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La invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena ~ 
3 octombrie a sosit la 
trio vizită oficială în 
președintele Republicii 
hagirj Venkata Giri, 
soția, Sarasvathi Giri.

Aeroportul Otopeni, 
loc ceremonia primirii 
Republicii India și a soției ’sale, era 
împodobit sărbătorește. Drapelele de 
stat ale celor două țări încadrau 
pe frontispiciul aerogării portretele 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu si președintelui 
V. V. “• '

Pe 
mână 
„Bun 
Sale 
Giri, 
și „Trăiască prietenia și solidaritatea 
dintre poporul român și poporul in
dian".

La ora 12,00, aeronava cu care au 
călătorit președintele Indiei și soția 
sa își face apariția deasupra aero
portului, escortată de o escadrilă a 
forțelor noastre aeriene.

La scara avionului, în întîmpinarea 
înalților oaspeți vin președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și președin
tele ' Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și tovarășa Elena 
Maurer.
/Cei doi șefi de stat își string mîi- 

rțile cu multă prietenie.
Un grup de copii oferă flori pre

ședintelui V. V. Giri și soției sale, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Republicii India primește 
raportul comandantului gărzii de o- 

, noare aliniate pe platoul din fața 
'it- aerogării.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Indiei. In semn de salut 
se trag 21 de salve de artilerie. Cei

Ceaușescu, la 
București, în- 
țara noastră, 
India, Vara- 

împreună cu
unde a avut 

președintelui

Giri.
mari pancarte, în limbile ro 
și hindu erau înscrise urările 
sosit in România Excelenței 
domnul Varahagiri Venkata 

președinte al Republicii India"

doi șefi de stat trec în revistă garda 
de onoare.

Răspunzînd urărilor de bun venit 
ce i-au fost adresate de președintele 
Nicolae CeaușeScu, președintele V. V. 
Giri a mulțumit pentru invitația de 
a vizita România.

Președintelui V. V. Giri, soției sale, 
le sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum șl persoanele oficiale 
române venite la aeroport.

în încheierea ceremoniei oficiale 
de la aeroport, cei doi președinți pri
mesc defilarea gărzii de onoare. In 
aclamațiile mulțimii, tovarășul Nicol te 
Ceaușescu și președintele V. V. Giri 
iau loc într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști îndreptîndu-se 
Spre reședința rezervată înalților 
oaspeți.

Pe marile artere străbătute, aceeași 
atmosferă sărbătorească îi întâmpină 
pe oaspeți. Mii și mii de cetățeni 
salută cu entuziasm pe conducătorii 
României și Indiei, exprimă satisfac
ția pentru această nouă întîlnire la 
nivel înalt româno-indiană, moment 
de importanță deosebită în cronica 
fructuoasei conlucrări între cele 
țări și popoare.

Președintele Consiliului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ședințele Republicii India, V. V. 
răspund cu multă prietenie aclama
țiilor mulțimii.

★
în cursul după-amiezii, președin

tele Republicii India dr. Varahagiri 
Venkata Giri, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
triei, pentru socialism.

La sosire, pe platoul din fața 
numentului, președintele V. V. 
a primit onorul gărzii militare 
niate în cinstea sa. Fanfara militară 
a intonat apoi imnurile de stat ale 
României și Indiei.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment de 
reculegere. înaltul oaspete a vizitat

apoi rotonda monumentului. 
Solemnitatea

larea gărzii de

două
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s-a încheiat cu defi- 
onoare.

★
Republicii India, dr.Președintele

Varahagiri Venkata Giri, și soția sa, 
Sarasvathi Giri, au făcut miercuri 
după-amiază o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Vizita protocolară a decurs 
atmosferă prietenească, de 
cordialitate.

într-o
caldă

★
după-amiezii deîn cursul 

miercuri, tovarășa Elena Ceaușescu 
a oferit un ceai în onoarea soției 
președintelui Republicii India, doam
na Sarasvathi Giri.

Ceaiul a avut loc într-o ambianță 
de cordialitate.

★
în cursul după-amiezii zilei de 3 

octombrie, la Palatul Consiliului de 
Stat au început convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și dr. 
Varahagiri Venkata Giri, președin
tele Republicii India.

Convorbirile între cei doi șefi de 
stat, care vor continua în cadrul vi
zitei, se desfășoară într-o atmosferă . 
prietenească, de stimă și înțelegere 
reciprocă, ce caracterizează rapor
turile multilaterale româno-indiene.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a oferit 
miercuri un dineu oficial in onoarea 
președintelui Republicii India, dr. Va
rahagiri Venkata Giri.

Au fost intonate imnurile de -stat 
ale celor două țări.

în cursul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială cei 
doi șefi de stat au rostit toasturi.

RETURUL PRIMIT *ETAPE A CUPELOR EUROPENE INTERCLUBURI

DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI, Dl
S-AU CALIFICAT IN FAZA URMĂTOARE A COMPETIȚIILOR

§1 „U“ CRAIOVA,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

întrecerilor. Dinamoviștii au obținut o calificare fără 
fața unui adversar de o modestă forță de joc. Cu scorul 

12—0, campioana României va ataca al doilea tur al 
Universitatea Craiova a realizat o victorie merituoasă, la

Dintre cele patru formații românești, angajate în competițiile 
continentale, DINAMO BUCUREȘTI și UNIVERSITATEA CRAIOVA 
și-au materializat ieri avantajul terenului și au trecut în turul al 
doilea ai 
emoții, în 
total de 
întrecer.i.
capătuț unei partide de mare luptă, Fiorentina dîndu-i o replică 
superioară în jocul de la Craiova, în comparație cu cea de la 
Florența.

F.C. Argeș n-a fost în stare să repete „isprava Toulouse"; piteștenii 
au fost repede egalați și s-au mulțumit cu acest rezultat pe terenul 
lor. Chimia Rm. 
joc a adversarei

CUPA

CUPA

,U“ Craiova - Fiorentina

(4-0); Scor total: I2-0
CUPELOR

(l-0); Scor total: 4-2
U.E.F.A

1-0 (0-0); Scor total: l-0
f. C. Argeș - Fenerbahce l-l (l-l); Scor total: 2-6

învingind cu 11-0 (4-0) pe Crusaders

Vîlcea s-a văzut eliminată de clasa superioară de 
sale, Glentoran Belfast.mo- 

Giri 
ali-

pa-

Aurelian AXENTE — coresp.

CU

UN DECENIU 
DE ATLETISM

acest an 
generală

Vytalios,
Kicsid, 

numărat

acestui complex 
Luceafărul de pe 
pentru prelucra- 
dispune în final,

GENERALĂ 
DE ATLETISM

de învățămînt, la 
nr. 19 din cartie- 
- Sibiu, ființează

în cea mai mare parte, 
munca patriotică a tinerilor 

orașul de pe Tîrnava Mare.

Beneficiarul 
sportiv, asociația 
lîngă Combinatul 
rea lemnului, va 
și de o mare sală de sport cu di
mensiunile 84 X 16 m.

LA SIBIU A LUAT FIINȚĂ 
ȘCOALA 

PROFIL

IN COMPETIȚIILE CONTINENTALE

Tineretul din Tg. Secuiesc a săr
bătorit un eveniment deosebit în 
istoria sportivă a orașului : un de
ceniu de activitate a secției de atle
tism de pe lîngă asociația sportivă 
„Tractorul". în acești ani, atleții 
juniori Iudit Szakacs și Zoltan 
Gaspar au cucerit două titluri bal
canice, iar Iudit Szakacs, surorile 
Anamaria și Ecaterina 
Zoltan Gaspar, Gergely 
Zsombor Szigyarto s-au 
printre campionii țării.

în acest deceniu de activitate, 
atleții asociației au obținut 20 de 
medalii de aur, 21 de argint, 17 de 
bronz — la campionatele naționale 
și La întrecerile de primăvară ale 
juniorilor. Aceste succese sînt și ro-

tribuie la dezvoltarea sportului de 
masă și a celui de performanță. 
Noul complex sportiv din Mediaș, 
care cuprinde un teren de fotbal 
gazonat, o pistă de atletism cu 6 
culoare, o sală de atletică grea, 
un bazin de înot (acoperit), ves
tiare și alte dotări, are o capaci
tate de 10 000 locuri. Lucrările de 
amenajare a completului au fost 
executate, 
prin 
din

ÎN CONSTRUCȚIE LA 
FOCȘANI: UN MARE 
COMPLEX SPORTIV

sudul municipiului Focșani, 
unde s-a

în
județul Vrancea, acolo 
înălțat platforma industrială a o-
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Din 
Școala 
rul Hipodrom 
și două clase cu program de atle
tism. Este vorba de clasele I și IV- 
în viitorul apropiat, activitatea atle
tică urmează să se extindă și la 
clasa a V-a.

Regulamentul de funcționare 3 
acestor clase prevede 4 ore de edu
cație fizică, pe săptămină, cu pro
fesori 
(lucru 
ea cu 
speță,

Scopul înființării acestor clase 
este acela de a depista elementele 
de perspectivă, de la o vîrstă cit 
mai timpurie și canalizarea lor 
spre performanță. Inițiatorii acestei 
școli și-au propus ca în viitorii ani 
să treacă la extinderea numărului 
de clase, cu profil atletic, de la 
a I-a la a X-a.

specializați, ora de practică 
de mînă) fiind înlocuită și 
o oră de educație fizică, în 
de atletism.

Ilie IONESCU, coresp. județean

Era greu de crezut ca numai in
trarea celor patru absenți în par
tida de la Belfast — Dinu, căpita
nul formației dinamoviste, Dumi- 
trache, Nunweiller și Dobrău — să 
schimbe în asemenea măsură ra
portul de forțe dintre campioana 
noastră și cea a Irlandei de Nord, 
încă din cronica meciului-tur, men
ționam că marile arme ale jucă
torilor lui Crusaders sînt deosebita 
lor combativitate, încăpățânarea cu 
care se agață de fiecare balon, su
flul lor. Ieri, pe stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare, oaspeții au 
dispărut însă sub rafalele atacu
rilor efectuate de unsprezecele con
dus de Neiu Nunweiller și aliniat 
în totalitatea lui.

Sigur că Ia 11—0 (4—0), cei mai 
mare scor înregistrat de vreo echi
pă românească în cupele europene, 
scor care reprezintă și recordul e- 
șecurilor suferite de formațiile din 
irlanda de Nord în aceste competi
ții — recordul de pînă acum fiind 
un 0—9 suferit de Derry City în 
fața lui Anderlecht — e Puțin co
mic să cauți argumente pentru în
vinși. Primul și marele adevăr ră- 
mine acela că formația noastră 
campioană a combinat foarte pre
cis, în ritm ridicat, că formula de 
echipă Pare cea mai echilibrată din 
cite s-au încercat în acest sezon. 
Urmările acestor realități s-au fi
xat repede pe tabela de marcaj, 
în mai puțin de o jumătate de oră 
alb-roșii conduceau cu 3—0 și, de

aici înainte, 
doar... o chestiu
ne de statistică, 
în jocuri în care 
ai în față drible- 
u*ri de talia unui 
Moldovan — au
torul, „din um
bră*1, al majori
tății fazelor de 
gol .—- Dumitra- 
che, Nunweiller 
și Dudu Georges
cu, cînd din spa
te ei sînt susți
nuți cu vigoare și 
cu efect de un 
Dinu și un Săt- 
niăreanu II, cînd. 
în sfîrșit, și li
niă de” fuhd își 
față de 
ofensive, 
ții cu mijloace tehnice foarte mo
deste să mai reziste. Exemplar ni 
s-a părut — totuși — modul abso
lut sportiv în care învinșii au ac
ceptat cele 11 goluri. Ca o încunu
nare a frumoasei lor atitudini, la 
terminarea întâlnirii, fotbaliștii din 
Belfast și-au aplaudat cu sinceritate 
învingătorii. Am văzut partide în 
care, pe măsură ce diferența de 
scor se mărea, nervozitatea și ac
tele de incorectitudine, faulturile

Eftimie IONESCU

. <-s

fill "

Penultimul minut de joc. Qblemenco înscrie golul care va aduce calificarea, 
Universității Craiova în turul următor al Cupei U.E.F.A.

Foto J S. BAKCSY
face datoria 

sprijinirea acțiunilor 
era greu unei forma-

(Continuare in pag. a 4-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - FIORENTINA 1-0 (0-0)

VICTORIE EXTREMIS,
DAD PE DEPLIN MERITATA

CRAIOVA, 3 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Așa cum era de prevăzut, liderul 
campionatului nostru a avut un 
meci foarte greu cu echipa italiană 
Fiorentina asupra căreia a obținut

CELE 4 TITLURI DE
Și

săpat 2 620 m.l. șanțuri de

COMPLEX SPORTIV 
LA MEDIAȘ

pînă duminică cei 
fruntași, reprezen-

Medieșenii au participat nu 
mult la festivitatea inaugurării 
nei baze sportive, menită să con-

O dată cu deschiderea anului școlar au început și atractivele întreceri de 
cros. Iată un aspect de la crosul ce a avut loc la noua școală din cartierul 

Berceni din Capitală
Foto s Paul ROMOȘAN

De astăzi și pînă duminică la ..Floreasca 11“

de 
u-
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CANOTAJUL ROMANESC LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI 1971

IEȘIRI DIN RITM"!DAR MAI EXISTĂ MULTE
CURSA MEDALIILOR S-A ÎNCHEIAT CU BINE

dul muncii antrenorului Atila Ka- 
lit, care a știut să pregătească cu 
perseverență și conștiinciozitate co
lectivul de atleți.

Evenimentul a fost precedat de 
un concurs atletic la care au par
ticipat peste 260 de concurenți re
prezentând 12 cluburi și asociații 
sportive din țară.

Gh. BRIOTA — coresp.

rașului și un nou cartier de lo
cuințe, se construiește, în ritm ac
celerat, un mare complex sportiv. 
Pînă în prezent s-au și dat în 
folosință 4 terenuri de volei, 4 de 
tenis de cîmp, două de baschet și 
unul de handbal.

Pe suprafața terenului de fotbal 
s-au
drenaj, în care s-a» așternut con
ținutul a 320 de camioane cu bolo
vani de rîu și 550 de camioane de 
balast. Tribunele, din beton, vor 
putea primi 12 000 de spectatori.

Toate lucrările de la complexul 
sportiv Focșani-Sud se execută prin 
muncă patriotică, valoarea lor de
pășind — pînă acum — 1 600 000

canotaj academic al 
încheiat pentru schi-

Sezonul de 
anului 1973 s-a 
ful românesc cu un bilanț aprecia
bil, în special la probele masculine. 
Fiind însă vorba de primul dintre 
cele patru sezoane care preced Jocu
rile Olimpice de la Montreal, anul 
competițional ' (intern și internațional) 
1973 necesită o analiză temeinică și 
amănunțită, în dorința de a se aduce 
și pe această cale o contribuție la 
pregătirea rezultatelor viitoare ale 
sportivilor nominalizați în vederea 
participării la J.O.

în primul rînd, se cere subliniat 
faptul că, pe plan internațional, ca
notajul cunoaște în ultima vreme o 
ascensiune spectaculoasă, determinată 
și de recenta introducere a probelor 
feminine în programul olimpiadelor. 
Schiful românesc a progresat și el 
în sezonul încheiat acum, dar tre
buie să specificăm că, în compara
ție cu ascensiunea rapidă r. canota
jului mondial, schiful românesc a 
progresat mai lent din cauza unor 
factori asupra cărora ne vom opri ia 
această analiză.

INTERESUL LA 
SECȚIILOR ESTE

NIVELUL... DE

NIVELUL 
ÎNCĂ SUB 
PLUTIRE 1

Canotajul reprezintă un sport fără 
prea mare priză în rîndul maselor 
largi, impunînd și o serie de chel-

116 MUȘCHETARI IN DISPUTA PENTRU

De astăzi
116 scrimeri 
tanți ai tuturor probelor, își vor 
desemna campionii pe anul 1973. 
Finalele „naționalelor*1 de seniori 
reprezintă de departe cel mai 
important eveniment al sezonului 
în sportul mușchetarilor, un ultim 
criteriu de bilanț pentru anul în
curs.

Este, desigur, și motivul pentru 
care marea majoritate a trăgători
lor s-au pregătit în mod special. 
I-am văzut la lucru pe reprezen
tanții clubului Steaua (Țiu, Ileana 
Gyulai, Suzana Ardeleanu, Ecate- 
rina Stahl, Ana Pascu etc.), iar co
respondenții noștri ne-au relatat

CAMPIONI Al TARII!
febrilă existentădespre atmosfera

și în celelalte cluburi sportive care 
prezintă finaliști la naționale —- Po
litehnica Iași, Medicina Tg. Mureș, 
Politehnica Timișoara, Electropute- 
re Craiova ș. a. întrucît nu există 
sportivi care să pornească dinainte 
favoriți (poate cu excepția probei 
de sabie. în cazul lui Dan Irimi- 
ciuc) sînt de așteptat asalturi de 
luptă și implicit de calitate.

Pronosticuri ? Pentru floretă Mi
hai Țiu, cu »o activitate aproape 
neîntreruptă în acest an păstrează

(Continuare in pag. a 3-a)
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față de activitatea desfășu- 
această disciplină este o 
inacceptabilă. Exemple ar 

ne vom limita la

interes 
rată în 
distanță 
fi numeroase dar 
a prezenta cîteva cazuri elocvente.

La S.C. Bacău, unde acum cîțiva 
ani, cînd se înființa secția, toată lu
mea era optimistă și gata să acorde

4

SE DEPUN EFORTURILE NECESARE
UNEI PARTICIPĂRI DE PRESTIGIU

LA J. O. DIN 1976 ?

gazie de materiale, la campionatele 
republicane au fost trimiși (simbolic) 
doar cite 2—3 sportivi (și aceștia 
fără schifuri !), iar fondurile alocate 
secției se „subțiază" de la an la an.

Două cazuri aproape, identice gă
sim și la Timișoara — al doilea cen
tru de canotaj al țării, aflat însă în 
vizibil regres. La baza nautică a 
Școlii sportive vestiarele au fost 
transformate în birouri pentru per
sonalul administrativ, iar la A.S. E- 
lectrica baza s-a metamorfozat în... 
bufet asortat cu bere și cîrnăciori !

O altă problemă care așteaptă de 
mai mult timp să fie rezolvată este 
și aceea legată de confecționarea 
ambarcațiunilor. în această privință, 
considerăm că specialiștii de la Re
ghin, care au dovedit de mai multe 
ori că pot realiza și pune la dispo
ziția secțiilor ambarcațiuni foarte

tuieli nu Ia îndemîna oricui. Dar 
de aici și pînă Ia faptul că nume
roase cluburi și asociații cu secții 
de canotaj vădesc o totală lipsă de

sprijinul necesar, canotajul este a- 
cum la un pas de.,. înec I Hangarul 
amenajat pentru păstrarea ambarca
țiunilor a fost transformat în nu-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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o victorie in-extremis, printr-un 
gol înscris în penultimul minut de 
joc, cînd toată lumea de pe stadion 
părea împăcată cu ideea prelungi
rilor. Evoluînd la un nivel superior 
celui demonstrat cu două săptămîni 
în urmă, pe propriul teren, etalîn- 
du-și de abia acum — am putea 
spune — adevăratele ei posibilități 
și resurse, Fiorentina a dat în acest 
meci-retur o replică deosebit de 
puternică echipei craiovene, împie- 
dicînd-o timp de 89 minute să-și 
realizeze țelul. Cu o apărare perfect 
«iganizată, în dispozitivul căreia a 
fost extrem de greu să se creeze 
breșe, cu un marcaj foarte strîns 
al adversarilor, îndeosebi în prima

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ADUNAREA
GENERALĂ A

F.I.J.E.T

Ileana Gyulay (cu fața), își va demonstra din nou măiestria cu prilejul 
campionatelor republicane.

In stațiunea Neptun s-au desfă
șurat miercuri lucrările adunării ge
nerale a Federației internaționale a 
ziariștilor și scriitorilor de turism 
F.I.J.E.T,

Potrivit ordinii de zi, Gyorgy 
Vecsey, președintele F.I.J.E.T. a pre
zentat raportul asupra activității Fe
derației între cele două congrese. 
Au prezentat, de asemenea, rapoar
te Emil Lemaire, comisarul pentru 
congrese și transporturi. Irene Dep+, 
trezorierul general, și Emil Alexan
drov, comisarul conturilor.

. Adunarea generală a luat cunoș
tință de cererile de aderare primite 
din partea unor asociații, cluburi si 
membri individuali din diferite țări 
ale lumii.

în încheiere, participanții la A- 
dunarea Generală au adoptat cu vii 
și îndelungi aplauze o telegramă a- 
dresată tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

UN REUȘIT TRIAL AL RUGBYȘTILOR
5

După turneul susținut în Argen
tina, în fața echipei reprezentative de 
rugby se află două noi obiective im
portante : partidele cu R.F. Germa
nia, la 27 octombrie, și cu Franța, 
Ia 11 noiembrie, în „Cupa Națiunilor 
F.I.R.A.", fapt pentru care, ieri după 
amiază, pe terenul Parcul copilului. 

. 35 de sportivi au participat la un 
prim trial de selecție.

Au fost alcătuite două garnituri : 
„Roșii" — avînd în componență rug- 
byștii care au făcut parte și din 
formația deplasată în Argentina ; 
,,Albaștrii" — ceilalți membri ai 
lotului. Se poate spune că am a- 

sistat la un trial, în general, reușit,

rugbyștii căutînd să-și pună cit 
mult în valoare calitățile, S-au __
lizat multe faze frumoase, majori
tatea rugbyștilor manifestînd multă 
poftă de joc. S-au remarcat, și de 
această dată, prin acuratețea paselor, 
clarviziunea în teren precizia șutu
rilor, Durbac, Nica, Nicolcscu, Con-

Dra-

mai 
rea-

rilor, Durbac, Nica, Nicolcscu, 
stantin, Postolache, Munteanu, 
gomirescu și alții.

Este destul de greu să ne 
nunțăm, acum, despre viitoarea ... 
mulă de echipă, mai ales că etapa 
de duminică și trialul de săptămină 
ce vine vor constitui noi teste. To
tuși nu putem trece cu vederea gre
șelile de tehnică in^jvidyșlă, comise

pro- 
for-

în ntunăr destul de mare, foarte 
multele aglomerări cu minge purtată, 
precum și. excesiva (și inexplicabila) 
vorbărie pe teren.

La fluierul arbitrului 
au evoluat ■ „ROȘII": 
Motrescu, Nica, Marica 
Constantin — Nicolescu, 
(Neagu) — Tătucu (Pop), FI. Constan
tin, Fugigi — Postolache, Dumitru
— Ciornei. Ortelecan, . Atanasiu; 
„ALBAȘTRII": Bucos (Simion) ■— 
Braga. Dragomirescu, Enache, Peter
— Alexandru, Mateescu — Achim,
Țuțuianu, Corneliu — Șerban, Za- 
darojnîi — Ciotțrec, Munteanu, Ioniță 
(Iorglljegoy), ijft ...... - ■

V. Cișmaș, 
Durbac — 

(Ha rit on), 
Florescu
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DUPĂ CAMPIONATELE BALCANICE DE LUPTE LIBERE
■si TENIS

TINERII NOȘTRI REPREZENTANT! 
ÎN EVIDENT PROGRES LA ACEST STIL

CAMPIONATUL

DIVIZIONAR PE ECHIPE

• Antrenorul federal ION CRÎSNIC este de părere că munca de selecție 

trebuie mereu îmbunătățită
Intr-un număr trecut al ziarului 

nostru am publicat un comentariu pe 
marginea campionatelor balcanice de 
lupte greco-romane, încheiate dumi
nică, la Timișoara. In cele ce ur
mează, ne vom ocupa de întrecerile 
disputate la celălalt stil : „libere”.

După cum este cunoscut, luptătorii 
români participanți la această ediție 
a Balcaniadei au obținut un frumos 
succes, cucerind patru titluri de cam
pioni balcanici : Aurel Neagu (48 kg), 
Petroniu Androne (68 kg), Marin Pîr
călabu (74 kg) și Vasile Țigănaș 
(82 kg). Celelalte ’ locuri I au fost 
ocupate de sportivii bulgari (3) și 
turci (1). In clasamentul pe națiuni, 
reprezentativa țării noastre a ocupat 
locul secund, la numai două puncte

tașe pe plan mondial (Bulgaria șl, 
Turcia) este de natură să ne bucure 
și să ne dea noi speranțe pentru vi
itoarele mari competiții internațio
nale. Acum, la încheierea confruntă
rilor balcanice, putem afirma că în 
rîndul tineretului ce practică acest 
stil de lupte în țara noastră există 
multe elemente talentate, capabile de 
succese și'mai mari.

Concursul de la Timișoara a scos 
în evidența buna pregătire a luptă
torilor Aurel Neagu (încă la vîrsta 
junioratului), Pctroniu Androne, Ma
rin Pîrcălabu, Vasile Țigănaș (câști
gători ai competiției), Gheorghe Ște
fan, Viorel Enache și Stelian Mor
cov. Ultimul, numai datorită unei 
greșeli comise în primul meci, cind

un caz de dublă descalificare pentru 
luptă pasivă, tinerii concurenți rea- 
lizînd numeroase acțiuni tehnice, a- 
preciate favorabil de juriu.

La încheierea campionatelor bal
canice de lupte libere i-am cerut pă
rerea antrenorului federal Ion Cris- 
nic, care alături de Ion Bătrîn și Ion 
Mureșarf i-a pregătit pe sportivii 
noștri în vederea participării la com
petiția de la Timisoara, Tată ce ne-a 
declarat : „Sînt mulțumit de com
portarea elevilor mei și, mai cu sea
mă, de rezultatul obținut. în condi. 
țiile în care n-am prezentat cea mai 
bună echipă. Regret că doi dintre 
cei mai buni sportivi ai noștri s-au 
accidentat înaintea concursului si n-au 
putut lua parte la întreceri. Aveam 
posibilitatea să-i depășim pe luptătorii 
bulgari în clasamentul pe echipe. 
Cîțiva dintre tinerii noștri reprezen
tanți mi-au dat speranțe pentru vi
itoarele mari competiții, dar munca 
de selecție în secțiile de performanță 
trebuie mult îmbunătățită pentru a 
putea dispune de mult mai mulți ti
neri talentați. Numai astfel putem 
realiza, în continuare, succese pe plan 
internațional'1.

Mihai TRANCĂ

mai in formă luptători româniPetroniu Androne a fost unul dintre
prezenți la întrecerile de la Timișoara. In urma acestei victorii prin tuș, 
obținută în fața unuia dintre principalii săi adversari, Feizula Airev (Bul
garia), sportivul nostru și-a asigurat titlul de campion balcanic.

Foto : D. ȚĂRAN, Timișoara 
\onducea detașat la puncte, întrevă- 
zîndu-se victoria sa înainte de limi
tă. a oferit prilejul arbitrilor să-l 
declare învins prin tuș (decizie pri
pită și exagerată) și a ratat șansa de 
a' deveni campion' balcanic, în cele
lalte partide, reprezentantul țării 
noastre a obținut numai victorii prin 
tuș și s-a dovedit cel mai valoros 
concurent al categoriei 90 kg.

Referindu-ne la celelalte țări par
ticipante trebuie să remarcăm valoa
rea constant bună a sportivilor bul
gari și, în același timp, progresul 
înregistrat în ultima vreme de spor
tivii greci la acest stil. La cele mai 
multe dintre categoriile mici, repre
zentanții Greciei s-au dovedit adver
sari redutabili pentru cei mai valo. 
roși sportivi. Bineînțeles, evolutnd a- 
lături de. luptătorii bulgari, români 
și turci, despre a căror valoare am 
amintit, tinerii concurenți greci nu 

' puteau realiza mai mult.
Nivelul tehnic și spectacular al în

trecerilor a font de o factură ridi
cată, problnd eficacitatea noilor mo
dificări ale regulamentului F.I.L.A. 
privind dinamizarea luptei. In cele--> 
trei zile de concurs n-a existat nici

diferență de formația Bulgariei, țară 
cu un binecunoscut renume pe plan 
mondial.

Trebuie precizat, de la început, că 
performanța sportivilor români la 
acest stil este foarte bună, cu atît 
mai mult cu cît ea a fost realizată 
In condițiile în care, doi dintre prin
cipalii favoriți în întrecerile balca
nice, Ion Arapu șl Ion Dumitru, fi
ind accidentați, n-au putut lua star
tul în competiție. De asemenea, un 
alt concurent român care avea toa
te șansele _ să devină campion bal
canic, Ladislau Simon, după succe
sul de ]a Teheran (medalia de bronz), 
n-a mai avut dreptul de participare, 
în aceste condiții, firește, performan
țele tinerilor noștri luptători sînt cu 
atît mai semnificative. Ele vin să 
confirme progresul evident înregistrat 
în ultima vreme de luptele libere 
din România, concretizat și în cele 
două medalii obținute la campiona
tele mondiale de la Teheran, unde 
au participat numai cinci sportivi.

Faptul că ia nivelul reprezentativei 
noastre de tineret s-au realizat ase
menea succese într-o întrecere în 
care erau angajate două țări frun-

• Arbitrii nu mai au dreptul la greșeli • Metalul București

Etapa de zonă a campionatelor 
naționale de box a avut, în gene- 

jCu cî- 
realizat 
prezenți 
Someșu-

ral, o desfășurare , calmă, 
leva excepții, favoriții au 
victoriile dorite și vor fi 
la 17 octombrie pe mâlul 
lui. pentru turneul final.

Vorbind despre cei ce au pără
sit competiția, putem a Urma că 
eliminarea lor nu a fost- acciden
tală, ci o urmare a superiorității 
manifestate de învingătorii respec
tivi. Din cei peste 400 de înscriși 
la zone, au obținut dreptul de a 
lupta pentru centurile dc campioni 
naționali pe anul 1973, doar 44 de 
boxeri, la cele 11 categorii de greu
tate. Studiind lista celor rămași în 
cursa ce va începe la 17 octombrie 
la Cluj, constatăm că puține nume 
din cele consacrate... lipsesc la 
apel. La Drobeta Tr. Severin au 
ratat calificarea Anton Cojan (Con
structorul Galați), Constantin Sta- 
nef, Vasile Ivan și Ion Hodoșan 
(Metalul Buc.) și la Iași, medaliatul 
campionatelor europene de la ~ 
grad (considerat, pe merit, cea 
bună pană de pe continent), 
briei Pometcu, s-a accidentat 
trebuit să părăsească întrecerea ce-

Bel- 
mai 
Ga- 
și a

DE LA PRIMUL RENDEZ-VOUS
N-AM PLECAT CU MINA

Simbătă la Miercurea Ciuc
S-a mai spus — și he face plă

cere să repetăm — că prima parte 
a competiției inaugurale a sezo
nului de hochei, „Cupa României" 
ne-a prilejuit revelația, puțin 
bruscă, dar prin aceasta cu atît 
mai plăcut surprinzătoare, a unui 
cert progres pe toate planurile în 
acest dinamic joc sportiv. Chiar de 
la primele partide, toți cei prezenți 
pe patinoarul „23 August" au pu
tut constata cu satisfacție că CEVA 
s-a schimbat în hocheiul nostru și 
că introducerea, chiar din acest se
zon, a Diviziei A in calendarul în
trecerilor interne și renunțarea la 
sistemul turneelor a creat un sti
mulent în rîndurile formațiilor 
fruntașe.

Ca urmare a acestui lucru, pre
gătirile din timpul lunilor de vară, 
clar mai ales cele efectuate în pe
rioada imediat premergătoare pri
melor meciuri, au avut, se pare, 
o bază metodică și, cu deosebire, 
un plus de conștiinciozitate mult 
superioare anilor treciiti. Numai pe

începe relurul
modestie (sau teama,la o i 

dacă 
dinți, 
priză 
pelor, 
meau 
mijloace, proporțiile înfrîngerii.

în acest fel întrecerile de ho
chei au căpătat „culoare", au de
venit atractive, interesante, chiar 
dacă uneori scorul final nu prea 
putea să exprime corect ce se în- 
tîmplas'e pe teren. Indiferent, însă, 
de' acest lucru, suflul nou care a 
început să adie în lumea sportului 
cu crosa și cu pucul trebuie să 
ne bucure, el prefigurînd în mod 
cert un nou avînt in hochei, unde 
există acum formații bine înche
gate, care — ceea ce este foarte 
important — au și o bază mate
rială mai mult decît mulțumitoare 
la dispoziție. în această direcție 
drumul pe care se 
în special, dar și 
Odorhei constituie 
sigură spre afirmarea tot mai vi-

exagerată
vreți) și, luîndu-și inima în 

. reușind să se impună o re- 
sau mai mult în fața echi- 
cu care altădată se mulțu- 
doar să limiteze, prin orice

merge la Galați 
la Cluj sau la 
calea cea mai

are un singur finalist

iar 
semimijlociul Alexandru 

(C.S.M. Cluj) a pierdut da- 
propriilor slăbiciuni in fața 

tînăr în plină afirmare Ion 
(U.M. Timișoara), în timp

lor mai buni boxeri ai țării, 
la Arad, 
Popa 
topită 
unui 
Fulrn
ce Pavel Nedelcea (C.S.M. Reșița) 
a fost stopat din cursa pentru ti
tlu de decizia eronată dictată in 
partida finală dintre reșițea,, și 
Gheorghe Ciochină (Steaua). Dacă 
la Drobeta Tr. Severin. Iași și A- 
rad judecătorii s-au achitat, în ge
neral, bine de sarcina avută, nu 
același lucru îl putem afirma des
pre zona de la Constanța unde în 
reuniunile preliminare au existat 
multe decizii date în. contradicție 
cu realitatea din ring. La 
zonă au fost programați 
care nu aveau cunoștințele 
re conducerii unor partide 
bleme dificile, Aceasta în 
reputații arbitrii internaționali Vic
tor Popescu șl Aii Rișat asistau 
la gale ca simpli spectatori. La 
reuniunea finală lucrurile au fost 
remediate și. spre satisfacția tutu
ror, verdictele acordate nu au mai 
putut fi atacate. Din corpul de ofi
ciali au mai corespuns, acestui di-

această 
arbitri 

necesa- 
cu pro- 
limp ce

CU HOCHEIUL
GOALA ■ ■ *

„Cupei României11
animă principala întrecere a calen
darului intern, despre S. C. Miercu
rea Ciuc nu se pot spune prea 
multe lucruri noi (în acest pitoresc 
oraș, hocheiul reprezintă prima pa
siune sportivă a localnicilor și lu
crurile merg, firesc, bine), în schimb 
se cuvine să nu uităm cea de a 
treia echipă bucureșteană : X.P.G.G. 
Decîțiva ani, această formație con
stituie principala sursă de... apro
vizionare a fruntașelor hocheiului 
nostru. De aci au plecat în ultimul 
timp, portarul Netetiu, fundașul Gh. 
Florian și (doar din acest sezon 
pe un astfel de post) V. Malihin, 
atacanții Pisaru, M. și Gli. Vlacl. 
Vișan, Ciobanu și alții. Nu 
cești tineri hocheiști și-au 
activitatea la I.P.G.G., dar 
important !) aci s-au rodat, 
primit botezul focului în marile în
treceri. Antrenorul St, Ionescu, pro
movat 
juniori 
nou la 
tele se

toți a- 
început 
(foarte 
aci au

recent și el de la lotul dz 
la cel de seniori, este din 
început de drum și rezulta- 
văd. Demn de subliniat este

examen, Gheoc'ghe Siănescuficil
(București), Dumitru Petrișor (Con
stanța) și Gheorghe Alba (Brăila). 
Nu același lucru îl putem afirma 
despre Constantin Moise și Cons- 
tantin Tudose (ambii din Constan
ța), care au fost depășiți perma
nent de fazele luptei, luind decizii 
tardive, ce ar fi putut duce la ac
cidentarea sportivilor. ,

Trecînd în revistă numele celor 
44 de boxeri calificați pentru tur
neul final constatăm : a) cei mai 
mulți reprezentanți îi are clubul 
Steaua CLO), urmat de Dinamo Bu
curești și Farul (cite 8) ; b) Meta
lul București, altădată cu mulți 
finaliști la campionatele naționale, 
nu va avea la Cluj decît un sin
gur reprezentant ; c) Constructorul 
Galați continuă drumul ascendent, 
reușind calificarea' a 7 boxeri ; d) 
Rapid București va avea pe malul 
Someșului doi pugiliști, accidenta
rea lui Gabriel Pometcu reducînd 
numărul finaliștilor acestui îndră
git club.

Acum, cînd zonele 
trierea boxerilor, să 
unii dintre sportivii 
cursa pentru titlul 
semimuscă. Aurei 
încearcă să reintre în posesia cen
turii 
care, 
riei.
pean 
pare 
tracandidat. Cocoșii Mircea 
(Constructorul Galați) și 
Lazăr (Steaua) sînt principalii fa
voriți ai categoriei. Stelistul, cu un 
plus de tehnicitate poate detrona 
.de la șefia categoriei pe gălățean. 
în lipsa lui Gabriel Pometcu, Ia 
pană, poate cîștiga titlul oricare 
din cei 4 : C. Șlefanovicî (Dinam-o), 
O. Amăzăroaie (Constr. Galați), 
Gh. Ciochină și I. Adam (ambii de 
la Steaua). Semiușorii au în cam
pionul european Simion Cuțov (Di
namo) un lider greu de învins. 
La categoria imediat superioară 
vechii rivali, dinamoviștii Calisțrat 
Cuțov și Paul Dobrescu au ocazia 
să reediteze palpitantele lor con
fruntări. La semimijlocie. Victor 
Zilberman (Steaua) are prima șan
să. Să vedem, însă, cum va ripos
ta proaspătul semimijlociu Antoniu 
Vasile (Dinamo Buc.), care are o 
vastă experiență a ringului. Sandu 
Tîrilă (Constr. Galați) puncheur re
cunoscut, are contracandidat! în 
tenacele Ștefan Florea (Steaua) și 
bătăiosul Valeriu Filip (Farul). La 
mijlocie, prezența lui Alee Năstac 
(Steaua) ne scutește de comentarii. 
Avem impresia că tehnica lui Ion 
Gyiirffi (Dinamo Buc.) și Vasile 
Croitorii (Steaua) va triumfa asu
pra forței lui Marin Constantines- 
Cu (Metalul Buc.) și Constantin 
jocaru (Constr. Galați), care 
vor țntîlni în cadrul categoriei 
rnigrea. La grea, speranțele lui 
Alexe (Dinamo Buc.) pot fi 
curcate doar de Ilie Dascălu (Fa
rul), care boxează foarte bine în 
compania dinamovistului.

Dar, să așteptăm desfășurarea 
ostilităților de pe ringul Sălii spor
turilor din Cluj...

întîlnirea dintre Steaua și. C.S.U. Con
strucții, disputată pe terenurile clubului 
Steaua, de la Ghencea, a fost o simpla 
formalitate pentru echipa militară care 
a îqvins cu scorul de 15—2. Ca și la 
derby-ul disputat cu Dinamo și de data 
aceasta s-^a simțit lipsa unor tribune la 
această bază care dispune de terenuri 
excelente. Iată ultimele rezultate de la 
simplu : C. Popovici — A. Leonte 6—2. 
G—1; D. Nemes — C. Mraz 6—4. 6—2; 
V. Sotiriu — M. Rusu w.o.; Valeria 
Balaj — Elena Cotuna 6—0. 6—3; Adriana 
Caraiosiloglu — Floriea Butoi 6—2, 6—2.

în cealaltă întîlnire, disputată pe tere
nurile Progresului, gazdele au învins cu 
mare dificultate pe Dinamo Brașov, cu 
scorul de 10—7. Partida cheie s-a dispu
tat între dublurile Ț. Ovici — M. Tăbă
raș și I. Kerekeș O. Vîlcioiu înche
iată cu scorul de 6—0, 10—12. 7—5 în 
favoarea prunilor. De menționat că bra
șovenii au condus în setul decisiv cu 
4—1 și 40—15. Alte rezultate : T. Ovici — 
T. Marcu 6—4, 6—4; A. Vizjru — 1. Ke- 
rekeș 2—6, 6—4, 6—8; Z. Nemeth — P. 
Dumitrescu 7—5. 6—1: M. Tăbăraș — O. 
Vîlcioiu 6—0. 2—6. 5—7; Ecaterina Ro- 
șianu — Mălina Migea 6—1, 6—0: Ma
riana Hadgiu — ludith Gohn 3—6, 4—6.

Azi, începînd de la orele 14, pe tere
nurile din parcul sportiv Progresul se 
dispută o partidă cheie pentru evitarea 
zonei retrogradării între 
Politehnica Cluj.

INTILNIRI
ROMÂNI

Progresul și

S.

INTRE
IONESCU

JUCĂTORII
Șl SOVIETICI

(prin telefon). — De 
de tenis din par-

au făcut 
analizăm pe 
rămași în 
national. La 

Mihai (Farul)

3
terenurile______ _____
Dinamo, au început întîl- 

reprezentativa
U.R.S.Ș. f

deținută de Ștefan Băiatu, 
însă, rămîne stilistul catego- 

La muscă, campionul euro- 
Constantin Gruiescu (Steaua) 
să nu aibă, deocamdată, con- 

Tone 
Marian

BRAȘOV, 
miercuri, pe 
cui sportiv 
nirile dintre 
Dinamo din 
dinamovlstă „ ___
mele rezultate (jucătorii gazdă sînt tre- 
cuți primii) : V. Marcu — cioba 2—6, 
6—4, 1—6; Sântei — Glotov 6—3. 6—4;
Kerekes — Zusman 6—1, 2—6, 6—3; vîl- 
eioiu — Baranov 6—3, 6—3; Mariana 
Simionescu — Lida Zinklevici 4—6. 7—5. 
5—7; Mariana Nunweiller — Ana Krasko 
1—6, 2—6.

GRUIA — coresp. județean

'.„tiva cluburilor 
și o selecționată 

din țara noastră. Iată pri-

c.

A LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATUL

Co
se

se-
Jon
în-

ȘCOLILOR SPORTIVE
Școlile sportive, iau parte, în ulti

mii ani, la un număr din ce în cg 
mai mare de "întreceri pe ramuri de 
sport. Iată că a venit și rîndul teni
sului, de data aceasta organizatoare 
fiind Școala sportivă nr. 3 din Capi
tală. Bucurîndu-se de întregul spri
jin al Ministerului Educației și invă- 
țămîntului, al cadrelor de specialitate 
ale școlii — printre care antrenorul 
Ai. Barăun se cuvine în mod deosebit 
evidențiat — ediția 1973 a campio
natului a fost o reușită deplină.

La întreceri, încheiate nu de mult, 
au fost prezenți 83 de concurenți, 
reprezentind 8 unități școlare din 
țară: Bacău, Constanța, Ploiești, Sf. 
Gheorghe, Gheorghieni, Tg. Mureș, 
Timișoara și București.

Pe echipe, pe primul loc s-a situat 
Școala sportivă din Tg. Mureș (pro- 
fesor-antrenor Tiberiu Ovici), locurile 
doi și trei fiind ocupate de Școala 
sportivă nr. 3 din București și, res
pectiv, Școala sportivă din Sf. Gheor
ghe.

Iată rezultatele pe categorii de 
vîrstă : Băieți, 17—18 ani: 1. I. Ovici 
(Tg. Mureș); 2. C. Rădulescu (Bucu
rești); 3. L. Sefcovits (Tg. Mureș); 
15—16 ani: 1. F. Niță (Ploiești) ; 2. S. 
Modi (Tg. Mureș); 3. D. Simion (Tg. 
Mureș); 13—14 ani; L. Herșzeny (Sf. 
Gheorghe); 2. M. Maier (Tg. Mureș); 
3. b. Fuiu (Constanța); 11—12 ani: T. 
Istvan (Sf. Gheorghe); 2. M. Szi>110si 
(Tg. Mureș); 3. S. Niculescu (Bucu
rești); Fete, 17—18 ani: 1. Adina Cai- 
mâcan (București); .2. I.udith. Kovacs 
(Tg. Mureș); 3. Nina Boldinog (Bucu
rești); 15—16 ani: 1. Reka Varga 
-Gheorghe); 2. M-a r ia n a Be ned-ek 
Mureș); 3. Ana Szolldsi; 13—14
1. Rodica Nistor (București); 2.
semarie Melconian (Constanța); 
Anamaria Piros (Tg. Mureș); 11—12
ani: 1. Nadia Becherescu (Timișoara);
2. Mădălina Tudorache (București); 3. 
Magdalena Raicovici (Gheorghieni).

Ion GAVRILESCUPaul IOVAN

(Sf. 
(Tg. 
ani: 
Ro-

3IN TABĂRA DE LA SIBIU

A TINERILOR JUDOKA

(D) a

E2 TOATE SPORTURILE
în multe alte discipline spor- 
vacanța elevilor care prac- 

j ud o-ui a fost bogată. Prin

VACANTĂ PLINĂ DE ROADE

Ca 
tive, 
îi că 
grija M.E.I. și cu contribuția fede
rației de specialitate, 109 elevi, cei 
mai buni judoka, selecționați din 
școlile sportive, au fost timp, de 
20 zile oaspeții Sibiului, ai taberei 
de pregătire găzduită de localul 
Liceului Agricol. Alegînd salteaua 
de antrenament în locul nisipuri 
cald al plăjii sau al odihnei răco
roase la umbra brazilor, tinerii 
judoka au folosit din plin prile 
jul care li s-a oferit de a-și com
pleta cunoștințele, de a-și ridica 
măiestria sportivă. Tabăra a fost 
condusă de prof. Florin Predescu- 
ajutat de un grup de 8 colegi ce 
s-au străduit să asigure antrena
mentelor o ambianță de discipli
nă și de entuziasm.
Asistăm la un antrenament. E li

niște deplină. Nu se simte că în 
spațioasa sală de sport a Liceu
lui Agricol, pardosită cu saltele, 
circa 30 de judoka, după o „încăl- 

aprigă, dirijată de unul din 
studiul individual 
procedeelor tehni- 
combinațiilor de

schimbului de experiență, al stu
diului și cimentării cunoștințelor, 
eficiența s-a manifestat și prin 
posibilitatea de a Se face remar
cați și selecționați cîțiva elevi ta
lentați. Tabăra și-a sporit eficacita
tea și prin prezența unui specialist 
strlNn, antrenorul sovietic Nicolai 
Masolkin, cu care s-a realizat un 
valoros schimb de experiență. Și 
dacă in viitor se va (ine seama de 
sugestia dc a se lucra pe grupe valo
rice și ca tabăra să fie de o du
rată mai mare, acestor acțiuni cu 
greu li se vor putea descoperi vre
un cusur. Masa a fost bună și în
destulătoare. Elevii au avut pro
grame de vizite la muzee, de 
excursii și drumeții la Ocna Si
biului, la Rășinari, la Dumbravă, 
au fost la filme, au participat la 
demonstrația sportivilor în ziua de 
2.3 August. Pe scurt, au acumulat 
forță, sănătate și tehnică". (M. B.)

Facă din meciul Steaua Dinamo 
Nistor (S), aflat liber lingă el. Pucul

astfel de temeiuri a fost posibil a- 
cel salt, neașteptat prin amploarea, 
lui, în creșterea ritmului de joc: 
numai așa s-au putut decide, din- 
tr-o dată, celelalte echipe, cu ex
cepția fruntașelor Steaua și Dina
mo, să abandoneze un stil de joc 
învechit, presărat doar de mai mult 
sau mai puțin reușite individuale 
și lipsit de forța folosirii corpului ; 
în sfîrșit, numai așa am putut ve
dea formațiile mai slabe renunțind

consumat 
a ricoșat

recent. 
pînă la

acestor

Portarul Dumitraș
TI. Sgîncă (D), care va

centre în compe-

zire'
ei. au trecut la 
și pe perechi al 
ce de bază, al 
mișcări. Efortul nu se aude, dar 
se vede. Judo înseamnă în primul 
rînd disciplină, o disciplină . a lup
tei, cu o politețe exprimată res
pectuos față de adversar. Treptele 
acestei autodisciplinări se învață 
din antrenamente, prin exigența, 
prin autoritatea educatorilor. A- 
veam înaintea ochilor un exemplu.

Profităm de o pauză și ne apro
piem de conducătorul ședinței de 
antrenament, prof. Constantin Bor- 
dea de la Șc. sportivă Unirea din 
Iași. E un tînăr mărunțel și nu 
prea muschiulos. Calitățile 
le arată în aparență nu 
decizia, promptitudinea și 
care o demonstrează pe 
de antrenament.

„Tinerii judoka, ne. spune dînsul, 
au profitat din plin de această 
tabără; două antrenamente zilnic, 
din care unul tehnic, dimineața 
și al doilea de pregătire fizică, 
după amiaza, le-au îmbogățit ba
gajul tehnico-tactic, le-au dezvol
tat calitățile fizice stimulate de e- 
xerciții 
haltere, 
daptate 
crosuri, 
gătirea 
tinuă interlocutorul nostru 
dinamizată de cele cîteva competi
ții interne cum ar fi campionatul 
taberei pe categorii de greutate 
(copii., juniori, seniori) și de o în- 
tilnire pe echipe la care au par
ticipat C.S.M. Sibiu Universitatea 
București, Unirea lași, o selecțio
nată a taberei 
Miercurea Ciuc,

ÎN CAMPIONATUL DE POLO

RAPID ȘI DINAMO
AU OBȚINUT VICTORII NETE

pe care 
trădează 
forța pe 
salteaua

metodice sistematice, cu 
greutăți, benzi elastice, a- 
la specific, cu alergări, 

sprinturi repetate. Pre- 
n-a fost monotonă — con- 

ci

și Șc. sportivă 
Astfel, în afara.

Reluarea întrecerii (după 5 luni de 
întrerupere) pentru titlul de cam
pioană republicană de ,polo a avut 
loc ieri ciupă-amiază. In bazinul 
din parcul Dinamo, ]a concurență 
cu partida de fotbal. în care repre
zentanții clubului din Ștefan cei 
Mare întilneau pe campioana Irlan
dei de Nord. în aceste condiții, doar 
cîteva zeci de spectatori în tribune; 
dar cei care au lipsit nici nu au 
ce regreta. . „

Marile favorite în lupta pentru 
titlu, Dinamo și Rapid și-au rotun
jit golaverajul în dauna formațiilor 
clujene, iar singura întîlnir-e mai e- 
chiiibrată (Progresul — I.E.F.S.),
decisivă pentru calificarea în turneul 
final, nu s-a ridicat în nici un mo
ment la nivelul unui joc pe care-1 
pretindem primelor patru echipe ale 
țării.

Dinamoviștii, fără să exceleze, 
s-au impus în fața Voinței Cluj cu 
7—3 (2—0, . 2—3, 3—0, 0—0). Ei au 
condus ou 2—0 și 4—1, dovodindu-se 
mai îhdemînateci în transformarea 
situațiilor de „om in plus", dar Voin
ța s-a apropiat la un moment dat 
la 3—4. amenințînd să egaleze. Foștii 
campioni și-au asigurat cu facili
tate succesul în cea de a 
priză, cînd Voința nu a mai avut 
resurse. Au înscris t Popii - - - 
pescu 3 ‘de la învingători, 
2. FiiUip de la învinși. A condus 
bine N, Nj^olaeșcu, ._

Și feroviarii au 
zistență mai dirză 
meciului cu Politehnica Cluj. 
Iul le-a aparținut 
scorul de 7—1 (1—0. 1—1, 2—0, 3—0) 
fiind realizat de i C. Rusu 3, Sișvei 
3, Schervan .
(Politehnica). Bun arbitrajul lui M. 
ștcfănescu. In sfîrșit, Progresul și 
I.E.F.S. au jucat 4 reprize la în- 
tîmplare, „au ralenti11, cu multe gre
șeli in special de ordin tehnic. Lu- 

.crul a fost cu atît mai supărător, cu 
cît cele două echipe aliniau 
mulți componenți ai formației 
prezentative de juniori. Scorul 
de 1—1 (0—0, 1-1 0—0, 0—0)

întîmpinat o re
in prima parte a 

Fina- 
însă categoric,

2 (Rapid) și ilodrea

mai 
re- 

final 
este 

perfect echitabil. Au. înscris Roșianu 
(I.E.F.S.) și 
condus un

Teodorescu (Progresul). A 
meci anost dr. 1. Drăgan.

I
•*»

1. Rapid
2. Dinamo
3. Voinfa 
4 “
5.
6.

Progresul
I.E.F.S. 
Politehnica
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11
11

in
9
.5
3
a
2

1 
i 
o 
î
1 
o

o
1
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60—25
87—27
59—«4
34—57
31—SS
23—71

2>
19 
w

7
5
4

facili- 
treia re-

4, D. Po
ci. Rusu

Astăzi de la ora 15 sînt programate 
bazinul Dinamo partidele i Pro- 

I.E.F.S. — Rapid și
Ia 
greșul — Voința, 
Dinamo — Politehnica.

Adrian VASILIU

guroasă a
tițiile interne. Anul trecut, Agrono
mia Cluj a ratat de puțin intrarea 
în prima grupă valorică a cam
pionatului. Acum, se pare, că a- 
ceasta soartă o va avea Dunărea 
Galați, care în sezonul precedent 
a realizat „marele șlem“, elimi- 
nîndu-i pe clujeni și ocupînd în fi
nal locul III în ierarhia națională. 
Nutrim speranța că insuccesul u- 
neia dintre aceste echipe nu 
reprezenta un nedorit stop în 
nul mers al activității atît de : 
mițătoare la acest început 
sez»n.

Dacă, dintre celelalte echipe <
•

i va 
bu- 

pro- 
de

care

intervenit curajos în crosa lui 
lămuri situația.

Foto : P. ROMOȘAN
faptul că el nu depune armele, 
continuînd să cizeleze, modest, cu 
perseverență noi talente, care peste 
un an sau doi vor face onoare al
tor cluburi. Tocmai de aceea con
siderăm că această echipă ar me
rita ceva mai multă atenție...

Cam aceasta este situația (cum se 
vede, promițătoare.-.) în rîndul for
mațiilor de primă mină ale hoche
iului nostru, care începînd de sîm- 
bătă se vor reintîlni pentru returul 
„Cupei României" la Miercurea 
Ciue. Avem convingerea că tot sub 
aceste bune auspicii...

BASCHET Turneul inaugural al edi
ției a XXV-a a campionatului național 
feminin se va disputa, la sfirșitul aces
tei săptămini, după următorul program: 
sala Constructorul, simbătă de la ora 
10 : „U” Cluj — „U“ Iași, „U" Timișoara 
— Sănătatea Satu Mare; de la ora 16: 
Voința București — olimpia București, 
Rapid — Voința Tg. Mureș, IEFS — 
Constructorul, Politehnica — Crișul ; 
duminică, de la ora 8.30 : Voința Bucu
rești — ,,U“ Iași. „U” Timișoara — „U” 
Cluj. IEFS — Voința Tg. Mureș, Con
structorul — Olimpia, Rapid — Crisul, 
Politehnica — Sănătatea. » AL DOI
LEA TURNEU AL DIVIZIEI MASCULI
NE A, programat Inițial să se dispute 
la Cluj între 19 și 21 noiembrie, 
avea loc, -------- ---------------------
de 16. 17

CAIAC — CANOE Duminică dimi
neață, cu __ ____, _ _____
răstrâu din Capitală, găzduiește o intere
santă competiție dg calac-canoe. dotată 
—■ „Cupa fondiștilor".

’ comisia

_ - , - __________•, va
în aceeași localitate, în zilele 
și 13 noiembrie.

începere de la ora 8, lacul He-

cu
organizate de 
specialitate

întrecerile șînt 
municipală de

Călin ANTONESCU

SCRIMA.
întrecerile din ....... _____ ____
zona A. La floreta bărbați, Gh. Pordea 
(Poli T.) s-a situat pe locul I în finală, 
neînvins. In urma iul s-au clasat L. 
Ruff (Poli Iași). Fr Hetz (Șc. sp. ora
dea) și P. Tomori (Șc. sp. Oradea), cu 
cite 3 v. după baraj. La floretă femei, 
locul i a revenit Elenei Pricop (Farul

La- Iași au avut loc 
cadrul „Cupei României-,

NOTAȚII DUPĂ PRIMELE ETAPE
ALE CAMPIONATULUI DE POPICE

Noua ediție a campionatului di
viziei A la popice — în earesîm- 
bătă și duminică s-a disputat etapa 
a Il-a — a început sub auspicii 
deosebite față de confruntările pre
cedente. Acum, după ce o bună 
parte dintre arene au fost reame- 
najate (pistele returnate) avantajul 
„terenului" propriu, parcă, s-ă mai 
atenuat. înfrîngerile gazdelor pe 
arena proprie sau cîștigarea parti
dei la limită și nu la diferențe as
tronomice ca în alți ani, nu mai 
constituie o raritate. Pe pistele a- 
diise acum la cotele regulamenta
re, cîștigă echipa mai bună, pre
gătirea tehnică avînd un rol covîr- 
șitor. Așa se explică, de pildă,- 
dubla înfrîngere a Constructorului 
București (m) în propria ei sală. 
Formația feminină Voința Bucu
rești. fosta campioană a țării și 
care are în componența ei două 
maestre emerite ale spartului, a 
ratat și ea startul, fiind întrecută 
în etapa a doua, de dat® aceasta 
acasă, de Voința Constanța, un sex
tet considerat pînă nu de mult de 
valoare medie.

Jocul pe pistele returnate cere 
acum o precizie maximă de la spor
tivi, Precum se vede, însă, obiș-

nuiți cu vechile arene, unde mai 
ales loviturile de deschidere la 
manșele izolate nu constituiau o 
problemă, jucătorii și jucătoarele 
care se bazează încă pe... amintiri 
plătesc acum tribut obișnuinței de 
a evolua pe piste „canalizate”. în 
această situație se află formațiile 
Voința București, Cetatea Giurgiu, 
Petrolul Băicoi, Metrom Brașov (fe
minin), Constructorul București, 
Lemnul Satu Mare, Voința Bucu
rești (masculin). Tindem să credem 
că la aceste divizionare, ca și la 
altele, pregătirea pentru noul cam
pionat nu s-a făcut decît prin an
trenamente lejere.

Un Start bun au luat echipele 
feminine Rapid și Gloria București 
(seria Sud),» Voința Tg. Mureș și, 
îndeosebi. Voința Craiova (seria 
Nord). Constructorul Galați — cam
pioana țării la masculin, datorită, 
mai ales, celor doi oameni din lot. 
Iile Băias și lOSlf Tismănaru. pro
mite să fie și în această ediție a 
competiției o echipă redutabilă 
Dintre celelalte fruntașe ale între
cerii masculine merită evidențieri 
Jiul Petrila și I. C. Oradea, neîn
vinse după două jocuri.

Dintre noile promovate nu au

reușit încă să intre în cadența ce
lorlalte formații Voința Ploiești (f). 
Industria sirmei Cîmpia Turzii și 
Minaur Baia Mare (m). într-o si
tuație precară se află și fosta cam
pioană a țării la bărbați, Voința 
Tg. Mureș (nici un punct după 
două etape).

în fruntea clasamentelor se află 
următoarele echipe : FEMININ — 
seria Sud : 1. Rapid București 4 p 
(2 341 pd). 2. Gloria București 4p 
(2 263 pd) ; seria Nord : 1. Voința 
Tg. Mureș 4 p, 2. Voința Craiova 
4 p ; MASCULIN — seria Sud : 1. 
Constructorul Galați 4 p (5173 pd), 
2. Rafinăria Teleajen Ploiești 2 p 
(5 241 pd) ; seria Nord _• 1. Jiul Pe
trila 4 p, 2- I. C. Oradea 4 p.

★
în etapa a doua s-a înregistrat 

un forfait, și anume acela 'al echi
pei feminine Dermagant Tg. Mureș, 
revenită după o absență de un an 
în divizie, care a sosit la Reșița 
cu o întîrziere de 20 de minute. 
Arbitrul delegat, după o așteptare 
de un sfert de oră, conform regu
lamentului, a dictat neprezentare

T. RABȘAfȚ

C-ța), după un baraj cu Rodica Onu 
(„U“ Craiova) și Ecaterina Fenyes (Cri- 
șul Oradea), toate cu cite 4 v. La spadă, 
Dan Podeanu (Electroputere Craiova) a 
Încheiat tn fruntea flnaliștllor, urmat de 
A. Torok (Poli Tlm.) cu 3 v. și Gh. 
Fekete (Poli Tim.) cu 2 v. La sabie, 
Dan irlmlciuc a terminat neînvins fi
nala (5 v.), înaintea lui M. Miehere
(CSM iași) cu 3 v. și T Spînu (Pe
trolul Pi.) cu 2 v. Au participat 97 de 
scrlmerl. De notat : organizare bună, 
arbitraje competente, disciplină pe plan
șe. • LA BUCUREȘTI, tot în „Cupa 
României”, au fost prezenți 70 trăgători. 
Cîștigătorii : floretă bărbați — 
cescu (Șc. sp. 1), floretă fete 
(Șc. sp. 1), 
șc.), sabie 
renții 
a ni-a și a

RUGBY
comportarea 
ultima perioadă, ______  _ ..
măsuri organizatorice, menite să asigure 
un cadru " ' ----- -
apropiatele
Avînd în vedere deficiențele manifestate, 
precum și neînțelegerile existenta între 

*Cei doi antrenori (T. Rădulescu și T- 
Ionescu), Biroul federal a hotărît înlo
cuirea acestora cu Petre Cosmănescu și 
Valeriu Irimescu.

ATLETISM Congresul I A.A.F.,
reunit la Edinburgh cu ocazia finalei 
Cupei Europei, a hotărît să suspende, 
începînd de la 1 octombrie, regula adop
tată cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen, privitoare la întocmirea cla
samentelor la săritura în înălțime și 
săritura cu prăjina. Clasamentele în 
cele două probe se vor alcătui potrivit 
articolului 146, paragraful 2 din regu
lamentul dinaintea J.O. e ÎN URMA 
SCHIMBĂRII SISTEMULUI DE DESFĂ
ȘURARE a campionatului republican pe 
echipe categoria A, calendarul intern 
central are următoarele date de desfă
șurare, de la 1 octombrie la finele anu
lui: 6—7 octombrie : concursul republi
can lnterjudețean. pe echipe etapa a 
IV-a (zona I și II); 7 octombrie : con
cursul republican interjudețean pe echi
pe etapa a IH-a (zonele ill, IV, V și 
VI): 13—14 octombrie: campionatul re
publican pe echipe categoria A. etapa 
a IH-a, (la București); 21 octombrie : 
campionatul republican de cros indivi
dual seniori șl juniori, etapa de zonă 
(la București, Brăila, Deva. Drobeta Tr. 
Severin); 27—28 octombrie: campiona
tul republican șl concursul republican 
interjudețean pe echipe, meci de baraj 
(la Pitești); 27 octombrie: campionatul 
republican 20 km marș juniori (Pitești); 
4 noiembrie : campionatul republican 
de cros individual și pe echipe, seniori 
și juniori, etapa unaia (ta vtauea). 
• INTRE 13 ȘI 18 NOIEMBRIE se vor 
desfășura la Snagov consfătuirea anuală 
și cursul de perfecționare a cadrelor 
tehnice din atletism.

CANOTAJ. In organizarea Școlii 
sportive Timișoara a avut loc. în urmă 
cu ctteva zile, pe Bega, ultimul concurs 
de canotaj academic al anului, la care 
au participat reprezentanți al schitului 
de la Metaloc Smederov (Iugoslavia), 
CFR, Voința, Electrica șl Școala spor
tivă — toate din Timișoara, lată echi
pajele cîștigătoare : 2+1 (m) — șc. sp. 
Timișoara 1:55,5: 2 visle (t) Șc. sp. Ti
mișoara 2:00,0: 2 f.c. (m) Șc. sp Timi
șoara 1:47,0; schit simplu (nt) Z Ga- 
vrilovlci (Metalul) 1:52.0: 4 + 1 rame (m) 
Șc. sp. Timișoara 1:47.0: 2 visle (ml CER 
Timișoara 1:41.5; 8+1 (m> Șc sp Ti
mișoara 1:35.0: 4+1 visle (m) Voința
Timișoara 1:59.0: schit simplu (t) ludith 
Kalter (Șc. sp. Timișoara) 2:32.0, • DU
MINICA cu începere de la ora 8. lacul 
Herăstrău din Capitală va găzdui .Cupa 
Rapid". întrecere tradițională la care se 
vor alinia numeroase echipaje de valoa
re din secțiile bucureștene.

C. obâ-
— Pop® 

spadă — V. Pora (CI. sp. 
- M. Baltă (IEFS). Concu- 

numai sportivi cu categoriile 
IV-a de clasificare.

Biroul federal a analizat 
echipei reprezentative din 

adoptînd o serie de

optim de pregătire pentru 
confruntări internaționale.
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CONSTRUCTORII Of IA „ARO“ 
VOR SĂ PRACTICE Șl ALTE DISCIPLINE 

ÎN AFARĂ DE FOTBAL...
întreprinderea mecanică Musce

lul din Cîmpulung numără cîteva 
mii de salariați. Oameni harnici, 
constructori pricepuți. Că este așa 
stau mărturie cererile mereu cres- 
cînde ale producției lor, vestitele 
autoutilitare ARO. După cite am 
fost informați, în prezent, mașini
le ieșite de pe poarta acestei în
treprinderi iau drumul în peste 50 
de țări de pe glob, fiind apreciate 
pentru randamentul dat și, în ega
lă măsură, pentru indicii tehnici, 
calitativ superiori, pe care îi pre
zintă. Dar, relatările noastre pînă 
la acest punct nu sînt o noutate. 
Mai puțin cunoscut, socotim noi. 
și nu lipsit de interes ar fi modul 
în care vrednicii muncitori de la 
întreprinderea mecanică muscelea- 
nă își petrec timpul liber. Și cu 
aceasta iată-ne ajunși la obiectul 
rîndurilor ce vor urma, la încerca
rea de a surprinde cîteva din pre
ocupările și acțiunile sportive ale 
cîmpulungenilor, îndeosebi ale ti
nerilor care muncesc în marea 
uzină.

în acest sens o dovadă a consti
tuit-o răspunsul a zeci și sute de 
muncitori la absolut toate acțiunile 
turistice, organizate din inițiativa 
unui mare îndrăgostit de natură, 
Inginerul Nicolae Grabovschi (pre
ședintele comisiei orășenești de tu
rism, organizatorul echipelor Sal- 
vamont și de alpinism etc.), ca și 
reușitele întreceri la fotbal, în ca
drul campionatului asociației, la 
ale cărui faze preliminare își mă
soară de regulă forțele pînă la 30 
de echipe (!) Și tot aici trebuie a- 
mintite miile de ore de muncă pa
triotică, prestate cu entuziasm de 
muncitorii întreprinderii pentru a- 
menajarea bazei lor sportive, si
tuată în plin centrul orașului, lin
gă frumosul parc Olga Bancic. Iar 
acum, pentru că am amintit de

116 MUȘCHETARI3

(Urmare din pag. 1)

un oarecare avans (teoretic cel pu
țin) asupra lui Tănase Mureșan, 
Ștefan Ardeleanu și Paul Kuki, ur
măritorii săi cei mai de temut, după 
cum Ileana Gyulai va avea de su
portat o adevărată coaliție de flo- 
retiste — Ana Pascu, Ecaterina 
Stalii, Olga Szabo, Suzana Ardelea
nu. Din. trio-ul de spadă Anton 
Pongraț, Constantin Bărăgan, Con
stantin Duțu anticipăm pe viitorul 
campion al țârii.

Ordinea intrării în concurs a 
îinaliștilor va fi următoarea: joi- 
floretă bărbați ; vineri-floretă fe
mei; simbătă — spadă șl duminică 
— sabie. în toate cazurile, primele 
asalturi, de la ora 8,15,

baza sportivă a asociației ARO, 
iată care este și marele .„OF"'* al sa- 
lariaților acestei importante unități 
industriale din județul Argeș.

Amenajările la noua bază sporti
vă au început în 1970. Nivelarea 
terenurilor (care însumează o su
prafață de cea 220 X 100 m), drena
jul, îngrădirea, ca .și toate celelalte 
operații au necesitat, pe lingă efor
tul fizic a sute de muncitori, și o 
sumă importantă de bani. Aproa
pe 600 000 de lei. Or după trece
rea atitor ani, după cheltuielile de 
energie și de bani, singurii care 
beneficiază de serviciile „marelui" 
complex sportiv sînt fotbaliștii. 
Pentru ei, și numai pentru ei au 
fost date în folosință două terenuri. 
Unul gazonat (dar, gazonat, și mai 
ales nivelat, prost. fapt pentru 
care va trebui scos în curînd din 
circuit pentru corecturile de ri
goare) și un altul cu zgură. în 
rest ? Adevărat, nu au fost uitate 
nici celelalte ramuri de sport. Pen
tru volei, baschet, handbal, tenis de 
cîmp, a fost rezervată o suprafață 
de teren de cca. 3 600 m.p. pe care 
s-a turnat beton, fiind în prealabil 
îngrădită, în întregime, cu plasă. 
Și cu aceasta-., bafeta. Terenurile 
despre care am vorbit nu pot prin
de contururi pe bunul motiv că 
platforma rezervată celor cîtorva 
sporturi așteaptă acum (și cam de 
multișor) să i se aștearnă patul de 
bitum, Și uite așa, de luni și luni, 
sut^, de tineri constructori ai auto
utilitarelor din Cîmpulung nu pot 
practica sportul preferat pe bunul 
motiv că nu au unde.

O vină a acestei stări de lucruri 
o are și președintele asociației 
sportive, Ion Teleleu. Pînă la bitu- 
minizarea platformei despre care 
am vorbit, stîlpii de volei și pa
nourile de baschet '(pregătiți de 
mult de muncitorii uzinei), pot fi 
montați în spațiile rezervate tribu
nei cfe va fi... cîndva construită pe 
o latură a terenului de fotbal. Aici, 
există loc suficient, cu iarbă, pe 
care ar putea fi marcate chiar mai 
multe terenuri de baschet, de volei 
și de handbal. Pentru aceasta se 
cere doar un dram de inițiativă. 
Campionatul asociației sportive nu 
poate și nici nu trebuie să se rezu
me doar la jocul de fotbal. Doar 
nu pentru atîta lucru au muncit 
în orele lor libere, la noua lor 
bază sportivă, salariații întreprin
derii mecanice Muscel.

★
P.S. Nu putem spune că platfor

ma cu pat de beton, ce așteaptă a 
fi bituminizată, stă in momentul de 
față fără întrebuințare. Copiii au 
transformat-o în jocurile lor, drept 
pistă de lansare a zmeelor. iar cei 
mari, din cînd în cînd, mai orga
nizează pe ea cite o... chermeză. 
Dar parcă tot mai bine i-ar sta cu 
panouri de baschet, stîlpi și plase 
de volei, porți de handbal ctc.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Angliei Donescu ('Steaua) cu Triumf a cucerit, la capătul unei frumoase evoluții, titlul de campion la dresaj, 
categoria ușoară. Foto : Paul ROMOȘ’AN

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

ÎNTRECERI ECHILIBRATE ÎN ZIUA A DOUA
La baza hipică din Calea Plev- 

nei au continuat, ieri, campionatele 
de călărie ale seniorilor, cu pro
bele de dresaj și obstacole, catego
rie ușoară.

Primii au intrat în concurs spe
cialiștii în dresaj, ei oferind celor 
prezenți un frumos spectacol, cîști- 
gătorul fiind cunoscut abia după 
evoluția ultimului sportiv. De re
marcat comportarea bună a cam
pioanei de juniori, Daniela Molnar 
(Steaua) cu Șiret, care într-o va
loroasă companie a ocupat locul 6.

Clasamentul final : ANGHEL 
DONESCU (Steaua) cu Triumf 353 
p — campion național, 2. Iosif Mol
nar (Steaua) cu Arcaș 338 p, 3—4. 
Anghel Donescu cu Cristal și An
drei Costea (Filmul) cu Baba No
vac 333 p, 5. Vasile Tudor (Steaua) 
cu Brad 330 p, 6. Daniela Molnar 
cu Șiret 326 p.

Deosebit de pasionantă a fost în
trecerea în cadrul probei de ob
stacole, categorie ușoară, la startul 
căreia s-au prezentat 33 de con- 
curenți. Parcursul a avut cîteva 
„puncte-cheie'*, care au însemnat 
și... numeroase puncte de penali
zare. Totuși, 9 călăreți au încheiat 
fără nici o greșeală, impunîndu-se, 
astfel, un baraj la cronometru. De 
data aceasta, trierea a fost și mai 
serioasă, doar Ion Popa (Steaua) 
cu Piersic 43,0 s, Dumitru Loneanu 
(Steaua) cu Atlas 44 s și Oscar Re- 
ccr (Dinamo) cu Spiriduș 52,2 s au 
terminat cu zero puncte, avînd cele 
mai mari șanse la cucerirea titlu
lui. Firește, nu trebuiau eliminate 
din calcul nici posibilitățile călăre
ților Dumitru Roșea (C.S.M. Siljiu) 
cu Saray, Gheorghe Teohari (Re
colta Mangalia) cu Satrap, Nicolae 
Gheorghe (Petrolul Ploiești) cu

Brebenel, Vasile Tudor (Steaua) cu 
Perla și Iuliu Orha (Mondial Lu
goj) cu Turandot, aflați pe locurile 
următoare în proba nr. 1, precum 
și a altor sportivi, știut fiind fap
tul că o singură bară doborîtă

PROGRAMUL DE AZI
Ora 8,30 — proba de dresa] 

„Sf. Gheorghe"
— proba nr. 1 de obstacole, 

cat. mijlocie
Ora 15,30 — proba nr. 2 

de obstacole, cat. mijlocie

CANOTAJUL ROMANESC LA
(Urmare din pag. 1)

bune, trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru a contribui și ei la pro
gresul canotajului românesc.

PROCESUL DE SELECȚIE 
TREBUIE REIMPULSIONAT

în toamna anului trecut, federația 
de specialitate trasa secțiilor sarci
na de a declanșa un proces de se
lecție științific, în dorința de a spori 
numărul schiflștilor tineri, cu posibi
lități reale de progres rapid, iar lu
crurile păreau că vor ajunge la re
zultate bune, cu atit mai mult cu 
cit intervenise și un sprijin concret 
din partea Centrului „23 August"', 
care elaborase o serie de teste spe
cifice. Din păcate, însă, totul s-a 
stins foarte repede, anticipatul mare 
proces de selecție rezumindu-se la 
cîteva timide căutări de elemente 
dotate, !h cadrul a două sau trei 
secții (care, în treacăt fie spus, dis
puneau de numeroși sportivi de per
spectivă);

Explicațiile insuccesului acestei 
acțiuni se pare că trebuie căutate pe

SEZONUL INTERNAȚIONAL 
DAR NU Șl CEL MAI

de o parte în lipsa condițiilor ne
cesare antrenamentului (un profesor 
ne spunea, recent, că orice copil se
lecționat la canotaj în pragul toam
nei renunță la acest sport dacă nu i 
se oferă posibilitatea de a ieși cit 
mai repede pe apă, într-o barcă), iar 
pe de alta în numărul insuficient de 
cadre specializate. Sînt cunoscu'e 
numeroase cazuri în care proaspeți 
absolvenți' ai I.E.F.S. sau ai facultă
ților de educație fizică, cu speciali
zare canotaj, se mulțumesc cu acti
vitatea didactică desfășurată la cate
dră, punînd carnetul de antrenor la... 
păstrare !

în sfîrșlt, pentru a încheia consi
derațiile noastre privind activitatea 
internă, se cuvine să ne referim si 
la calendarul competițional, din pă
cate cam sărac, limitîndu-se doar la 
campionatele republicane și la cîte
va regate organizate de unul sau 
două cluburi bucureștene. Tn această 
privință credem că federația trebuie 
să fie mai... darnică, oferind sporti
vilor (mai ales copiilor și juniorțlor) 
cit mai multe concursuri. Și n-ar fi 
rău ca aceste • concursuri să fie orga
nizate și în alte orașe decît Bucu
rești, ele putînd avea și un puternic 
caracter de propagandă.

1973 — CEL MAI RODNIC, 
BOGAT IN COMPETIȚII

DOUĂ DEMONSTRAȚII
DE PATINAJ ARTISTIC

Așa cum am mai anunțat, la 
sfîrșitul săptămînii viitoare vor a- 
vea loc două demonstrații interna
ționale de patinaj artistic, cu par
ticiparea unor cunoscuți ași ai ghe- 
ții din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. în 
fruntea listei oaspeților se situează 
perechea sovietică Irina Rodnina — 
Aleksandr Zaițev, campioană mon
dială. Prima demonstrație este .pro
gramată pe data de 12 octombrie 
ia Miercurea Cirac, iar a doua va

avea loc la 14 octombrie, la Bucu
rești.

Federația română de patinaj a 
desemnat un lot de patinatori și 
patinatoare, care vor reprezenta 
țara noastră la aceste interesante 
manifestări. Printre aceștia se nu
mără Doina Mitricică (campioana 
națională), Elena Molș, Silvana Su- 
ciu, Ion Mircea, perechea Beatrice 
Iluștiu — Dan Săveanu.

• Biletele au fost, puse în -vin* 
zare la biroul de informații de la 
sediul CN.E.FȘ. str. V. Conta !(>:-
---------------------------------- ----------------

poate produce perturbări în clasa
ment.

Și, într-adevăr, outseideriî au a- 
bordat cu atenție obstacolele par
cursului în manșa a Il-a, reușind, 
în cele din urmă, să-i întreacă pe 
călăreții aflați în fruntea ierarhiei, 
după proba nr. 1- Dintre cei 3 
sportivi cu 0 p. penalizare, doar 
I. Popa cu Piersic și D. Loneanu 
cu Atlas mai figurează printre pri
mii 6.

CLASAMENT final: 1 DUMITRU 
ROȘCA cu Saray 5 p — campion 
național, 2. Gheorghe Teohari cu 
Satrap 8 p, 3. Ion Popa cu Piersic 
8 p, 4. Dumitru Loneanu cu Atlas 
12 p, 5. Eugen Ionescu cu Vals 
18 p, 6 Iuliu Orha cu Turandot 22 p.

Emanuel FĂNTÂNEANU

Încheierea sezonului 1973
llie Oanță și Dumitru Grumezescu, 
titlu care încununează o muncă a- 
siduă, desfășurată excelent de-a lun
gul întregului sezon. Și pentru că 
multă lume consideră acest rezultat 
ca o consecință a... șansei trebuie să 
specificăm că Oanță și Grumezescu 
au urmat o curbă de formă ascen
dentă în 1973. Concret, ei au ocupat 
locurilș V și III la Griinau, locul II 
la Lucerna, locul I la Duisburg și, 
apoi, locul I la C.E. de la Moscova. 
In perspectiva evoluției lor ; Cam- 
pioantele mondiale (programate anul 
viitor la Lucerna) .și J.Q. de la 
Montreal. Despre ce vor însemna ele 
pentru actualii laureați ne vorbește 
ILIE OAN J'A: „Acum, cînd ne-am

văzut împlinit primul vis, o luăm de 
la capăt ! Ani vrut să dovedim că 
nu sîntem un echipaj de neglijat și 
că putem lupta de la egal la egal cu 
cei mai puternici adversari. Am reu
șit să-i învingem o dată și știm că 
atit la Lucerna, cît și la Montreal, 
ei vor dori să se revanșeze, dar sîn
tem deciși să păstrăm în continuare 
acest cel mai înalt loc de pe podium 
Sezonul nostru viitor a început acum 
cîteva zile. Muncim cît putem și ză
bovim la antrenamente mult după 
încheierea „porției" zilnice. Sîntem 
tineri, nu ne mulțumim cu ce am 
realizat și vrem să confirmăm că re
zultatul de la Moscova n-a fost un... 
accident !“

MEDALII CARE PUTEAU SĂ STRĂLUCEASCĂ MAI INTENS I

Primul simpozion internațional 
al arbitrilor de gimnastică 

sportivă masculină
Federația internațională de gimnas

tică, prin Comisia tehnică masculină, 
în colaborare cu federația de specia
litate din Spania, a organizat la Ma
drid, în perioada 12—16 septembrie 
1973, primul simpozion intercontinen
tal al arbitrilor, avind ca temă prin
cipală elaborarea unui nou cod de 
punctaj pentru gimnastica 'sportivă 
masculină. Federația noastră de spe
cialitate a fost reprezentată la aceas
tă reuniune de conf. univ. ROBERT 
PODLAHA, președinte al Comisiei 
tehnice masculine a F.R.G., pe care 
l-am rugat să ne ofere cîteva detalii 
despre evenimentul la care a parti
cipat.

Alături de președintele F.I.G., Ar
thur Gander, a fost prezentă la Ma
drid întreaga Comisie tehnică mas
culină, sub conducerea .președintelui 
acestei comisii, Ivan Ivancevici. Au 
participat, de asemenea, peste 50 de 
specialiști reprezentînd 27 de federa
ții afiliate. In primele două zile au 
fost prezentate 4 referate ; o expunere 
de bază a președintelui Comisiei teh
nice masculine, Jian Ivancevici, și 
alte trei referate din .partea federa
țiilor din U.R.S.S., Japonia și Cuba. 
Primul referat, de orientare a discu
țiilor, a cuprins toate aspectele mai 
dificile ale codului de punctaj, cel 
al federației din U.R.S.S. s-a referit 
la unele probleme legate de tehnica 
elementelor mai dificile, cel al fede
rației din Japonia s-a axat mai mult 
pe discutarea originalității, riscului 
și virtuozității exercițiilor liber alese 
în special, iar cel al federației din 
Cuba a tratat cu precădere dificul
tățile legate de aplicarea în același 
timp a mai multor criterii în timpul 
arbitrării exercițiilor liber alese. In 
cadrul discuțiilor ce au urmat s-a 
subliniat calitatea referatelor prezen
tate și a fost bine primită intenția 
forului tehnic al F.I.G. de a discuta, 
de a consulta federațiile naționale 
înaintea elaborării noului cod de 
punctaj.

Federația noastră a prezentat unele 
precizări legate de noțiunile de ori
ginalitate, de risc și de virtuozitate. 
De asemenea, a mai propus introdu
cerea exercițiilor impuse naționale, 
simplificarea codului de punctaj și 
perfecționarea formularelor pentru 
aprecierea muncii arbitrilor. Propu
nerile au fost apreciate pozitiv.

Din discuțiile purtate se poate 
preciza poziția federațiilor de specia
litate față de noul cod de punctaj i 
noua ediție trebuie să fie considera
bil simplificată, deoarece este foarte 
dificil pentru arbitri să rețină 600 
de mișcări și să le aprecieze cu toții 
corect. Din această cauză, ar fi bine 
să apară o lucrare de sinteză a valo
rificării ’exercițiilor liber alese. Se 
cere, de asemenea, ’ modernizarea 

■ exercițiilor impuse, sau — eventual 
— introducerea exercițiilor impuse 
naționale.

Ample dezbateri s-au făcut și In 
jurul exercițiilor liber alese Ia sol, 
unde se preconizează reducerea du
ratei minime la 40—45 secunde șl re
nunțarea la limitarea duratei maxi
me. S-a mai propus, pentru economie

de spațiu la antrenament și la con
curs, executarea solului sub formă 
de linii acrobatice. Săriturile au fost 
dezbătute cu scopul de a se întocmi 
un nou tabel de dificultate ; s-a pro
pus introducerea a două sărituri noi, 
iar calul cu minere fie să fie îm
părțit în dou| zone, fie să se renun
țe la „zonarea" lui.

S-a discutat mult despre originali
tate și se pare că in viitor toate ele
mentele noi vor fi socotite ca atare 
în intervalul dintre campionatele 
mondiale și jocurile olimpice, ele ur- 
mînd să fie înregistrate la comisia 
tehnică masculină. S-a stabilit că 
virtuozitatea se va referi la întregul 
exercițiu, ci nu numai la unele ele
mente. Monotonia în cadrul unor 
exerciții liber alese, mai ales la sol 
și la cal cu minere; va fi penalizată 
în cadrul unei echipe, ea fiind soco
tită un mare dușman al dezvoltării 
gimnasticii masculine. Mulți vorbitori 
s-au referit la necesitatea cunoașterii 
de către arbitri a tehnicii raționale 
a mișcărilor, pentru care s-a propus 
editarea unui manual.

Federația de specialitate din 
U.R.S.S. a propus introducerea acom
paniamentului muzical la sol, cu care 
au fost de acord mai multe fede
rații.

Mai multe propuneri s-au făcut 
pentru perfecționarea organizării 
concursurilor, în sensul ca la con
cursul pe echipe ordinea de intrare 
să lie stabilită numai prin, tragere 
la sorți. \

Toate discuțiile, care au inclus și 
unele amănunte legate de greșelile 
de execuție și cele tehnice, au sub
liniat faptul că actualul cod de punc
taj este depășit și că este absolut 
necesar ca noul cod de punctaj să 
fie adus la nivelul dezvoltării gim
nasticii masculine pe plan mondial.

în concluzii s-a precizat că pri
mul simpozion intercontinental și-a 
atins pe deplin scopul și că la ela
borarea noului cod se va ține seamă 
de toate propunerile făcute.

In afara simpozionului am avut 
plăcute discuții cu mulți dintre de
legații prezenți la Madrid. Am con
statat cu satisfacție că activitatea 
federației noastre pe linia dezvoltă
rii gimnasticii pe plan mondial este 
bine apreciată. Mulți interlocutori 
au remarcat progresul realizat de 
gimnaștii români, iar delegația fran
ceză susține că Dan Grecu și Mihai 
Borș au cea mai bună tehnică din 
lume, la inele. Comportarea bună a 
gimna.știior noștri a fost subliniată 
de numeroși delegați, mulți dintre ei 
exprimlndu-și dorința de a organiza 
concursuri cu, lotul nostru național, 
sau cu echipe de club din România.

Simpozionul de la Madrid poate 
fi socotit, pe bună dreptate, o reu
șită, deoarece specialiștii din mai 
multe țări și-au spus cuvintul in 
probleme de importanță majoră ale 
gimnasticii, iar propunerile lor vor 
fi incluse, cu siguranță, în noua edi
ție a codului de punctaj.

Conf. univ. ROBERT PODLAHA

OWENS LA 60 DE ANI STATISTICĂ SEMNIFICATIVĂ

Calendarul internațional al F.R.C.Y. 
• a prevăzut pentru sezonul recent în
cheiat participarea loturilor noastre 
reprezentative la 8 regate. Este vor
ba de regatele Moscova, Griinau, Lu
cerna, Sofia, Duisburg, Praga, Vilnius 
(Vîsla de chihlimbar) și Snagov. In 
cadrul acestor competiții, schifiștii 
români au realizat, un bilanț foarte 
bun, care cuprinde cîștigarea a nu 
mai puțin de 31 de finale. în plus, 
reprezentanții noștri au mai ocupat 
22 de locuri II și 15 locuri III, fapt 
care dovedește în mod elocvent că 
schitul românesc s-a aflat în perma
nență în plutonul fruntaș Ia marile 
competiții internaționale ale anului. 
După părerea noastră, însă, numărul 
regatelor cuprinse în calendarul fe
derației a fost Insuficient, creind 
probleme în alcătuirea loturilor care 
au efectuat deplasarea. Fiind necesa
ră verificarea tuturor echipajelor 
care urinau să participe la „europe
ne", dar numărul limitat de locuri 
nepermițlnd deplasarea întregului lot,

antrenorii au hotărît ca la regate să 
fie trimise prin rotație toate echipa
jele. Aceasta era, de fapt, singura 
soluție, dar ea nu a fost de natură 
să asigure o suficientă verificare a 
potențialului tricolorilor în condiții 
apropiate de marile confruntări in
ternaționale.

în altă ordine de idei se impune 
acordarea unei mai mari atenții „Re
gatei Snagov" prin invitarea cît niai 
multor țâri și prin programarea ei 
într-o perioadă apropiată de campio
natele mondiale.

In privința rezultatelor 
de canotajul românesc 
care a trecut, o atenție 
trebuie acordată, firește, 
de la C.E. După cum se știe, sub 
aspectul medaliilor, acesta este cel 
mai bun bilanț de pînă acum, el eu- 
prinzînd o medalie de aur (la 2 f.c,), 
una de argint (la 4+1 vîsle și două de 
bronz (2+1 băieți și 8+1 fete). In 
fruntea rezultatelor se situează, bine
înțeles, titlul european cucerit de

obținute 
în săzonul 

deosebită 
bilanțului

Celelalte trei medalii obținute de 
canotorii români la C.E. de la Mos
cova sînt apreciate de specialiștii 
noștri ca rezultate bune. Ele nu pot 
fi calificate, însă, drept foarte bune 
pentru că la fiecare dintre cele trei 
probe posibilitățile echipajelor sînt 
mai mari decît locurile ocupate.

La 2+1, echipajul format din Ște
fan Tudor, Petre Ceapura+Gheorghe 
Gheorghiu a început să se „speciali 
zeze" în... locul III. De la Olimpiada 
muncheneză și pînă în prezent Tu
dor și Ceapura au ocupat de trei 
ori același obsedant loc trei : la re
gatele Griinau și Lucerna, precum și 
la „europene". Care este explicația ? 
Răspunsul ni l-a dat antrenorul eme
rit DUMITRU POPA, care se ocupă 
de pregătirea acestui echipaj (atit la 
nivelul lotului reprezentativ, cît și la 
clubul Dinamo București) : „Cred că 
handicapul se află în plecarea din 
start și in parcurgerea primilor 500 
de metri. Deși am insistat destul de 
mult la antrenamente asupra aspec
telor semnalate, băieții n-au reușit 
încă să remedieze aceste lipsuri care 
le aduc un dezavantaj evident. E a- 
devărat că ei reușesc să compenseze

handicapul prin forțarea ritmului pe 
cea de a doua parte a cursei, dar 
dacă startul ar fi foarte bun și ca
dența pe primii 500 de metri mai 
ridicată, n-ar mai avea de recuperat 
nimic, iar forțarea ritmului i-ar 
propulsa in față".

în probele feminine de 4+1 vîsle și 
8-1, rezultatele de la Moscova sin" 
mai jos cu o treaptă decît cele înre
gistrate la ediția anterioară a C.E. 
La 4+1 vîsle, unde sportivele noas
tre dețineau titlul continental, s-a 
realizat medalia de argint, iar la 
8 .1, unde aveau medalia de argint, 
a fost cucerită medalia de bronz. Fi
rește că acest lucru înseamnă regres, 
dar nu trebuie să uităm că în com
ponența ambelor echipaje au fost 
operate modificări, la 8+1 mai ales 
fiind cooptate în echipă numeroase 
elemente tinere, capabile să progre
seze în viitorul apropiat. Chiar și în 
aceste condiții rezultatele puteau fi 
totuși mai bune și. oricum, în viitor 
ele trebuie să le depășească pe cele 
de acum, lucru care implică o mai 
serioasă și mai susținută muncă la 
antrenamente.

ECHIPAJE DE LA CARE AȘTEPTĂM ÎN CONTINUARE...

Fostul campion olimpic, americanul 
de culoare Jesse Owens, cîștigător a 4 
medalii de aur la Olimpiada din anul 
1936, a fost distins de guvernul R. F. 
Germania cu „Ordinul de merit1-, cu 
prilejul împlinirii virstei de 60 de ani. 
Această distincție a fost acordată cele
brului atlet pentru contribuția sa la 
dezvoltarea înțelegerii și prieteniei între 
sportivii din întreaga lume, pentru acti
vitatea lui în mișcarea olimpică.

„MARINARUL NOROCOS" 
PLEACĂ LA DRUM...

Zilele acestea urmează să plece din 
Valparaiso, într-o temerară traversare 
a oceanelor și mărilor, suedezul Anders 
Svedlund, îmbarcat pe „Waka Moana“. 
o șalupă lungă de 7.3 m, al cărei nume 
înseamnă — în polineziană — „marina
rul norocos11...

într-adevăr, specialiștii socotesc că 
Svedlund supranumit și „suedezul 
nebun11, datorită îndrăznelii lui vecină 
cu imposibilul — va avea nevoie de 
mult... noroc pentru a ajunge la Sydney, 
punctul terminus al temerarei sale călă
torii. cu o ambarcațiune care nu cîn- 
tărește mai mult de 250 de kilograme !'

De remarcat că navigatorul — care 
trece pentru prima oară oceanul, restul 
expedițiilor sale desfășurîndji-se în 
apele repezi ale Suediei natale — va 
refuza brice ajutor pe parcursul călăto
riei sale, socotind că cele 100 de kilo
grame de alimente îi vor fi suficiente 
pentru o traversare ce poate dura trei 
luni ’ Poate numai pentru... gustarea 
de dimineață I

TREI ARBITRI LA HOCHEI I
Incepînd din acest sezon, meciurile de 

hochei pe gheață din prima divizie vor 
fi conduse, în Cehoslovacia, de trei 
arbitri !

în cadrul noului sistem — cara are 
deocamdată un caracter experimental 
—, arbitrul principal va oficia pe întrea
ga suprafață a gheții, în sarcina lui ră
mînînd acordarea pedepselor pentru di
verse infracțiuni și ratificarea golurilor. 
Ceilalți doi arbitri își vor concentra a- 
tenția asupra greșelilor de ordin tehnic.

De remarcat că același sistem — care 
are o mare aplicare în hocheiul nord- 
amerîcan amator și profesionist — a măi 
fost folosit în Cehoslovacia în campio
natele 1967—68 și 1968—69, iar renunța
rea Ia aplicarea lui a condus — după 
aprecierea specialiștilor din această țară 
— la scăderea nivelului tehnic și spec
tacular al meciurilor.

întrebat de un ziarist francez, cum 
explică dominația autoritară pe care 
gimnastica sovietică o exercită de mai 
mulți ani în Jluropa și — alături de 
cea japoneză — în lume, cunoscutul ex- 
campion olimpic Boris Șahlin a răs-* 
puns printr-o... statistică. La această 
oră. în U.R.S.S. există peste 653 000 de 
gimnaști și gimnaste legitimate, de pre
gătirea cărora se ocupă 18 000 de antre
nori cu înaltă calificare.

Statistica de mai sus poate fi com
pletată cu alte date : Uniunea Sovietică 
posedă în prezent 599 de sportivi activi, 
maeștri ai sportului la gimnastică și 14 
maeștri emeriți de clasă internațională.

Evident, o statistică semnificativă...

„VITAMINA H" IN SPRIJINUL 
SPORTULUI ?

încă din vremea Olimpiadei de la 
MUnchen, se vîntură în lumea sportu
lui o așa-zisă teorie științifică susținînd 
mărirea capacității și rezistenței unui 
sportiv datorită... hipnozei ! Un specia
list suedez, dr. Arne Mellgren, a sus
ținut o prelegere în cadrul Congresului 
medical prilejuit de reuniunea olimpică, 
afirmînd câ „hipnoza poate fi folosită 
ca un element de impulsionare a mari
lor performeri1*, afirmație primită cu o 
nedisimulată răceală de către confrați.

Recent, dr. Mellgren și-a reluat afir
mațiile în cadrul unui Congres științi
fic desfășurat la Uppsala, ocazie cu 
care a reafirmat avantajele a ceea ce 
a numit „vitamina H“.

Comentariile care se fac pe marginea 
comunicării reluate de specialistul sue
dez sînt, în general, neîncrezătoare față 
de posibilitățile hipnozei de a ajuta pro
gresul performerilor sportivi, medici 
sportivi din întreaga lume afirmînd că 
dr. Mellgren a mers prea departe, cău- 
tînd să-și facă reclamă cu orice preț.

La rîndul său, dr. Mellgren își spri
jină afirmațiile pe faptul că recente 
cercetări medicale, efectuate în Anglia, 
au demonstrat — cu armele științei — 
că jucătorii de golf obțin, grație suges
tiei, rezultate cu 10",'o mai bune ’ decît 
în condiții obișnuite, nesfiindu-se să 
declare : „Peste cîțiva ani îmi veți da 
dreptate. Vitamina H — iată stimulato
rul viitorului"

ASII VOLANULUI PREFERĂ... 
BICICLETA

Vorbește Jacky Ickx, unul dintre cel 
mai buni piloți ai marilor premii de 
formula I. cel mai prețuit as al volanu
lui din cadrul echipei Ferrari ;

LUPTĂTORUL SENSIBIL

Ați văzut vreodată un luptător 
plingînd ? O asemenea imagine 
insolită ne oferă „colosul" iugo
slav Mamir Kelmon, ale cărui la
crimi nu sînt provocate — așa 
cum s-ar bănui — de bucuria 
izbînzii. Sînt lacrimi de amără
ciune, datorate faptului că ad
versarul său, marocanul Fatali 
Abdelkrim, a fost nevoit să aban
doneze, acuzînd. violente clurer-i 
toracice.

Tristă victorie...

LOTO PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 3 OCTOMBRIE 1973

Fond general da premii : 1 778 028 lei, 
din care 806 603 lei report.

Extragerea I : 34 37 2 14 27 30
Extragerea a H-a : 29 4 38 5 21.
Plata premiilor va Începe în Capitală 

de la 13 octombrie pînă la 3 decembrie ; 
în țară de la 16 octombrie pînă la 3 
decembrie 1973. inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 28 
SEPTEMBRIE 1973

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 25“'o 
a 59 204 lei și 2 variante 10% a 23 706 
lei ; a 2-a : 2,05 a 31 222 iei ; a 3-a : 16,95 
a 3 776 lei 1 a 4-a : 20.90 a 3 062 lei ; 
a 3-a : 72,60 a 882 lei ; a 6-a : 157,25 a 
407 lei.

Ex/agerea a Il-a : Cat. A : 1.45 va
riante a 58 808 iei ; B : 3.15 a 16 242 lei : 
C : 8 45 a 6 055 lei ; D : 30.85 a 1 658 lei; 
E ■ 80..73 a 633 lei : F : 194.20 a 263 lei ; 
x : 1 936.60 a 100 lei.

Premiul de 59 264 lei de la extragerea 
I, iucai pe o variantă 25% a revenit par- 
ticlDantulul ANTONESCU TOM X din 
Ploiești, iar r-emiri de 58 808 lei de la 
extragerea a 11-a • jucat pe o variantă 
100",, a revenit naitlcipantulul POPA 
GHEO-.G1-E din Iași.

BANI. AUTOTURISME SIEXCURStl
CU PETRECEREA REVELIONUL

tbagebe specuu ion
RUBRICA REDACTATA 
1>E LOTO-PRONOSPORX

Două dintre echipajele țării noas
tre (4 — 1 rame fete și 4 f.c. băieți) 
au posibilitatea să crească valoric și 
să se impună pe plan internațional. 
Pînă acum, însă, rezultatele lor au 
fost neconcludente, cel puțin la Mos
cova, unde băieții s-au clasat pe io
tul VI (îndeplinindu-și obiectivul. fi
xat), iar fetele pe locul VII (cu o 
poziție mai jos decît se planificase;. 
Pentru ambele echipaje există încă 
posibilitatea căutării unor noi for
mule, care să contribuie la o mai 
rapidă ascensiune și spunem aces’ 
lucru gîndindu-ne că la fete mai ales 
omogenizarea echipei intîrzie să se 
realizeze. Echipajul de 4 f.c. cuprinde 
doi rameri tineri (Mitarcă și Gail) 
care nu au atins încă un prea înalt 
grad de tehnicitate, dar care au 
certe posibilități de progres.

S A TERMINAT UN SEZON,
După aceste considerații legate d“ 

anul competițional 1973, iată și cîteva 
direcții în care credem că ar tre
bui orientată munca viitoare pen
tru un nou (și consistent) progres 
al canotajului nostru:

— procesul de selecție trebuie să 
reprezinte una dintre preocupările 
principale pentru toți antrenorii, ur- 
mărindu-se în special depistarea e- 
lementelor feminine dotate cu apti
tudini deosebite în practicarea ca
notajului ;

— se impune mărirea numărului de 
competiții interne și internaționale :

— pregătirea din sezonul de iarnă 
trebuie privită cu mai multă atenție

O situație specială este aceea de 
la 4 vîsle fără cîrmaci, probă re
cent introdusă în programul J.O. 
După ceea ce am văzut la recenta 
finală a campionatelor republicane, 
se pare că pentru această probă spe
cialiștii noștri au la dispoziție sufi
cient de multe elemente ca să alcă
tuiască un echipaj redutabil.

In rest, la probele feminine de 
schit simplu și 2 vîsle, precum și 
la cele masculine de simplu, 2 vîsle 
și 8 + 1 nu putem aspira deocamdată 
la rezultate de talie internațională, 
rămînînd ca, în funcție de valoarea 
și pasiunea noii generații de schi- 
fiști, viitorul să decidă dacă este sau 
nu cazul să se lărgească aria pro
belor la care participăm în marile 
competiții ale lumii.

ÎNCEPE... CELĂLALT 1
și fructificată la limitele ei ma
xime ;

— Ia nivelul secțiilor trebuie mă
rit volumul de muncă și asigurate 
condiții optime de pregătire ;

— în cadrul loturilor reprezenta
tive se impune instaurarea unui re
gim de muncă susținută, precum și 
a unei discipline severe, fără con
cesii ; de asemenea, se impune o co
laborare mai strînsă între antrenori 
și sportivi, un mai mare respect re
ciproc (în special Ia lotul feminin) î

— este necesar să se depună efor
turi pentru îmbunătățirea bazei ma
teriale.

MARELE PREMIU AUTOMOBILISTIC AL... PREȘCOLARILOR I
li autoniobiliștl, purtîna pe cap căști de protecție, fte grăbesc spre 

șinile lor aflate la linia de plecare... La fel ca la le Mans sau Monza, cu 
o singură diferență: concurent ii n-au voie să aibă mai mult de... 6 ani !

Așa prevede regulamentul acestui „Mare Premiu al preșcolarilor", care 
a avut loc recent la Praga.

„Cînd sînt la ’/olanul unei mașini de 
curse nu am decît un singur gînd — 
acela de a trece linia de sosire, cit mai 
repede, și dacă se poate înaintea altora. 
Dar odată urcat in șaua unei biciclete, 
cuvîntul „grabă” dispare din vocabula
rul meu. Atunci cînd pedalezi, grijile 
dispar, bicicleta este făcută pentru con
templație, pentru plăcerea de a ajunge 
la destinație fără a te preocupa de 
timp, de orar, de planificare. Odată cu 
bicicleta am descoperit o nouă dimen
siune a vieții, plăcerea de a privi în 
jurul meu, de a cunoaște oameni, de a 
face lungi opriri în locuri necunoscute 
și a vorbi cu oameni simpatici și bum, 
dar la fel de necunoscuți".

Fenomenul expansiunii extraordinare 
pe care îl cunoaște ciclismul turistic 
credem că este justificat pe deplin de 
spusele unuia dintre cei mai „rapizi" 
oameni din lume.

CELE 12 CUFERE
După consumarea turneului efectuat 

de echipa Braziliei în Europa și Africa, 
o lungă serie de critici s-au abătut asu
pra antrenorului Mario Zagalo și a echi
pierilor * aflați sub comanda sa, ca și 
peste oficialii care au însoțit formația. 
Meritate sau nu, aceste critici au dus 
la concluzia că așa cum se prezintă ea 
la ora actuală, cu rare excepții, echipa 
Braziliei nu mai reprezintă nici pe de
parte acel fotbal artistic, grațios și de
gajat. de mare forță spectaculară, care 
i-a adus titlul mondial și celebritatea. 
Din cei 22 de jucători încercați cu 
ocazia turneului, dacă se pot ’ reține 
zece pentru a fi încadrați în pregăti
rile pe care deținătorii Cupei mondiale 
le fac în vederea Campionatului mon
dial de anul ‘viitor. O singură mare re
velație. strălucita tehnică a tînărului 
Luis Perreira.

Cu privire la interesul pe care jucă
torii l-au manifestat pentru turneul 
consumat, un detaliu poate fi caracte
ristic. Fiecare component al echipei 
braziliene, în afara experienței căpă
tate, care nu poate fi calculată, a adus 
pentru sine... cile 12 cufere. conținînd 
cele mai ePiroolite obiecte, după cum 
consemnează declarațiile vamale !



RETURUL PRIMEI ETAPE A CUPELOR EUROPENE
DOAR 1-1 CU FENERBAHCE

AU TREBUIT SĂ SE MULȚUMEASCĂ CU UN DRAW
diază mingea în gol pe sub Nicu- 
lescu : 1—1.

Imprevizibila egalare a turnat 
parcă plumb în picioarele jucători
lor argeșeni. Acțiunile lor de atac 
nu mai au același grad de pericu
lozitate, sînt construite mult mai 
lent, făcîndu-se remarcată absența 
jucătorului finalizator. Un nou 
contraatac, în min. 35, al aceluiași 
Cemil dă mari emoții gazdelor • 
scăpat absolut singur se împiedică 
și cade la marginea careului ratînd 
o clară situație. Este rîndul arge
șenilor să atace cu mai multă in
sistență. și ca urmare, ei își crează 
cel puțin cinci ocazii de gol, dar 
mingea refuză să intre în plasă, 
fie că s-a opus Datcu, fie că Al- 
paslan (min. 53 și 58) și Ziya, 
(min. 60) au respins ca prin minu
ne de pe linia porții mingea ex
pediată de atacanții piteșteni. Pînă 
în final, cu toate eforturile depu
se de F. C. Argeș, scorul nu s-a 
mai modificat, cu toate că pitește- 
nii.ar fi meritat să obțină victo
ria, la care aveau dreptul ținînd 
seama de perioadele îndelungate 
de dominare. Așa, insă, ei pără
sesc competiția eliminați de 
Fenerbahce, o formație care a 
știut să aplice o tactică corespun
zătoare în deplasare. Handicapul 
de la Istanbul, așa cum ■ era de aș
teptat a cîntărit greu în balanța 
șanselor argeșenilor și a devenit 
irecuperabil din clipa în care Ce
mil a înscris golul egalizator.

Arbitrul N. ZIatanos din Grecia 
a condus foarte bine următoarele 
formații :

F. C. ARGEȘ : Niculescu — Pi- 
gulea, OLTEANU, Vlad, Ivan — 
MUSTEȚEA, M. Popescu, PRE
PURGEL, (min. 73 Zamfir) — Ra
du (min. 46 Roșu), DOBRIN, Jer- 
can.

FENERBAHCE: DATCU — Ti- 
mucin, Ylmaz, Niyazi, Alpaslan — 
ZIYA — Ersoy, Selahattin, Osman 
— CEMIL, Ender.

Stelian TRANDAFIRESCU

piteștenii au 
acest meci retur din 
cu Fenerbahce. Dis- 
joc a fost evidentă, 
văzut-o la televizor

PITEȘTI, 3 (prin telefon). Cei 
8 000 de spectatori prezenți pe sta
dionul „1 Mai" au sperat, dacă nu 
în calificarea echipei lor favorite, 
măcar într-o victorie. Dar, din pă
cate, nici de această dată, argeșe
nii nu au putut depăși un adversar 
tenace și ambițios. Aliniind un „11“ 
cu titulari recîștigați (Dobrin, Oltea- 
nu, M. Popescu) 
sperat mult în 
Cupa U.E.F.A. 
poziția lor de 
și cei care au
s-au convins de acest adevăr. Acel 
balon trimis în bară de Prepurgel, 
încă din primul minut de joc, a- 
prinsese flacăra speranțelor cali
ficării echipei locale. Au urmat și 
alte atacuri periculoase la poarta 
lui Datcu, pentru ca în min. 10, 
la un „un-doi" executat între Cemil 
și Osman, ultimul să scape de sub'su
pravegherea fundașilor argeșeni să- 
pătrundă în careu, să șuteze, și 
golul să fie evitat doar de inter
venția excepțională, din cădere, a 
portarului Niculescu. A fost un 
prim semn al superficialității cu 
care a fost tratat acest Cemil (ex
celent și în partida de la Istanbul), 
de cei care trebuiau să-l marcheze 
strict. în min. 12 Niyazi blochează 
faultînd totodată, un șut al Iui Pre
purgel : lovitura indirectă, dictată 
de arbitru, este executată de ace
lași Prepurgel spre Dobrin și 
ta șutează violent Ia poarta 
Datcu, dar Ziya alege unica 
ție oprind mingea cu mina, 
ducătorul jocului dictează 
penalty. Execută Dobrin și

Din această clipă jocul este con
trolat în totalitate de argeșeni, Do
brin fiind într-o excelentă dispo
ziție și creind faze de efect. în 
min. 16 însă, contrar cursului jo
cului, mijlocașul Ersoy îl deschide 
cu o minge lungă pe Cernii, acesta 
face o cursă impetuoasă din pro
pria-! jumătate de teren, Vlad și 
Prepurgel nu-1 pot deposeda, și cel 
mai bun jucător de pe teren, expe-

aces
tui 

solu- 
Con- 
ferm 
1—0.

ULTIMA ZI DE DEZBATERI
VARMA

9 Cuvintul Lieî Manoliu a C O. R despre roiul

olimpică

astfel evi-

îndoielnică

în 
a deschis seria 
„Imaginea (sau 

Olimpice viitoa- 
statistici detali-

LE SPORT 
POUR UN MONDE 

DE PAIX

vicepreședintă
prezenței feminine in mișcarea

Una dintre multele ocazii de marcare ale piteștenilor: Prepurgel reia 
spre poartă, din interiorul careului mic, dar Datcu va reține balonul.

Foto : VASILE BAGEAC

învinsă cu 2-0 (1-0) de Glenloran

VARNA 3 (prin telex, de la trimi
sul nostru),

Marcelo Garroni (Italia) 
numele C.N.O. — 
oratorilor la tema 
modelul) Jocurilor 
re“. Pe baza unei
ate, vorbitorul italian a arătat cit 
de necesar este ca C.I-O. să con
sulte C.N.O. în legătură cu progra
mul olimpic, putîndu-se 
t.a greșeala de a adopta sporturi a 
căror popularitate este 
în lume. Printre propunerile con
crete au figurat : participarea unui 
sportiv să fie limitată la două e- 
diții ale J.O. și în cadrul aceleiași 
ediții să nu poată lua startul de
cît la cel mult două probe indi
viduale și eventual una pe echipe.

Intervenția lui Pierre Ferrip pre
ședintele federației internaționale 
de scrimă, a subliniat din nou lip
sa de unanimitate în unele păreri 
ale federației internaționale, dar a

dus și la concluzii pozitive : ..Dorin
ța federației internaționale de a re
zerva participarea la J.O. sportivi
lor de înaltă performanță, cu con
diția ca ei să fie adevărați ama
tori" și ,,dorința ca toate sporturile 
valabile (deci corespunzătoare nor
melor C.I.O.) să fie admise la J.O.“

Așteptat cu mult interes, dis
cursul lui Willi Daume, vicepreșe
dinte al C.I.O., în ciuda multor re
feriri la organizarea jocurilor de 
la Miinchen, care i-a revenit — a 
pledat pentru modernizarea pentru 
înnoirea J.O., dar nu pentru adap
tarea lor la o modă trecătoare.

Fiind ultima zi de dezbateri, nu 
e de mirare că lista oratorilor a 
ajuns să cuprindă 34 de nume. S-au 
exprimat multe opinii, în diferitele 
domenii care frămîntă lumea olim
pică, dar cu deosebire au fost e- 
vocate : problema amatorismului, 
programul jocurilor, ceremonialul, 
universalitatea mișcării olimpice,

CHIMIA RM. VÎLCEA A PĂRĂSIT
CUPA CUPELOR*

EDIȚIA A XVIII-a A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

CONGRES
OLYMPIQL’E

VARNA73 »

necesitatea continuării și ținerii 
congreselor olimpice în mod peri
odic.

Pentru definirea sportivului o- 
limpic au fost prezentate numeroa
se proiecte de reguli, în așa fel 
îneît comisia de eligibilitate a 
C.I.O. (din care face parte și mem
brul C.I.O. pentru România, Ale
xandru Șiperco) va avea suficien
te elemente pentru a hotărî în 
chestiunea amatorismului. în ma
joritatea cazurilor s-a cerut ca fe
derațiile internaționale să decidă 
în această problemă.

în problema universalității miș
cării olimpice, intervenția de luni 
a delegației Comitetului Olimpic 
Român a fost viu susținută și 
miercuri de către delegații Comi
tetului Olimpic din Congo (Jean- 
Claude Ganga), Japonia (Kazushige 
Hirasawa) și Algeria (col. Mohamed 
Zerguini), care și-au exprimat re
gretul pentru absența în arena o- 
llmpică a reprezentanților a sute 
de milioane de chinezi și 
ca Republica Populară 
să-și reia locul în C.I.O.

O problemă mai puțin
și în care intervenția românească 
a avut mult succes la auditoriu, .a 
fost aceea a prezenței feminine în 
mișcarea olimpică- Lia Manoliu, vi
cepreședintă a C.O.R. a ținut o cu- 
vîntare suculentă și spirituală. 
Chiar și atunci cînd participarea 
femeii pare naturală, ea este limi
tată la liniile albe ale terenurilor 
de sport. Dar femeia lipsește cu 
desăvîrșire tocmai acolo unde se 
elaborează liniile de forță ale lu
mii olimpice. în final,. Lia Manoliu 
a propus crearea, pentru moment, 
a unei comisii a sportului feminin 
în cadrul C.I.O.

Joi dimineață, în palatul spor
turilor din Varna, se încheie Con
gresul Olimpic.

au cerut 
Chineză

abordată

RECORDDINAMO A REALIZAT SCORUL

(Urmare din pag. 1)

Dudu Georgescu deschide seria celor 11 goluri ale, lui Dinamo...
Foto: Paul ROMOȘAN

BELFAST, 3 (prin telefon). Re
turul meciului Glentoran — Chimia 
Rm. Vilcea, contînd pentru primul 
tur al „Cupei Cupelor", desfășurat 
ieri pe stadionul „The Oval", s-a 
încheiat cu o victorie dificilă a e- 
chipei gazdă, care astfel reușește 
să-și vadă visul împlint : calificarea 
— pentru prima oară a unei echipe 
nord-irlandeze — în al doilea tur 
al unei competiții europene.

Trebuie să spunem de la 
început, că partida nu s-a 
la un nivel tehnic și 
deosebit, cei peste 6 000 de specta
tori exprimîndu-și de multe ori 
nemulțumirea față de calitatea jo
cului. încă din primele minute, 
formația gazdă se instalează în 
terenul echipei române încercînd să 
pătrundă mai ales prin flancul 
sting al apărării Chimiei. In minu
tul 38. la un atac mat tare al lui 
Donose asupra tînărului fundaș 
dreapta Mclllewaine, arbitrul parti
dei, olandezul H. Pijper, a luat o 
hotărîre exagerată, socotind atacul 
lui Donose drept intenționat și l-a 
eliminat pe mijlocașul vilcean din

bun 
ridicat 

spectacular

Chimia a încercat 
cursul jocului chiar 
diții. Pe teren s-au 
cîteva incidente, dar 
dei nu a considerat necesar să ara
te cartonașul galben decît lui 
Șutru, de asemenea la un atac „la 
minge" asupra lui Weatherup.

In minutul 19, Jamison îl învinge 
pe Stan cu o lovitură, trasă pe jos 
de la aproximativ 14 metri: 1—0. 
Glentoran înscrie al doilea gol al 
său, în min. 86, prin Tommy Craig 
care îl inlocuise la pauză 
Feeney.

să echilibreze 
în aceste con- 
produs încă 

arbitrul partl-

Iată formațiile aliniate :

pe

GLENTORAN : Paterson — Mc- 
Illwaine, Gorman — Stewart, 
McCullough, Dougan — Weatherup, 
McCreary, Jamison, Anderson, 
Feeney (min. 45 Craig).

CHIMIA RM. VÎLCEA : Stana — 
Cincă, Borz (min. 45 Pintilie), Cio- 
banu, Lepădatu — Donose, Haidu, 
Ionescu (min. 45 Crăciunescu) — 
Gojgaru, Iordache, Șutru.

A arbitrat : H. Pijper (Olanda).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - FIORENTINA 1-0

(Urmare din pag. 1) altă cla-

ÎN PRELIMINARII, ECHIPA ROMÂNIEI 
S-A PREZENTAT SUB AȘTEPTĂRIs

Baschetballșiii noștri joacă astăzi cu Grecia, concurind pentru locurile 9-12
deBARCELONA, 3 (prin telefon, 

Ia trimisul Agerpres, I. GOGA).
Cel de al XVIII-lea campionat 

european de baschet masculin și-a 
definitivat clasamentele după ter
minarea partidelor din cadrul gru
pelor preliminare. în ultima zi, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : GRUPA A, la Badalona : Ce
hoslovacia — Polonia 81—79 (39— 
41), Turcia — Israel 94—93 (42—53, 
85—85), U.R.S.S. — România 98—84 
(44—37) ; GRUPA B. la Barcelona : 
Spania — Grecia 86—74 (42—31), 
Iugoslavia — Franța 80—70 (36—28), 
Italia — Bulgaria 69—58

fluctuații de formă și ritm 
o partidă la alta iar uneori 
pe parcursul aceleiași îritîl- 

ceea ce nu le-a permis să

(30—28).

Clasamentele grupelor :

GRUPA A
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Turcia
4. Israel
5. roiorua
6. România

5
5
5
5

5

5
4
2
2
1
1

o
1
3
3
4
4

459—353
364—370
345—386
443—451
oib—4U8
369—383

io
9
7
7
b
0

GRUPA B

violente și voluntar® se înmulțeau. 
Ne amintim cu plăcere de deplina 
stăpînire de sine de care au dat 
dovadă irlandezii și îi asigurăm că 
— chiar dacă clasa jocului lor s-a 
arătat coborîtă — atitudinea lor a 
plăcut spectatorilor noștri — peste 
12 000 prezenți în tribunele stadio
nului — care i-au aplaudat cu sim
patie.

Despre meritele lui Dinamo în 
realizarea scorului-record am vor
bit. Dar, în asemenea împrejurări, 
e bine să le atragem atenția, jucă
torilor de la Dinamo că 
scor pe care l-au realizat 
prezintă o decizie absolută 
perează și în jocurile care 
ză. De abia acest scor, care 
colul Europei, va atrage atenția a- 
supra campioanei noastre, mai cu 
seamă din partea viitorilor adver
sari. Următorii partenci'i, de asta

marele 
nu re- 
care o- 
urmea- 
face o-

să fim siguri, vor fi de o 
să decît Crusaders.

Cele 11 goluri au fost 
de : Dudu Georgescu (4).
Ier (4), Dinu, Dumițraclie și Bec
kett (autogol).

Trioul de arbitri din Turcia, a- 
vîndu-1 pe Dogan Babacan la cen
tru și pe C. Demir și C. Cerezci 
la tușe, a condus cu dezinvotură 
un joc foarte ușor.

Formațiile întrebuințate au fost :
DINAMO : Cavai (min. 50 : Du- 

ha) — Deleanu, Dobrău (a părăsit 
terenul, accidentat, în min. 80), G. 
Sandu, Lucuță (min. 63 : Cus’tov)
— Sătmăreanu II, Dinu — Moldo
van, Dumitrache,' Dudu Georgescu, 
Nunweiller.

CRUSADERS : Nicholson — Coo
ke, Flanagan, Me Farland, Becket
— Mc Polin, Woods (min. 80 : 
Cullen) — Maklin (min. 50 : Hun
ter), Me Quillen, Todd, Lenox.

realizate 
Nunv, cil-

invingind cu 2-0 (0-0) pe A. S. A. Tg. Mureș

LOKOMOTIV SOFIA A CÎȘTIGAT
CUPA BALCANICA"

jumătate a meciului (a excelat în 
acest sens Gaidiolo care l-a păzit 
strașnic pe Oblemenco), cu o linie 
de mijloc deosebit de activă (în 
care De Sisti s-a afirmat ca un va
loros conducător de joc) și cu cîți- 
va. înaintași care cunosc bine ar
ma contraatacului, punînd în cîteva 
rînduri (în min. 24, 35, 53 și 60) 
într-o situație destul de periculoasă 
poarta lui Manta, formația oaspe a 
reușit să mențină incertă, 
aproape de final, soarta

Este, în același timp, 
că nici Universitatea nu 
astăzi (n.r. ieri) în cea 
formă a ei. Dacă în cazul fundași
lor nu avem, în general, motiv de 
reproș (Boc dovedindu-se din nou 
cel mai bun, prin cîteva intervenții 
salutare) în privința mijlocașilor și 
a înaintașilor ne putem declara, 
fie și parțial, nemulțumiți, cu ex
cepția lui Oblemenco (care nu și-a 
putut desfășura în condițiunile des
crise mai sus jocul obișnuit), Marcu 
fiind singurul care a jucat aproape 
de valoarea lui. El s-a dovedit 
foarte periculos pentru oaspeți; re- 
marcîndu-se prin pătrunderile lui 
în viteză care i-au derutat deseori 
pe adversari. De altfel, Marcu a și 
creat una dintre cele mai mari 
ocazii de gol ale echipei sale, în 
min. 85, cînd portarul Superchi a 
fost silit să se arunce cu disperare 
pentru a respinge mingea .șutată 
de impetuosul înaintaș craiovean și 
aruncată apoi în corner de către 
Beatrice.

în ciuda opoziției energice a 
oaspeților, gazdele au mai creat și

pînâ 
calificării- 

adevărat 
s-a aflat 
mai bună

alte situații favorabile de a înscrie, 
îndeosebi în repriza secundă cînd 
și evoluția lor generală a marcat o 
evidentă creștere calitativă față de 
primele 45 de minute. Menționăm 
în acest sens lovitura de cap a lui 
Oblemenco din min. 84,
mingea a fost respinsă cu 
dificultate în corner de
Superchi și șutul în bară al acelu
iași jucător, în urma unei lovituri 
libere de la cea. 20 de metri de 
poartă (min. 67). Golul victoriei a 
căzut, cum spuneam, în penultimul 
minut la unul din ^atacurile insis
tente ale craiovenilor, cînd Bălan 
a sărit dintr-un buchet de jucători 
în care se afla și portarul italieni
lor trimițînd mingea spre poartă 
unde a fost împinsă de către 
Oblemenco. Deși obținută atît de 
tîrziu, victoria este absolut meri
tată, îndeosebi pentru evoluția din 
cea de a doua jumătate a partidei 
cînd craiovenii au fost mai insis
tent și mai lucizi în joc.

1. Iugoslavia
2. Spania
3. Italia
4. Bulgaria
5. Grecia
6. Franța

5
5
5
5
5
5

5 0
4
3

1 
o

1
2
3
4
5

378—333
392—3.53
335—325
367—372
335—377
345—392

ld
9
8
7
6
5

tri-SOFIA, 3 (prin telefon de la 
misul nostru).

Pe stadionul „Vasil Levski", 
desfășurat astăzi (n. r. ieri) manșa 
a doua a finalei „Cupei balcanice", 
ediția a Xl-a. Așa după cum ați 
aflat și din titlu, trofeul a revenit 
formației Lokomotiv Sofia, care, în 
cele 180 de minute de joc, s-a do
vedit superioară echipei A.S.A., for
mația noastră traversînd în momen
tul de față o perioadă puțin pro- 

ridice la 
a plăcut 

fazelor 
A.S.A. a 
și Hajnal

s-a
r.

pice. Partida, fără să se 
un nivel tehnic deosebit, 
totuși datorită abundentei 
de poartă. Și cu toate că 
început jocul fără Caniaro 
și cu un moral destul de zdruncinat, 
putem spune că ar fi reușit un re
zultat mai bun dacă linia sa ofen
sivă s-ar fi comportat ceva mai 
decis. Dar. încă din primul minut 
s-a văzut că militarii țintesc un re
zultat de egalitate (?), retrăgînd în 
liniile defensive nu mai puțin de 
nouă jucători de cîmp și lăsîndu-1 
doar pe MUREȘAN pe postul de 
finalizator. In aceste condiții, linia 
de atac s-a comportat departe de 
valoarea sa, iar echipa în ansamblu 
a fost net dominată. De abia spre 
sfîrșitul primei reprize mureșenii 
reușesc să echilibreze jocul și asis
tăm astfel, în min. 31. 32 și 35 la 
o serie de faze mai . închegate, dar 
care, lipsite de decizie, fao ca po
sibilitățile de finalizare să se vola
tilizeze. Jucătorii mureșeni se spe
riau parcă de ocaziile de gol ce li 
se ofereau.

Repriza a doua începe în_ aceeași 
notă de dominare insistentă a lui 
Lokomotiv, care înscrie primul gol, 
In min. 48 : Gherov este faultat în 
careu de Orza și Mihailov transfor-

s-ar

mă precis penalty-ul : 1—0. Mulțu
miți de gol feroviarii au o perioadă 
în care lasă frînele jocului, dar 
din nou lipsa de decizie a atacan- 
ților_ mureșeni se face simțită. După 
ce, în min. 71, Mureșan ratează o 
bună ocazie de egalare și în, min. 
74 — Varodi — scăpat singur — 
este contrat în careu dar arbitrul 
nu acordă nimic, Mihailov mărește 
avantajul echipei sale in min. 79. 
Golul a pornit de la o pasă la ad
versar a lui Ispir, în 
s-a creat o 
de atac pentru 
încheiată cu
16 m al lui 
tidei găsește 
dar Mureșan 
numai 9 m.

în urma acestui joc, Lokomotiv 
Sofia a cucerit „Cupa Balcanică" 
ce i-a fost înmînată de președintele 
comisiei de organizare, Ibrahim 
Onuk, președintele federației turce 
de specialitate, prezent la meci.

Deși la conferința de presă se 
anunțase că meciul va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Grecia, 
partida a fost încredințată unei bri
găzi de arbitri iugoslavi, avîndu-1 
la centru pe Nikola Mladenovici, 
care s-a achitat, în general, bine de 
misiunea sa, conducînd următoarele 
formații i

LOKOMOTIV SOFIA: Goranov — 
Gherov, Hristakiev, Anghelov, Stoi- 
kov — Dimitrov, Hadjiev, Gheor- 
ghiev — A. Kolev, Mihailov, Bori
sov.

A.S.A. : Nagel — Grigore, Kiss, 
Ispir, Czako — Varodi, Bbloni, Orza 
— Pîslaru, Naghi, Mureșan.

urma căreia 
posibilitate favorabilă 

fotbaliștii bulgari, 
un șut puternic de la 
Mihailov. Finalul par- 
pe mureșeni în atac 
șutează alături de la

Mircea TUDORAN

cînd 
mare 
către

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Manta — NICULESCU, BOC, DE- 
SELNICU, Velea — Strîmbeanu, 
Bălăci (min. 46 Bălan) — Țarălungă 
(min. 77 Ștefănescu), OBLEMENCO, 
Niță, MARCU.

FIORENTINA : SUPERCHI — 
GALDIOLO, ROGGI — Beatrice, 
Brizi, Della Martira — ANTOGNO- 
NI, MERLO, Desolati (min. 75 
Speggiorin), DE SISTI, SALTUT1

A arbitrat bine MARIAN RAUS, 
ajutat la linie de Branko Raduno- 
vici și Ițo Ledinek (toți din Iugo
slavia).

Ieri s-au desfășurat meciurile retur din prima etapă a cupelor europene 
la fotbal, lată rezultatele care ne-au parvenit pînă la închiderea ediției. în 
paranteze sînt rezultatele înregistrate în partidele din tur. Echipele calificate in 
etapa următoare (optimi de finală în C.C.E. și Cupa cupelor și 16-imi în Cupa 
U.E.F.A.) sînt marcate prin litere mai negre. De menționat că la scorurile ge
nerale egale s-a calificat echipa care a marcat mai multe goluri in deplasare.

CUPA CAMPIONILOR

Ujpesti Dozsa 
Aatvidaberg F. F.

Olympiakos Pireu
Celtic Glasgow
Apoel Nicosia 
Stal Mielec
Floriana La Valetta 
F. C. Liverpool 
Galatasaray Istanbul 
Spartak Trnava 
Wacker Innsbruck 
Dinamo București 
Fram Reykjavik

Ajax Amsterdam se

P.A.O.K. Salonic 
F. C. Zurich 
Borussia Monch. 
F. C. Sunderland
Dinamo Zagreb
S. K. Brann Bergen 
F. C, Magdeburg

(3—2) 3—0
____  (1-3) 3—1 

după prelungiri ; 3—4 la penalty-uri
— Benfica Lisabona
— Turun Pallouseura (Fini,,)
— Zaria Voroșilovgrad
— Steaua roșie Belgrad
— F. C. Bruge
— Jeunesse d’Esch (Lux.)
— Atletico Madrid
— Viking Stavanger
— Ț.S.K.A. Sofia
— Crusaders Belfast
— F. C.

— Waterford
— Bayern Miinchen

califica direct

CUPA

Basel

(0-D 
(6—1) 
(0-2) 
(1—2) 
(0—8) 
(1-1) 
(0—0) 
(2—1) 
(0—3) 
(1—0)
(0—5)

0—1
3—0
0—1
0—1
0—2
2—0
0—1
1—0
0—1 

11—0
2—6

în turul al doilea

CUPELOR

Varșovia— Legia
— Anderlecht
— Vdstmanayer (Islanda)
— Vasas Budapesta
— A. C. Milan
— Gzira F. C. (Malta)
— N.A.C. Breda

(1-1)
(2—3)
(7—0)
(2—0)
(1—3) 
(0—O) 
(0-0)

1—0
1—0
9—1
1—0 
0—1 
7—0
2—0

După ziua de odihnă de miercuri, 
echipele își vor relua întrecerea 
joi, cînd vor avea loc partidele 
■semifinale : U.R.S.S. — Spania, Iu
goslavia — Cehoslovacia (învingă
toarele vor juca apoi pentru locu
rile 1—2, învinsele pentru 3—4). 
Turcia — Bulgaria, Italia — Israel 
(în continuare, învingătoarele se 
vor întîlni pentru locurile 5—6, în
vinsele pentru 7—8), Grecia — Ro
mânia și Polonia — Franța (9—10, 
respectiv 11—12).

Echipa României, clasată la edi
ția trecută pe locul 8, s-a prezen
tat acum sub așteptări. în meciu
rile preliminare, baschetbaliștii 
noștri au jucat fără ambiție,

mari 
de la 
chiar 
niri, 
abordeze cu succes o competiție de 
asemenea anvergură. în ultima 
dispută, în compania formației 
U.R.S.S., valoarea campionilor olim
pici și-a spus cuvintul, după un 
joc deschis, în care ambele echipe 
au neglijat apărarea. O bună pre
cizie în aruncările la coș a mani
festat Oczelak (27 p). Celelalte 
puncte ale lotului român au fost 
înscrise de Tarău 12,, Popa 11, Cer- 
nat 8, Pîrșu 2, Mănăilă 8, Chivu- 
lescu 8, Novac 6, Georgescu 2. Din 
formația sovietică s-au evidențiat 
S. Belov (18) și Kovalenko (12 p).

O desfășurare dramatică a avut 
întrecerea dintre echipele Turciei 
și Israelului. Superioară la pauză 
(conducea cu 11 puncte), formația 
Israelului s-a văzut apoi lipsită de 
aportul excelentului conducător de 
joc Leibovici (accidentat), ceea ce 
i-a scăzut din potențial. La sfîr- 
șitul celor 40 de minute de joc, 
scoAul ‘era egal (85—85) iar în ul
timele secunde ale prelungirii, cînd 
Israelul conducea cu 93—92, Erde- 
nay a marcat coșul .victoriei repre
zentativei Turciei (94—93) care a 
trecut, astfel, de pe locul 6 pe lo
cul 3 în clasamentul grupei A.

Victor BANCIULESCU

întrecerile gimnaștilor
SOVIETICI

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — La 
Tbilisi au luat sfîrșit întrecerile 
„Cupei U.R.S.S." la gimnastică- La 
masculin, victoria a revenit tînă
rului gimnast Paat Samugia (în 
vîrstă de 21 de ani), originar din 
Tbilisi. El a totalizat 111,275 puncte, 
fiind urmat în clasament de A- 
leksandr Maleev — 109,75 p și
Gheorghi Bâgdanov 109.725 p.

Conform pronosticurilor, con
cursul feminin a fost cîștigat de 
campioana olimpică Ludmila Tu- 
risceva — 75,9 puncte, urmată de 
Rusudana Sirharulidze — 74,55 p 
și Galina Hriapina — 74,65 p.

„CUPA MARII BALTICE
LA HANDBAL

HAMBURG, 3 (Agerpres). — în 
prima zi a turneului final al com
petiției internaționale masculine de 
handbal dotată cu „Cupa Mării 
Baltice", care se desfășoară la 
Hamburg, a fost înregistrată o mare 
surpriză : echipa Poloniei a termi
nat la egalitate cu selecționata 
R. D. Germane, vicecampioană 
mondială. Scor : 15—15 (8—7).

într-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 21— 
19 (10—10) formația R. F. Ger
mania.

Rapid Viena 
Glentoran Belfast 
Malmo F. F.
Foia Esch (Lux.) 
Gork Hibernians

Dinamo Kiev
Wuppertaler S. V. 
A.I.K. Stockholm
Mikkelin Palloulijat 
Leeds United
Standard Liege
I.B.K. Keflavik (Isl.) 
Naestven I. F. (Dan,)
Tottenham Hotspurs
Finn Harps (Irl.) 
Racing White (Belg) 
Wolverhampton Wanderers 
Olympique Marseille 
Beerschot Antwerpen
F. C. Sion (Elv.)
Lokomotiv Plovdiv 
Universitatea Craiova
Gwardia Varșovia
V.f.B. Stuttgart 
Velez Mostar
Slavia Sofia
O.F.K. Belgrad
F. C. Argeș Pitești 
Honved Budapesta 
Lokomotive Leipzig 
F. C. Koln
Grazer A. C.

(Fin.)

TURNEE DE TENISCUPA U.E.F.A.

Barth

Froehling

(0-0) 
(2—2) 
(0—0) 
(0-7)
(0-D

— Randers Freja (Dan.)
— Chimia Rm. Vilcea
— Pezoporikos Larnaka (Cip.)
— Beroe Stara Zagora
— Banik Ostrava

tur al 
tînărul 
l-a e-

Moore 
Bedard

Una din memorabilele curse ale 
marelui atlet finlandez Paavo Nur- 
mi, decedat acum două zile, la 
Helsinki: iată-l cîștigind pe 5000 
m, la J.O. de la Paris, in 1924 ; ca 
totdeauna, Nurmi își controlează 
propriul cronometru...

Foto ASSOCIATED PRESS

— Fredrikstad (Norv.)
— Ruch Chorzov
— B.K. 1903 Copenhaga
— F. C. Carl Zeiss Jena
— Stromsgoclset (Norv.)
— Ards Belfast
— Hibernian Edinburg
— Fortuna Diisseldorf
— Grashoppers Zurich
— F. C. Aberdeen
— Espanol Barcelona
— Belenenses Lisabona
— U. S. Luxemburg
— Vitoria Setubal
— Lazio Roma
— Sliema Wanderers
— Fiorentina
— Ferencvaros Budapesta
— Olympiakos Nicosia
— Tatran Presov
— Dinamo Tbilisi
— Panathinaikos Atena
— Fenerbahce Istanbul
— V.S.S. Kosice
— A. S. Torino
—Eskischirspor (Turcia)
— Panachaiki Part as (Grecia)

(1—0) 
(1—4) 
(1-2) 
(0—3) 
(1—1) 
(2—3) 
(0—2) 
(0-1) 
(5-1) 
(1—4) 
(3-0) 
(2—0) 
(5—0) 
(2—0) 
(0—3) 
(2—0) 
(0—0) 
(1—0) 
(4—0) 
(2—4) 
(1—4) 
(2—1) 
(1—5) 
(0-1) 
(2-1) 
(0—1) 
(1-2)

FORT WORTH. John Newcombe, 
unul dintre principalii favoriți ai 
turneului, l-a învins în două se
turi : 6—2, 6—2 pe Charlie Owens ; 
iar Roscoe Tanner a dispus cu 6—4, 
6—3 de Fred Mc. Nair. Alte rezul
tate din turul I : Pattison — Meer 
6—4, 7—5, Stockton — Jadcyzmski 
6—0, 6—1, Phillips Moore — Leo
nard 6—2, 6—2, Austin 
6—2, 6—2.

QUEBEC. — în primul . 
probei de simplu bărbați, 
campion suedez Bjorn Borg 
liminat cu 7—5, 6—1 pe sud-afri- 
canul Terry Ryan, iar „veteranul"' 
canadian Mike Belkin l-a învins cu 
6—4, 7—6 pe pakistanezul Haroon 
Rahim. Alte rezultate : Battrick — 
Carpenter 6—1, 6—4, Mc- Millan — 
Norberg 6—4, 6—1 ;
Russel 6—1, 6—4 ;
Bengston 6—1, 8'—6 ; Svensson 
Crealy 7—6, 6—3 ;
Warwick 6—3, 3—6, 6—3 ; Graebner 
— Gerulaitus 6—0, 6—3.
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