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în cea de-a doua zi a vizitei ofi

ciale întreprinse în țara noastră la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisî.e România, 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Indiei, 
dr. Varahagiri Venkata Giri, a fost 
oaspete al meleagurilor sucevene, 
păstrătoare ale unor străvechi măr
turii de civilizație și cultură româ
nească. Prilej de a cunoaște unele 
momente' ale istoriei poporului ro
mân, vizita în nordul Moldovei a 
oferit totodată înaltului oaspete oca
zia de a lua un contact direct cu 
realitățile economico-sdciale ale 
României socialiste, -de a aprecia 
sentimentele de deosebită prietenie 
și stimă pe care poporul român le 
nutrește față de poporul indian, față 
de eforturile sale de a-șî făuri o 
economie modernă, de sine stătătoare.

înaltul oaspete . a 
această 
nescu, vicepreședinte 
de Stat, Constantin Stătescu 
tarul ~ ............... ~
F.ășie, am ucicxtGiui Ui n
India, general-locotenent 
Popa, ’ 
Major, de alte persoane oficiale.

împreună cu șeful statului indian, 
la vizita în județul Suceava, au par
ticipat Surendra Pal Singh, ministru 
da stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei, V. Shanker Giri. 
membru al Parlamentului, împreună 
cu soția, Swaraj Gopala-Krishna, 
Vishnu K. Abuja, ambasadorul Indiei 
la București, precum și alte persoane 
oficiale din suita sa.

Avionul special cu care a călătorit 
președintele Indiei a aterizat pe aero
portul Salcea. Tn întîmpinarea sa, a 
celorlalți oaspeți au venit Miu Do
brescu, președintele Comitetului Exe-

cutiv al Consiliului Popular Jude
țean Suceava, Ion Siminiceanu, pri
marul municipiului, alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat.

Ca semn al ospitalității poporului 
nostru, potrivit tradiției românești, 
președintelui Indiei i se oferă pîine 
cu sare, precum și buchete de flori, 
numeroși suceveni aflați pe aeroport 
fac șefului statului indian o căldu
roasă primire, aclamînd pentru prie
tenia româno-indiană.

Pe frontispiciul aerogării, în lim 
bile română și hindi, era înscrisă 
urarea „Bun sosit în județul nostru 
Excelenței Sale dr. Varahagiri Ven
kata Giri, președintele Republicii 
India."

în drum spre Suceava, ta trecerea 
prin partea de nord a orașului, 
unde în anii din urmă s-au înălțat 
importările uzine, oaspeții au ocazia 
să cunoască aspecte ale dezvoltării 
economice a orașului Suceava, rezul
tat al politicii consecvente de indus
trializare socialistă promovată de 
statul nostru.

Urmînd un pitoresc traseu, coloarța 
oficială se îndreaptă spre mînăstirea 
Sucevița.

Aici, președintele Indiei, ceilalți 
oaspeți sînt întîmpinați de Jusțin 
Moisescu, Mitropolitul Moldovei și ai 
Sucevei, care le adresează} un cald 
cuvînt de bun sosit. Subliniind că 
vizita șefului statului indian repre
zintă o dovadă a înaltei prețuiri pe 
care o acordă valorilor istorice și 
culturale ale poporului nostru, Justin 
Moisescu a spus : „să-mi fie îngăduit 
să adresez un cald cuvînt de respec
tuoasă mulțumire președintelui 
Nicolae Ceaușescu care, invitîndu-vă 
să vizitați țara noastră, ne-a oferit 
bunul prilej de a vă avea între noi".

Se vizitează apoi ininâstirea Suce- 
vițg, ctitorie a Movileștilor din se
colul 16, păstrătoare a unor neprețui
te comori de artă.

In încheierea vizitei, președintele 
Indiei a consemnat în Cartea de 
onoare a mînăstirii impresiile deo
sebite pe care i le-a lăsat acest lă
caș de cultură.

De la Sucevița, oaspeții se îndreap
tă sore vestita mînăstire Voroneț, 
frescele sale exterioare, executate de 
zugravi anonimi, considerate o culme 
a picturii murale " ~
românesc, rețin 
oaspeților.

La reîntoarcerea 
onoarea președintelui V.V. Giri, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Su
ceava, Miu Dobrescu, a oferit un. 
dejun.

Au participat Miron Constantinescu, 
Constantin Stătescu, membrii misiu
nii române atașate pe lîngă înaltul 
oaspete, precum și persoanele indie
ne care l-au însoțit pe președinte în 
această vizită.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost rostite toasturi. 

Seara.
Suceava 
gală în

După 
cultură, 
din nou înalților caspeți o entuzi
astă manifestare de simpatie și 
mă. aclamînd pentru prietenia 
mâho-indiană.

Tn cursul serii, președintele 
publicii India. Varahagiri Venkata 
Giri, și persoanele oficiale române 
și indiene care l-au însoțit în vi
zita în județul Suceava s-au înapo
iat în Capitală.
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Re-

Miitie la S£. Gheorghe

sti- 
ro-

din Evul mediu 
îndelung atenția

au făcut

în Suceava, în

la Casa de cultură din 
a avut loc un spectacol de 
onoarea înalților ' oaspeți, 

spectacol, în fața Casei de 
mii de localnici

Vineri 5 octombrie 1973

PESTE 6000

DE TINERI Șl TINERE
jucăto-

VOR FI PREZENȚI
LA STARTUL
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în campionatul de polo

Duminică pe stadionul Republicii

fost însoțit in 
vizită de Miron Constanti- 

al. Consiliului 
,. secre- 

Consiliului de Stat, Petre Tă- 
ambasadorul României în 

t Constantin 
locțiitor al șefului Marelui Stat

Rodica Sabău, una din gimnastele de bază ale 
echipei noastre...

Echipa feminină de gimnas
tică a României își inaugu
rează sezonul, competițional 
internațional de toamnă cu 
întîlnirea, programată mîine 
după-amiază în orașul Sf. 
Gheorghe, în compania re
prezentativei Olandei. între
cerea constituie, prin data la 
care este programată, un bun 
prilej de verificare a poten
țialului formației noastre în 
preajma campionatelor bal
canice și a campionatelor eu
ropene ce vor avea loc la 
Londra, spre sfîrșitul aces
tei luni. Lotul feminin al Ro
mâniei se află de cîteva zile 
La Sf. Gheorghe, unde efec
tuează
intense. Participă la pregătiri

zilnic antrenamente

La încheierea turului I al cupelor europene la fotbal

Astăzi la amiaza, Dinamo și ,,U" Craiova 
iși vor cunoaște viitorii adversari

Nici
Pentru că, 
în jocurile 
din marile

Dar,

48 de ore nu supraviețuiește primul tur al cupelor europene. 
Ia mai puțin de două zile după ultimele fluiere ale arbitrilor 
primei manșe, are loc tragerea la sorți a „momentului nr. 2“ 
competiții.
înainte ca de la Zurich să ne vină numele viitorilor adversari

ai lui Dinamo și Universitatea Craiova, iată cîteva ultime priviri asupra 
partidelor de miercuri ale reprezentantelor noastre in clasicele întreceri 
continentale. Pentru cele ce merg mai departe învățămintele succeselor 
sînt la fel de prețioase, dacă nu mai mult, decît elogiile pc care, in fond, 
însăși calificarea o reprezintă.

Eliminarea Florentinei

0 PREȚIOASA REUȘITĂ A LIDERULUI
■x:

Anca Grigoraș, Alina Goreac, 
Rodica Sabău, Iuliana Simon- 
fi, Gabriela Trușcă. Aurelia 
Dobre, Ileana Coman, Van
da Ispravnicii, Maria Anti- 
nie. Echipa urmează a fi de
finitivată în cursul zilei de 
astăzi. Gimnastele olandeze 
au sosit ieri ia prînz în Ca
pitală și și-au continuat dru- 
mul spre Sf. Gheorghe, cu 
autobuzul. Au făcut depla
sarea următoarele sportive : 
Ans Dekker, Els Dijkstra, I- 
vette Borland. Rennie Mees- 
ter, Astrid 
Roosenburg, 
Vorst.

întîlnirea'
exerciții liber alese.

Ranzijn. Anneke 
Franka van der

prevede numai

Miercuri, la Craiova, ne-a apărut 
și mai limpede decît cu prilejul 
primului meci, disputat la Floren
ța, dificultatea misiunii pe care a 
avut-o Universitatea în fața Flo
rentinei. Cu încă două săptămîni 
de pregătire în picioare (care au 
adus-o la o formă bună înaintea 
începerii campionatului italian, . e- 
veniment ce se va produce dumi
nică), odihnită (întrucît meciul da 
cupă, cu Perugia, care urma să 
aibă loc în ajunul plecării spre Cra
iova a fost devansat cu cîteva zile), 
Fiorentina a constituit in jocul re
tur un adversar deosebit de re
dutabil pentru echipa craioveană, 
care resimțea eforturile depuse cu 
numai cîteva zile înainte, în der- 
byul cu F. C. Constanța. în aceste 
condiții, cu atît, mai mult Se cuvin 
subliniate meritele fotbaliștilor cra- 
ioveni. care au reușit — la capă
tul unei partide aprig disputate — 
să elimine din competiție o echipă 
valoroasă, a cărei replică le-a dat 
nu numai lor, ci și foarte nume
roșilor suporteri din tribune, su
ficiente eihoții. Chiar dacă ghiul 
victoriei a venit atît de tîrziu —

la grea încercare, Ca și în 
de duminică cu F. C. C'on- 
nervii celor peste 35 000 de

punînd 
meciul 
stanța, 
spectatori — și în împrejurări care 
au. dat naștere la multe discuții 
(și la unele incidente neplăcute în 
teren și pe marginea lui), succesul 
Universității este întru totul meri
tat, îndeosebi pentru evoluția ei 
din repriza secundă, cînd a domi
nat cu insistență și a fost cel pu
țin în alte două rînduri (la 
lui Oblemenco și splendida 
dere a lui Marcu) foarte . 
de a deschide scorul.

Apreciindu-i călduros pe 
rii craiqveni și pe antrenorul lor 
pentru această prețioasă și presti
gioasă reușită — a cărei' semnifi
cație se răsfrînge asupra întregu
lui fotbal românesc — considerăm 
necesar să subliniem și alte aspec
te care au legătură directă cu acest

, ,.bara“ 
pătrun- 
aproape

Portarul italian Superchi și Bălan într-un spectaculos duel pentru minge, 
urmărit îndeaproape de către Brizi — în tricou alb, cu numărul 5 (Fază 
din meciul Universitatea Craiova — Fiorentina) Foto i S. BAKCSY 
meci și care au impresionat pe 
toți oaspeții Craiovei prezenți 
miercuri pe străzile orașului și în 
tribunele stadionului „Central” din 
localitate. Enorma solicitare de bi
lete, care nu a putut fi integral 
satisfăcută (sute de oameni rămași 
fără bilete au fost evacuați în sea
ra din ajunul meciului de pe sta
dion, unde intenționau să-și pe
treacă întreaga noapte pentru a fi 
a doua zi prezenți la evoluția fa-

Constantin FIRANESCU

UNIVERSITAR
dîn Capitală va 
la un eveniment

CÎND BUNELE INTENȚII NU SÎNT MATERIALIZATEĂ
1

RAPID TINUTÂ ÎN ȘAH
DE FORMAȚIA I. E. F. S.-ULUI

RAID-ANCHETĂ SPORTUL DEVINE UN... COPIL AL NIMĂNUI
LA SLATINA, • Noi cvartale de locuințe, dar fără terenuri de sport

PRIVIND SPAȚIILE

DE JOACA. SPORT

Șl AGREMENT

IN NOILE CARTIERE

• O bază sportivă ce poate fi
• Copiii din cartierul Progresul
• Spatiile disponibile trebuie 

realizarea• Se preconizează

luată de
se joacă

mai judicios
unui ștrand

exemplu ,,Sporting"
/«. vecini
folosite

fi a unei popicarii

Nu mai fusesem de mult la Slati
na. De aceea, surpriza de a vedea 
un oraș nou — dacă acest fenomen, 
care a devenit o caracteristică a zi
lelor noastre, se mai poate numi 
surpriză — a fost cu atît mai plă
cută. Cîteva mari unități industriale 
de interes național — este de ajuns 
să le amintim doar pe cele, atît de 
cunoscute, de producere și prelucra
re a aluminiului — au deschis ori
zonturi nebănuite locuitorilor de pe 
aceste meleaguri, ale acestui oraș. Și 
noile cartiere de locuințe, magazi
nele moderne, școlile, edificiile cui- 
turale au răsărit unul după altul, 
schimbînd înfățișarea orașului. Desi
gur, această dezvoltare pe plan ma
terial s-a răsfrînt și pe cel spiritual. 
Setea de - cunoaștere, de învățătură 
se îmbină, azi, cu dorința tot mai 
deschis exprimată de a avea la în- 
demină și mijloace cit mai diverse 
pentru petrecerea în mod util și plă
cut a timpului liber, de recreare, de 
întărire a sănătății, știut fiind faptul 
că numai astfel întreaga energie 
creatoare poate fi pusă în slujba re
zolvării sarcinilor profesionale.

De altfel, nu întîmplător, în Hotă-

fost
din 28

• Arhitecfii n-au
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
februarie — 2 martie se menționea
ză că : „îndeplinirea programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate presupune ca educa
ția fizică si sportul, integrîndu-se 
organic în ’ ansamblul muncii educa
tive, să contribuie activ la formarea 
tinerei generații, la menținerea și în
tărirea sănătății, la asigurarea unor 
forme variate și atractive de recreare 
a maselor, la creșterea capacității lor 
de muncă".

Iată de ce, vizitînd cu puțin timp 
în urmă reședința județului _Olt,~ am 
încercat să vedem în ce măsură în 
noile cvartale s-a materializat pre
ocuparea de a se asigura spațiile 
necesare pentru joacă, pentru sport 
și agrement. Am întreprins acest 
raid-anchetă însoțiți de tov. Vasile 
Stanciu, prim-vicepreședinte al CJEFȘ, 
care a ținut să ne precizeze : „Edilii 
orașului Slatina s-au străduit, in 
multe cazuri cu bune rezultate, să 
realizeze spații pentru joaca copiilor 
și pentru sport, dotate cu echipamen
tul necesar. Ceea ce există repre
zintă un salt însemnat, dar nu pot

niciodată mici ?
afirma că s-a
locuri an fost 
de către locatari.
vom vedea, este doar un început. Să 
nu uităm că nici cele trei cartiere 
nu sînt vechi, iar altele noi sînt în 
plină construcție"...

făcut totul. Asemenea 
deosebit de solicitate 

Așadar, ceea ce

„SPORTING", O OAZĂ 
A SPORTULUI

terenurile de joacă. Intr-adevăr, 
scurtă plimbare printre blocuri 
confirmă că nimeni (sau 
nimeni) nu lipsește.

Lîngă creșâ o frumoasă bază spor
tivă oferă găzduire tuturor celor ce 
vor sș practice tenisul, handbalul, 
voleiul, popicele. Aparținînd asocia-

Raid-anchetă realizat de
Emanuel FÂNTÂNEANU

o 
ne 

aproape

(Continuare în pag. a 2-a)

FLORETISTUL MIHAI ȚIU (Steaua)
PRIMUL CAMPION AL TĂRII PE 1973

Astăzi de la ora 13, finala floretistelor

(Steaua) este 
floretă pe anul 
finala de la

cam- 
1973. 
„Fio- 
scri- 
mul-

Mihai Țiu 
pionul țării la 
Joi seara, în 
reasca II“, apreciatul nostru 
mer a făcut din nou dovada 
țiplelor sale calități (pregătire fi
zică excepțională, orientare tactică 
în funcție de adversar, o Inepui
zabilă ambiție) 
„turneul de 6“ 
gere : 5—0 cu
nică, 5—4 cu 
Petruș și 5—2

Momentul-cheie al finalei l-a 
constituit asaltul al 7-lea, Țiu — 
Ardeleanu. Pînă aici, ambii flo- 
retiști înregistraseră cite două vic
torii și evident cîștigătorul în a- 
cest asalt lua o serioasă opțiune la 
titlu. Țiu a condus din start, a 
ajuns la 3—0, dar Ardeleanu l-a 
egalat, apoi l-a condus (4—3) pen- 
tcv 16 seswisle. Tiu a egalat și tn

încheie 
înfrîn- 

eu Bă-

reușind să 
fără nici o 
Falb, 5—4 

Ardeleanu, 5—4 cu 
cu Berețchi.

al finalei

clipele următoare a dat și tușa de
cisivă...

Apare evident faptu] că Mihai 
Țiu deține in acest sfîrșit de sezon 
competițional o formă deosebită, 
lucru pe car? famine să îl consta
tăm și -la finala „Cupei României", 
alt test de anvergură al scrimerilor 
noștri.

întrecut de campion, Ștefan Arde
leanu (Steaua) a mai avut — to 
tuși — forța necesară pentru a dis
pune de Berețchi (5—1). întrunind 
astfel 3 victorii cu care 
gurat locul 2. Ardeleanu a apărut 
într-un serios progres 
văzător, mai mobil și mai decis. 
Din păcate aceste atuuri nu și le-a 
etalat și în asaltul cu Petruș, în 
fața căruia a cedat la limită.

Tudor Petruș (I.E.F.S.) a ocupat 
locul 3 (tot cu 3 victorii), după 
cîteva asalturi de autentic spec
tacol; cu Berețchi 5-—4 și Falb 
5—i tțjjy jjgș, 5șțe un floretisț de

și-a asi-

mai clar

Rapid și Dinamo București au obți
nut ieri noi victorii în campionatul 
de polo, dar diferențele înscrise în 
foile de arbitraj nu reflectă nici pe 
departe superioritatea celor două for
mații -fruntașe față de adversarele 
lor. Ambele echipe au tratat cu su
perficialitate reprize întregi din cele 
două întîlniri (Rapidul la început, 
dinamoviștii în final), obțlnînd rezul
tate mai puțin convingătoare decît 
se așteptau suporterii lor.

Campionii au fost chiar la un pas 
de a lăsa un punct echipei I.E.F.S., 
întărită în acest tur cu Frîncu și 
Pleșca. Rapid a condus cu 3—0, stu
denții s-au apropiat la 3—4 și au 
egalat (4—4), în min. 11,30, ca urmare 
a unor suite de greșeli comise de 
apărătorii formației din Giulești. In 
final, feroviarii au atacat mai decis 
și au mai înscris două puncte: unul 
prin Băjenaru la „om în plus" și cel 
de al doilea prin Slăvei într-un mo
ment cînd I.E.F.S. nu avea decît doi 
jucători (împreună cu portarul Scu-

(3-2,rei) în apă! Scor final: 6—4 
1—1, 0—1, 2—0) pentru Rapid.

Dinamoviștii și-au luat rolul 
rios atît timp cît Zamfirescu 
luri) s-a aflat în teren și și-a ____
lizat permanent coechipierii. .Din mo
mentul accidentării sale însă, fosta 
campioană și-a tratat cu superficia
litate adversara, Politehnica Cluj, și 
i-a dat posibilitate să înscrie de trei 
ori. Rezultat final: 8—3 (2—0, 1—0, 
3—1, 2—2) pentru Dinamo.

Cea de a treia partidă, 
Progresul a dat posibilitate 
să-și întărească locul (III) 
ment. Poloiștii Voinței s-au dovedit 
mai inspirați în finalizarea unor ac
țiuni ofensive și au învins cu 3—2 
(0—0, 1—1, 2—0, 0—1) formația bucu- 
reșteană, lipsită de aportul lui Teo- 
dorescu (suspendat pe o etapă pentru 
atitudine nesportivă).

Turneul continuă azi, de la ora 15 
(bazinul Dinamo) cu meciurile I.E.F.S. 
— Politehnica, Voința — Rapid și 
Progresul — Dinamo.

în se- 
Cf go- 
mobi-

Voința— 
clujenilor 
în clasa-

Adrian VAS1LIU

ȘCOLAR SI
? V

Tineretul studios 
fi prezent duminică
așteptat cu mult interes — deschide
rea festivă a anului sportiv școlar și 
universitar. Festivitatea, care va fi 
găzduită de stadionul Republicii ur
mează a fi precedată de o ștafetă ci- 
clistă. Aceasta va porni din piața 
Victoriei și va urma traseul: Piața 
Romană — Piața Bălcescu — Bdul. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej —Str. B.P. 
Hașdeu, Ștafeta va purta mesajul pe 
care elevii și studenții bucureșteni îl 
vor adresa conducerii de partid și de 
stat, un angajament ferm de a tra
duce în viață Hotărîrile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., cu pri
vire la îmbunătățirea și perfecționa
rea invățămintului.

Festivitatea de pe stadionul Repu
blicii va fi deschisă prin defilarea 
sportivilor din școli și facultăți și 
din cluburile bueureștene. In rîndul 
celor peste 6 000 de defilanți se vor 
afla campioni și medâliați'olimpici și 
mondiali, reprezentanți de frunte ai 
mișcării noastre, sportive.

în programul sporti\ al festivității 
sînt cuprinse demonstrații de gimnas
tică. o întrecere de 1 ciclism (urmărire 
și eliminare), o ștafetă aplicativă cu 
teme din pregătirea. tineretului pen
tru apărarea patriei, demonstrații de 
carturi și aeromodele. Iar în final, 
întreceri altetice între selecționata 
Clubului Atletic Universitar Bucu
rești și cea a A.Z.S. Varșovia. Prin
tre atleții selecționatei noastre, nume 
de rezonanță — Viorica Viscopoleanu. 
Valeriu Jurcă, Gh. Zamfirescu. Ion 
Cristudor, Maria Linca și mulți alți 
sportivi nominalizați pentru J.O. din 
1976.

Cartierul Crișan 1. O zi excelentă 
pentru ca cei mai tineri locuitori ai 
cvartalului să-și consume energia pe

Mihai Tiu in asaltul cu Petre Purcea. din primul lur al finalelor...
dar inegal, capriciosmare talent, 

aproape de la o reuniune la alta.
Pc Jocul 4. Mihai Bănică (Steaua), 

autorul a două victorii 
(5—3 la Petruș și 5—2 
meritate. Bănică a 
sibil salt valoric 
precedenți cî-nd â

muncite 
la Falb), 
un

•de
în ano

nimat fără o explicație convingă
toare. Acum, îată-1, printre flore- 
tiștîi noștri fruntași, acolo unde îi 
este Și locul.

Pe notat că primii patru clasați

făcut 
față 
stat

sen- 
anii

la „naționale" intră direct in 
nula „Cupei României".

Pc locul 5. Ladislau Berețchi 
(Se, sp. Oradea)., revelația compe
tiției, iar pe locul 6 luliu Falb 
(Steaua), fără nici o victorie.

Mureșan. Haim și Kuki, care as
pirau la un loc în primii 6, au ră
mas în semifinale,

Tiberiu STAMA

(Conținu^ Î9FW a 2-a)

fi-

ESTE DE AȘTEPTAT 0 AFIRMARE DEPLINĂ
A BASCHETULUI NOSTRU

• Teslele internaționale din acest an 
dar și multe din carențele 

pregătirii • Recuperarea după efort, o
să devină o

românce,

al pregătirii trebuie

au evidențiat calitățile jucătoarelor 
lor • Prea puțin timp afectat 

necunoscută • Caracterul științific 
realitate • Individualizarea să-și 
Participare conștientătapete importanța te i se cuvine 

disciplina deplină, condiții esențiale pentru realizarea marilor performanțe 
• Se impun masuri concrete și imediate pentru aplicarea prevederilor

Hotăririi Plenarei C. C. al P. C. R. din 28 februarie - 2 mart e a. c.
chefului*-, feminin redacția a ini
țiat o dezbatere, la care a invitat 
pe maestra sportului Ecaterina 
Savu, căpitanul reprezentativei 
țării, Octav Dimitriu, secretar ge
neral al F.R. Baschet, antrenorul

Interlocutorii noștri au fost solicitați sâ răspundă următoarelor 
întrebări :

Odată cu încheierea campionatu
lui balcanic de la Sofia, a luat 
sfîrșit și activitatea competițională 

• a reprezentativei feminine de bas
chet a României în 1973. A fost un 
an deosebit de important, premer
gător campionatului european, pro
gramat în 1974, în Italia.

De-a lungul ultimelor nouă luni 
jucătoarele noastre fruntașe au fost 
supuse unor numeroase și însem
nate teste. Pe unele le-au absolvit, 
la altele au rămas restante. In ge
neral însă, întreaga activitate a 
prilejuit observații și concluzii de 
mare utilitate pentru desfășurarea 
ulterioară a procesului instructiv- 
educativ, în vederea participării și 
atingerii obiectivelor majore pro
puse pentru C.E. ’74.

în dorința de a înfățișa proble
mele actuale ale echipei reprezen
tative și de a găsi modalități con
crete de rezolvare, ca și pentru a 
vețlea cgrg sînt gersfțegtivele baș-

și pasiune.

FEMININ

emerit Sigismund Ferencz, antre
nor principal al lotului, loan Ni- 
colau, antrenor secund al lotului, 
și Grigore Costescu, antrenorul e- 
chipei Politehnica București, cam
pioana României.

1 Gîndindu-ne la obiectivul major al reprezentativei Româ
niei, campionatul european din 1974, cum apreciați com

portarea lotului republican din acest an ?

Care au fost principalele carențe, de ordin obiectiv ți 
subiectiv, constatate de dv. după turneele din 1973 ?

3 Ce măsuri concrete preconizați a fi luate pentru ca echipa 
română să aibă la viitorul C.E. o comportare care să cores

pundă sarcinilor cuprinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie —- 2 martie a.c. ?

Răspunsurile interlocutorilor noștri in pag. a 2-a
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ESTE DE AȘTEPTAT O AFIRMARE DEPLINĂ I ÎNTRECERILE ECHIPELOR DE TENIS
I

A BASCHETULUI NOSTRU FEMININ i
BRAȘOV, (prin telefon de la co

respondentul nostru). Pe terenurile 
parcului sportiv Dinamo din loca
litate au luat sfîrșit întrecerile în- 
tilnirii din cadrul campionatului di
vizionar pe echipe dintre Dinamo

SIGISMUND FERENCZ

,,România se poate

la C. E

oferit de
alcătuit 
evoluția 
Au fost

clasa pe locul 3
74, 

dar numai printr-o 
pregătire susținută44

4 ,1973 a constituit un an de 
I studiu și concluzii în vede- 
1 rea campionatului european 

din anul viitor. Am folosit un lot 
lărgit (22 de jucătoare), 
după criteriul
sportivelor în divizia A. 
promovate trei junioare (Diana Mi- 
halic, Rodica Goian și Mariana An- 
dreescu). S-au verificat diferite 
variante tactice în funcție de ad
versare și situații. In cele trei luni 
cît m-am ocupat de pregătirile e- 
cnipei, împreună cu colegul loan 
Nicolau, am susțfout 26 de meciuri 
care au însemnat tot atîtea teste, 
în plus, cîștigarea „Cupei Mării 
Negre" și. mai cu seamă, compor
tarea avută la Universiada de la 
Moscova — locul VI — în com
pania celor mai bune formații din 
lume, ne-au adus satisfacții și 
ne-au dat încredere pentru viitor. 
Ca valoare, selecționata română s-a 
apropiat de nivelul celor mai bune 
reprezentative din Europa și chiar 
din lume, luciu dovedit în special 
la Universiadă unde, pentru prima 
oară, fetele noastre au concurat 
alături de elita mondială.

2 In (primul find cred 
tcrvaiul propriu-zis de 
lire in cadrul lotului

Socotesc că timpul efectiv 
! a fost extrem 

. pentru perioada

subliniez că șiȚin să 
sportivele nu au venit 
rea centralizată cu un 
propiat solicitărilor pe 
național. Efectuînd la cluburi doar 
3—4 antrenamente săptămînal. este 
firesc ca tehnica individuală și pre
gătirea fizică să se situeze la un 
nivel modest. Un exemplu edifica
tor : aruncarea din săritură, folo
sită în mod curent de echipele al
tor țări, pentru noi a 
proape o necunoscută...

in acest an 
la pregăti- 

standard a- 
plan inter-

rămas a-

Actuala generație 
tăți excepționale-

arc cali- 
Totul de

pinde. însă, de felul cum noi 
ști să le exploatăm posibilită- 
Concret, apreciez că România

vom 
țilc. 
sc poate clasa și pe locul trei la 
campionatul european ’74, dar 
pentru aceasta sînt necesare : con
tinuarea neîntreruptă a antrena
mentelor pînă la campionatul eu
ropean: stagii de pregătire la
lot chiar în timpul desfășură
rii campionatului republican ela
borarea unor planuri individuale la 
cluburi pentru jucătoarele vizate, 
cu indicații precise asupra necesități-

2 Socotesc 
pregătire 
scurt p

de 
de 
do 

(20 iunie —■ 10 iulie) și că a 
o influență decisivă asupra

bază 
avut 
întregii comportări. Cu toate că iz 
•iltimil cinci ani s-a constatat c® 
orașul București nu este cel mai 
bun loc de pregătire (distanțele în
tre locurile de cazare, masă și sal;> 
de antrenament sînt mari și răpesc 
mult din timpul de odihnă al spor
tivilor), totuși antrenamentele au 
avut loc. în majoritatea lor, în Ca
pitală. Apreciez că in 1973 au fost 
folosite prea multe jucătoare, fapt 
care a avut o influență negativă 
asupra omogenizării formației. In
troducerea și scoaterea^;jucătoarelor 
din lol s-a făcut, în cele mai multe

cazuri, pe motive subiective, deoa
rece nu se poate explica altfel re
petatele modificări în componența 
lotului.

3 Jucătoarele selecționate să-și 
asume și să-și respecte toate 
obligațiile impuse de calita

tea de componente ale reprezenta
tivei țării : alegerea să cadă numai 
asupra jucătoarelor de bază din 
cluburi, nu și a rezervelor ; pregă
tirea să se fac la iot și obliga
toriu în afara Bucureștiului. Dq a- 
semenea, sînt de părere că este ne
cesară formarea și menținerea con
tinuă și a unui lot de tineret care 
să-și aibă activitatea lui. cu un ca
lendar internațional propriu.

ECATERINA

pentru baschet

trebuie să ne anime

pe

I 
I"
I
!
I
I
I

„Pasiunea

toate4

principal din 
, realizarea su-
* durii psihice intre jucătoarele 

tinere și cele cu experiență. Com
petițiile la care am participat ne-au

ICîștigul nostru 
acest an a l’ost 
durii

celor ale echipei reprezentă
ri, ceea ce este mai grav, u- 
•au arătat receptivi la astfel dc 

Să recu- 
e dificil de lucrat așa și

IA CAIAIIIf
Ieri, in cadrul campionatelor republi

cane de călărie ale seniorilor, care se 
desfășoară pe baza hipică din Calea Plev- 
nei. s-au desfășurat alte două probe : 
cea de dresaj ..Sf. Gheorghe- și cea de 
obstacole, la categoria mijlocie.'La star
tul probei dc dresaj au fost prfizenți 
cinci sportivi (t de la Steaua și unul 
de la C.S.M. Sibiu). Disputa pentru pri
mul loc a fost extrem de echilibrată și 
s-a soldai în final cu victoria sibiami- 
lui HOHST HIRSCH cu calul Artist 
<884 p). urmat de steliștii Anghel Do- 
nescu cu Cristal (SCO p). Iosif Molnar cu 
Arcaș (871 p). Tudor Văsile eu Brad 
(863 p) și Sorin Sove.ia cu Prislop (844 p).

Proba de, obstacole la categoria mijlo
cie s-a desfășurat în două manșe. La 
prima, au luat parte 28 de concurenți 
care au trebuit să facă față unui par
curs destul de dificil (prin aranjarea 
obstacolelor) și unei ploi de toamnă 
siciitoare. Dar nu numai acestea au in
fluențat rezultatele, cl și neatenția. _ u- 
neori copilărească, a călăreților. Pină la 
urmă, numai trei concurenți au termmat 
cu bine parcursul : Oscar Recef (Dina
mo) cu Banchet, Radu Mihalcca (C.S.M. 
iași) cu Argint II șl '
(C.S.M. Sibiu) cu Strop, 
parte la un baraj pentru 
clștigătorultti manșei. Ttecer

București și Politehnica Cluj. Au 
cîștigat bucufeștenii cu 15—f

Citeva rezultate : Sântei - 
■2; V. Marcu - 

6—1 ; 
6—2 ;

■3. 6—0 ;
6—3 :
6— 3 ;

■0. 6—
7— 5 :

-2.
- Bol-
— Ko- 

Almăjan — 
R. Bădin — 
Sântei — Ko- 
V. Marcu — 

Almăjan — 
Bădin —

dor 6—4, 6- 
moroezi 6—4, 
Giurgiu 8—6.
Ghercioiu 6-
moroezi 6—2, 
Boldor 6—3.
Ghercioiu 6—0. 6—1 :
Giurgiu 6—0, 7—5 : Virginia Ru- 
zici — Vera Pura 6—3. 6—4 : Ma
riana Simionescu — Lucia Suciu 
6—3, 6—3 ; Virginia Ruzici — Lu
cia Suciu 6—0, 6—2 ; Mariana Si
mionescu — Vera Pura 6—4, 7—5 ; 
Almăjan, Bădin — Boldor, Giur
giu 6—4, 
miooescu, 
Vera
8—6 :
nescu
6—4 :

4—6. 3—Mariana Sl- 
Mariana Nunweiller — 

Pura. Lucia Suciu 4—6, 6—3, 
V. Marcu, Mariana Simio-

— Boldor. Vera
R. Bădin, Mariana

Giurgiu, Lucia Suciu

Pura 6— 
Nunweiller
3—6, 4—6.

Carol GRUIA

Pe terenurile Tenis Club Bucu
rești au început întrecerile primu
lui tur al concursului veteranilor. 
Jucătorii înscriși sînt împărțiți în 
două categorii de vîrstă : 45—55 de 
ani (32 de concurenți) favoriți fiind 
T. Bădin. C. Chivaru, R. Hanganu și 
up out-sider, dr. G. Panaitescu. La 
această categorie s-au înregistrat 
următoarele rezultate: C- Chivaru 
— I. Petrescu 6—4, 6—1 : V. Han
ganu — D. Gâdea 6—0, 6—0 : Gh. 
Glisici — I. Uță 6—1, 6—3 
Basturea — C. Bulisache 6—5. 
T. Victor — I. Gheorghe 6—3. 
M. Banu — N. Tisescu 6—3, 
C. Andronache — T. Martin 
6—0 ; Gh. Petrescu — N.
6—4, 6—0. La categoria peste 55 
de ani (16 concurenți) favoriți sînt 
Gică Cobzuc, Titinel Teodorescu. 
A. Schmidt și dr. Ștefan Ion. Re
zultate : V. Bunea — I. Subășeanu 
6—8, 6—4, ab. ; C. Dabija — C. 
Georgescu 3—6, 6—3, 7—5 ; D. Bu
suioc — I. Lețu 6—2, 6—4.

CAMPIONATUL fiEPHBLICAN DE SCRIMA
(Urmare din pag 1)

: P. 
6—4 ; 
6—5 ; 
6—o :
6—4, 
Sava

55

că in- 
pregă- 
a fost 

pi\pa scurt : 35 de zile de antrena- 
nient- și 
timpul a 
deplasări, 
nibilități 
fecțiune, 
mosfere de anlomiilț urnire (lin par
tea unor jucătoare au determinat 
și listele insuccese, cel mai supără
tor fftnd clasarea pc ultimul loc. 
la Balcaniadă. Tată, însă, care sînt 
și celelalte carențe, la fel de im
portante : odată selecționate, jucă
toarele consideră aceasta ca un scop 
în sine și nu mai dripun eforturi 

•pentru perfecționarea măiestriei : 
nu sînt respectate principiile ele
mentare ale recuperării după efort 
(neglijarea programitlui de odihnă, 
unele sportive fumează chiar) ; e- 
chipa noastră a fost singura care 
a manifestat indisciplină in teren 
(vociferări, explicații reciproce 
după unele greșeli), ceea ce a re
dus capacitatea de concentrare a- 
supra acțiunilor propriu-:tise ; s-au 
acceptat multe concesii șl compro
misuri (întîrzăeri și chiar absențe 
la instruire), Vinovați fiind atit noi 
antrenorii, cit și federația ; lipsa 

, aproape cu desăvîrșire a
. medicale, fără 

de vorbit de o 
rat

26 de jocuri. în rest, 
i fost consumat cu diverse 
, zile de odihnă, indispo- 

neprevăzute. Această de
ca și existența unei al-

de care 
pregătire

asistenței 
este greu 
cu adevă-

științifică.

1 Gîndindu-ne la obiectivul major ai reprezentativei Româ
niei, campionatul european din 1974, cum apreciați com

portarea lotului republican din acest an ?

2 Care au fost principalele carențe, de ordin obiectiv 
subiectiv, constatate de dv. după turneele din 1973 ?

Șl

3 Ce măsuri concrete preconizați a fi luate pentru ca echipa 
română să aibă la viitorul C.E. o comportare care să cores

pundă sarcinilor cuprinse în Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie a.c. ?

inica 
live. I 
nil s-i 
manifestări dăunătoare.
noaștam,

■ nici nu e de mirare că pregătirea 
are de suferit : de exemplu ne lip
sește forța î,i picioare și in miini 
Iar despre absența unui medic, nici 
nu știu ce să mai cred, cînd la 
tet pasul ni se vorbește (le im
portanța pregătirii științifice. Re
cuperarea după efort se face Ia 
voia Hcăruia, foarte simplist : un 
duș fierbinte și apoi somn. Dai. 
rezolvînd toate aceste probleme, 
mai rămîne încă ceva : pasiunea 
pentru baschet, dragostea care tre
buie să ne anime pe toate pentru 
sportul pe care ni l-am ales.

I
I
I
I
I
I
I

lor de ordin tehnic, tactic și fizic ; 
fixarea de barem uri pentru a se 
vedea dacă se muncește conform 
indicilor propuși. în plus, extrem 
de importantă este și participarea 
conștientă a sportivelor la antrena
mentele programate și. in funcție 
de particularități, jucătoarele să 
manifeste inițiativă și să-și com
pleteze instruirea, de la caz la caz, 
prin ore suplimentare de exerci
ții individuale. Consider, totodată, 
că și federația poate să-și aducă 
un aport mai consistent prin în- 

îri

fost de un real folos, dar condi
țiile de pregătire nu au fost satis
făcătoare. lipsindu-ne în mod deo
sebit pregătirea de bază.

drumare și control efectuate 
permanență.

IOAN NICOLAU

„S-a manifestat 
mentalitate greșită 

privind pregătirea 
pentru înalta 
performanță44

p regat i rea 
ru C.E. din 1974 să fie 

abordată cu deplină seriozi
tate chiar din acest an. Dar. con
form linei „tradiții" nefericite, in
struirea cu toate forțele, in plin, 
va porni abia anul viitor. Destul 
de tirziu. Pregătirea organizată și 
de durată în cadrul lotului este-cu 
atît mai necesară cu cît, s-a con
statat cu regularitate, majoritatea 
jpctjtoarelor vin de la cluburi cu 
o instruire slabă (cazul surorilor 
Rădulescu. Marianei Andreescu. 
Rodicăi Goian etc.). Capacitatea 
antrenorului Ferencz este recunos
cută, dar în asemenea condiții el 
nu poate face minuni. Este greu 
de înțeles cum jucătoarele selecțio
nate pun interesele personale ina-

Mă așteptam ca 
pentru C.E. din 1974 să

Chiar in timpul desfășurării 
diviziei A sînt necesare, sap- 
laminai, minimum trei antre

namente la club și două in cadrul 
Iotului. Pregătirea la munte este 
indispensabilă, ea ajutîndu-ne la 
creșterea rezistenței și dezvoltarea 
forței. Un control mai organizat și 
mai serios din partea federației se 
impune cu stringență.

Tn sfîrșit. un deziderat cu iz sen
timental. dar cu efect concret. Cu 
ani în urmă, foloseam o expresie 
..misterioasă" : ,.R.M.S.‘‘. Adică, „ri- 
dicați-vă măiestria sportivă". O 
rosteam in glumă. dar făceam 
treabă serioasă pentru că de fie
care dată cînd greșeam o execuție, 
urma ..R.M.S.". adică repetarea 
exercițiului pînă la aplicarea lui 
perfectă sau efectuarea aruncării 
la coș — ratată — pînă cînd mar
cam. De multă vreme nu am văzut 
așa ceva și cred că ar fi tare utilă 
reintroducerea „R.M.S.“-ului, pentru 
toate jucătoarele, indiferent 
vîrstă și de experiență. .

de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 Opiniile mele concordă cu 
cele ale antrenorului princi
pal. Doresc doar -să subliniez : 

creșterea experienței de concurs în 
condiții de jjoc diferite și dificile, 
sporirea rezistenței în joc, o nive
lare, în sus, a valorilor existente 
in comparație cu anii trecuți.

obligat uneori să 
rechc".

lucrăm „după

2 Pregătirea a fost insuficientă ; 
s-a maniiestat o mentalitate 
greșită ' (privind pregătirea 

pentru înalta performanță ; e ade
vărat că lotul nostru are o medie 
mică de vîrstă. dar tocmai acest 
fapt impune din. partea jucătoare
lor pasiune, renunțări, dăruire to
tală ; au existat «diferențe mari in 
concepția față de pregătire, o serie 
de jucătoare vădii id un sentiment 
de suficiență față de. propria in
struire ; am rămas in urmă la ca
pitolul procedeelor tehnice — unele 
jucătoare, excelente în campiona
tul țării, nici nu rțpucă să arunce 
la coș în meciuri internaționale.

posibil, solicit 
datelor de dispu- 

tare a etapelor săptâmînale 
ale campionatului republican, pen
tru a putea efectua o pregătire de 
10—12 zile în timpul 
ce ar întări instruirea 
asemenea, este necesar 
rele înalte să dispună 
gram săptămînal special 
trenament. ~ 
sențială chiar, intensificarea 
trenamentelor la cluburi sub 
trolul strict al federației, 
sfîrșit, soluționarea problemei 
dicului sportiv o văd prin 
licitarea dr. Tudor Minescu.

3 Dacă este 
schimbarea 
tare a

iernii.
de
ca
de

ceea 
bază. De 
jucătoa- 
un pro- 
de

Foarte importantă,

OCTAV DIMITRIU :

„Se va interzice *
participarea

la competițiile interne

jucătoarelor care refuză

să facă parte din lot“
colet ii-

__ t internaționale.
Absența unui cadru medical ne-a

an- 
e- 

an- 
con- 

în 
me- 
so- 

____ _ o 
capacitate verificată și care a mai 
lucrat, de altfel, cu baschetbalistele. 
Mai ales că obiectivul principal al 
baschetului românesc va fi anul 
viitor campionatul continental de 
senioare.

S-a realizat sudarea 
vului, inițial eterogen, chiar 
în condițiile promovării unor 

jucătoare tinere. Deși au fost ob
ținute unele rezultate bune la Uni
versiadă și Ia „Cupa Mării Negre", 
consider că, prin prisma Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, nu au fost to
tuși îndeplinite obiectivele propuse : 
locul 3 la Universiadă, 1—2 la Bal
caniadă.

GRJGORE COSTESCU

„Jucătoarele selecționate 
să-și asume și să respecte 

toate obligațiile impuse 
de calitatea de componente

ale reprezentativei44

2 Deoarece pregătirea s-a făcut 
și în funcție de interesele 
cluburilor, echipa reprezenta

tivă a avut de tras ponoasele. Vina 
principală aparține federației care, 
in plus, niei nn a controlat sufi
cient întreaga activitate : antrena
mentele. modul cum se desfășoară 
munca de educație, felul cum sînt 
respectate principiile de odihnă și 
recuperare. Acest fapt a făcut po
sibil ca și antrenorii să neglijeze 
luarea măsurilor pentru curmarea 
unor neajunsuri.

Consider1 Consider ca nesatisfăcătoare 
evoluția echipei în ansam
blul anului 1978. cu excepția 

ciștigării „Cupei Mării Negre" și 
victoriei împotriva selecționatei

la Universiadă, 
acest an

Bulgariei 
tarea din 
puternic semnal de 
tea campionatului 
1974.

Compor- 
constituie un 
alarmă înain- 
Europei din

Re planul interesului federa
ției. baschetul feminin se a- 
flă cel puțin la egalitate cu 

cel masculin, deoarece fetele au 
șanse mai mari de a ajunge prin
tre fruntașele ierarhiei mondiale.

I
I
I
I
I
I

concurența Iiind mai mică decît la 
băieți. Tn ajutorul pregătirii lotu
lui trebuie să contribuie și siste
mul de disputare a campionatului 
republican. Mai precis, anul viitor 
se vor crea intervale libere mai 
mari pentru instruirea reprezenta
tivei feminine. Trebuie să se mun
cească mai mult, iar cluburile să 
acorde un sprijin mai mare, și nu 
cum au făcut Voința București, Vo
ința Tg. Mureș și Universitatea Ti
mișoara care au trimis la lot ju
cătoare slab pregătite sau nu le-au 
trimis deloc. Problema jucătoarelor 
înalte poate să fie rezolvată, într-o 
anumită măsură, dacă antrenorul 
federal pentru tineret și juniori — 
C. Dîrjan — se va ocupa în mod 
direct de instruirea elementelor de 
perspectivă, cum este cazul Maria
nei 
De 
juc 
să
concretă, pe teren, din partea tu
turor specialiștilor din baschet. Tn 
siirșit. pentru evitarea unor neajun
suri ivite de-a lungul anilor, se 
impune o intensificare a muncii dc 
educație cu sportivii și antrenorii, 
iar ca măsuri, se va trece chiar la 
interzicerea participării in compe
tițiile interne a jucătoarelor care | 
refuză să facă parte din lot. Spe- | 
râm. insă, că nu va fi cazul.

Andreescu (1.90 m — 16 ani), 
altfel, depistarea și instruirea 

itoarelor cu talie înaltă trebuie 
fie ,o preocupare permanentă.

I

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

I
aschetul este un sport cu o mare arie

B
de răspindire pe plan mondial, iar în 
țara noastră el se bucură de o deose
bită apreciere în rindurile tineretului. Pe 
parcursul anilor, numeroși au fost ju
cătorii, jucătoarele și tehnicienii români 
care și-au cîștigat un frumos prestigiu inter

național. Baschetul românesc, cu precădere 
cel feminin, a înscris în ultimul deceniu cîte
va performanțe notabile : locul 4 la edițiile 
1962—1964—1966 ale C.E. și locul 5 în 1972, 
la aceeași competiție. Totuși, față de popu
laritatea pe care o are și de condițiile cre
ate, reprezentativa feminină n-a reușit deplina 
afirmare, adică cucerirea unei poziții pe po
diumul premiantelor. Acest lucru este, însă, 
posibil să fie înfăptuit poate chiar anul vi
itor, la C.E. din Italia. Pentru aceasta, este 
absolut necesar ca întreaga preocupare și 
activitate să fie subordonate unui singur țel: 
pregătirea la indicii cei mai ridicați, pentru ca 
jucătoarele care vor fi selecționate să se gă
sească la ora campionatului continental in 
plenitudinea mijloacelor, apte să îndeplinească 
obiectivul propus. în acest sens, considerăm 
că jnvitațij noștri au reliefat o serie de la

ale pregătirii de pînă acum și, totodată,cune
au făcut unele propuneri concrete privind ac
tivitatea viitoare. In consecință, opinăm :

a) . Sporirea volumului și intensității a tre- 
namentelor pe toate planurile (tehnic, fizic, 
tactic) apare ca indispensabilă atit la repre
zentativa țării, cit și la echipele de club, a- 
ceasta sub îndrumarea și controlul strict al 
federației. Atenție la respectarea ciclului și 
raportului dintre pregătire, verificare-compe- 
tiții, refacere-odihnă.

b) . Se impune o individualizare a instruirii, 
cu pondere pe însușirea elementelor noi de 
tehnică de către tinerele sportive, iar antre
namentele avînd ca scop «asamblarea genera
lă a formației, să se facă numai in anumite 
perioade, cele mai propicre pentru finisarea 
pregătirii. In acest context, caracterul metodi- 
co-științific al instruirii trerbuie să-și capete 
adevărata valoare, și aici sâ> fie solicitată con
tribuția nemijlocită a Centrului de cercetare 
științifică și a cadrelor medicale. Trebuie să 
se treacă de la obișnuitele enunțări teore
tice, de la frumoasele fraze declarative, la 
aplicarea practică a investigațiilor făcute.

c) . Participarea sportivelor la procesul in-

structiv-educativ să fie pe deplin conștientă, 
totală și cu întregul simț de răspundere. Cin
stea de a reprezenta patria este cea mai 
înaltă îndatorire și ea trebuie onorată printr-o 
muncă neprecupețită, plină de dăruire. Pen- 
triz aceasta, nici un efort nu este prea mare 
și nu poate fi acceptat nici un compromis. 
Așadar, paralel cu crearea de condiții optime 
întregului proces de pregătire, in care acti
vitatea de educare permanentă o sportivelor 
trebuie să se situeze pe prim plan, federația 
are obligația să manifeste maximum de e- 
xigență.

Elaborind in amănunt planul de pregătire 
și aplicindu-1 cu consecvență și cu toată fer
mitatea, înseamnă a urmo și a respecta are- 
țioasele indicații cuprinse în Hotărirea Ple 
narei CC. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie care prevede să fie luate măsuri pen
tru afirmarea 
lor românești

haschetul.

pe plan internațional a echipe- 
la jocurile sportive, printre care

Constantin COMARNISCHI 
Dumitru STĂNCULESCU

I
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I
I
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Marius Burtea
Ei au .luat 
desemnarea 

______ __ „T_  ____ a încheiat 
din nou parcursul fără greșeală, sitttîn- 
du-se pe primul loc, urmat de Radu Mi- 
halcea și de Marius Burtea. Cu șanse 
la o poziție fruntașe se mai prezentau 
în manșa a doua, programată dupâ-a- 
miază. I. Popa (Steaua) cu Piersic. E. 
Icnesc ti (Dinamo) cu Vals. D. Velea 
(Steaua) cu Sonor. Al. Bozan (C.S.M. 
Sibiu) cu Bai azi d. Marius Burtea (C.S.M. 
Sibiu) cu Bondoc și M. Aluneanu (Fil
mul București) cu Haydn — toți cu cîte 
patru puncte penalizare. Manșa a doua 
a produs însă, o răsturnare totâlă a 
primei ierarhii stabilite. De data aceas
ta numai Bozan. E. ionescu și Velea au 
sfîrșit cursa fără penalizări. Tn urma 
barajului la cronometru, sibianul — care 
in prima manșă gafase chiar la obsta
colul cel mai ușor, a fost singurul ne
penalizat și a cucerit locul I în manșă. 
Prin cumularea rezultatelor din ambele 
manșe, cl s-a clasat primul în .
Iată, de altfel, clasamentul final al pro* 
bei de obstacole, categoria mijlocie :
1. ALEXANDRU BO2AN (C.S.M. Sibiu) 
cu Balazid " p — campion republican.
2. Dumitru Velea (Steaua) cu Sonor 8 
p. 3. Eugen Ionescu (Dinamo) cu vals 
8 p. 4. ‘ton Popa (Steaua) cu piersic 
8 p. 5. Radu Mihalcca (C.S.M. lași) cu. Ar
gint II 9 p etc. Astăzi, dc la ora 8.36 
este programată proba de dresaj inter
mediar. iar de la ora 15.30 proba de 
obstacole categoria semigrea.

Aurelian BREBEANU

ACT

probă.

l/l

Inițial, două surprize : Ștefan, in 
grupa a 5-a. n-a realizat nici o 
Victorie ! Fforetist de lol. nu reu
șește să facă față unui turneu pre
liminar, in compania unor trăgă
tori (teoretic, cel puțin) sub valoa
rea sa. Forul de resort are obliga
ția să tragă concluziile de rigoare.. 
Cealaltă surpriză a furnizat-o tot 
un component al lotului. Nicu- 
lcseu : el a „scos" cu dificultate 
două victorii, ca și Petru și Burlea. 
dar cu un fușaveraj inferior (14— 
13). Niculescu a acuzat... planșa de 
concurs, faptul că asalturile s-au 
întrerupt la un moment dat. din 
motive tehnice. Sigur, argumentele 
nu rezistă atîta timp cit TOȚI 
concurenții de la planșa lui Nicu
lescu au fost nevoiți să suporte a- 
celași handicap. Și în cazul lui 
trebuie văzut de ce nu s-a pregă
tit cu suficient simț de răspun
dere !

în rest, calificări normale în tu
rul 1 : Heim a fost cel mai activ 
în grupa I (4 v.). calii'icîndu-se 
împreună cu Petruș și Burlea (am
bii cu cîte 2 v.). în grupa a II-a 
s-a impus Ardeleanu (4 v.), urmat 
de N. Vlad și Berețchi, în grupa 
a IlI-a, Kuki și Decse (cu cîte 3 
v.) și Falb (2 v., fușaveraj mai

bun decît Bejenaru...). In grupa a 
IV-a Mureșan a obținut 4 v., în 
timp ce Bănică a punctat de 3 oii 
ca și Moise. In grupa a V-a. Olă- 
nescu, Chiș și Ruff au trecut mai 
departe cu cite 3 v. In fine. în 
grupa a VI-a Țiu a fost cap de 
pluton (4 v.) tatonat de Buricea 
(3 v.) și Szentkiraly (2 v.).

în turul II — sferturile de fi
nală — cel mai bine s-a compor
tat Bănică, în grupa a II-a în care 
a totalizat maximum de victorii : 
5. De semnalat mai ales un 5—3 
in compania Iui Mureșan. care îo 
general n-a forțat, păstrîndu-se 
pentru tururile următoare. Din a- 
ceastă grupă s-au mai calificat 
Szentkiraly (4 v.), Ruff și Mureșan 
(cu cite 2 v.).

în grupa lui Țiu. dispută apriga, 
epuizantă. Țiu și Kuki au trecut în 
semifinale, cu cîte 4 victorii, urmați 
de Petruș . și Falb, cu cîte 2 v. 
Au rămas Vlad și Burlea. la tuș- 
averaj...

Helm, activ în primul tur s-a 
alirmat și în sferturi, reușind să 
încheie turneul cu 4 victorii, la fel 
ca și Ardeleanu. S-au mai calificat 
pentru semifinale Buricea și Be
rețchi cu cîte 3 victorii.

III SPORTIVE DE MAS
-----r—----------------------- ---- ..... i
„CUPA UNIRII" LA A VI-A 

EDIȚIE
Frumoasa bază sportivă din Ocna 

Mureșului a. fost gazda unei frumoa
se competiții sportive organizată de 
Consiliul județean al sindicatelor și 
C.J.E.F.S. Alba. Este vorba de fina
lele „Cupei Unirii", aliată, la cea dc a. 
VI-a ediție, In etapele pe asociații 
sportive și localități, desfășurate in 
cursul .lunilor iulie și august, s-au 
întrecut la altetism, handbal, volei, 
fotbal, popice și ciclism peste 6500 de 
salariați din întreprinderi și institu
ții, minieri, forestieri, metalurgiști, fe
roviari și cliimiști. Printre formațiile 
câștigătoare vom 
C.F.R. Războicni:
Ocna Mureș;

sportiv adecvat — sfnt cuvintele lor 
—, am luat măsuri pentru amenaja
rea unei gropi de sărituri și pentru 
procurarea materialelor sportive ne
cesare". Este, așadar, normal ca re
prezentanții Școlii generale nr. J 28 
să ocupe, aproape în permanență,.pri
mele locuri în competițiile sportive 
organizate Ia nivelul sectorului 6. 
(RD. -T.>.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA :
NOI TERENURI DE SPORT

fotbal:
Soda

nota: la 
la popice:

la volei: C.F.R. lllaj.
L. DAN

SPORTUL — 
ÎNDRĂGITĂ LA 

NERALA

PREOCUPARE 
ȘCOALA 

NR. 128
GE-

In aceste zile au 
unitățile școlare festivitățile de 
chidere a noului an sportiv școlar. 
Am vizitat cu această ocazie, de cu- 
rînd. Școala generală nr. 128 din Ca
pitală. Am fost extrem de plăcut sur
prinși că, în această școală cu posi
bilități mai modeste, educația fizică 
și sportul ocupă un loc 
important în activitățile 
După ordinea, disciplina 
care peste 200 de elevi 
executat complexele de 
gimnastică, după măiestria cu care 
tele și băieții au mînuit mingile ... 
baschet și volei in cadrul unor jocuri 
demonstrative și după îndemînarea și 
ușurința alergărilor atletice, nc-am 
convins de munca extrem de pasio
nată pe care o depun aici cele două 
profesoare, Alexandrina Enacbe și 
Florentina Antonov. Pe directoarea 
Maria Vasilescu și pe secretarul bi
roului organizației de partid, Ion 
Cruceanu, i-am găsit, de asemenea, 
introduși în problemele sportive ale 
școlii și interesați în organizarea deo
sebită a activității de educație fizică. 
„A fost alcătuit deja un calendar

Ioc în mai tOate
des-

deosebit de 
școlarilor, 

și modul 
și eleve 
exerciții

în 
ău 
de 
Ie
de

Amenajarea de noi terenuri de 
sport face obiectul preocupărilor 
lot mai 
prinsul 
fel, în 
elevilor 
sori, la 
din orașul Hațeg au fost amena
jate două terenuri de tenis și ri
nul de handbal (toate bitumini- 
zate). Și in localitățile rurale con
tinuă acțiunea, începută în primă
vară, de amenajare a noi terenuri : 
unul de tenis la Păclișa și cîte unul 
de fotbal la Gînțaga și Boșorod.

multor asociații de pe cu- 
județului Hunedoara. A&t- 
ultimul timp, prin munca 
și colectivului de profe- 
liceul de cultură generală

Nicu SBUCHKA, coresp.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
SPORTIVE DE MASA 

DIN CAPITALĂ

Competiția feminină dotată 
„Cupa Diana" deține capul dc 
fiș al zilei de astăzi cînd, 
pind de la ora 16, pe terenurile dc 
la Stadionul Tineretului se va dis
puta faza pe municipiu la handbal. 
Tot astăzi sectoarele din Capitală 
vor fi prezente Ia întreceri de atle
tism. manifestări, ce vor avea 
tot în cadrul „Cupei Diana".

In ziua de 7 octombrie, pe 
renul Voinicelul, începînd de 
ora 11, vor avea loc întreceri 
triciclete, trotinete și biciclete.

cu 
a- 

înce-

loc

te- 
la 
de

ATLETISM stadionul Tinerelului
din Capitală a găzduit campidnatul Mu
nicipal de cros. Iată primii clasați : ju
nioare III — 700 m (33 concurente) :
1. Augustina Irimia (Constructorul). M. 
petre (Metalul), v. Ivan (Constructorul): 
echipe : 7. Constructorul, 2. Dinamo. 3. 
Metalul; juniori Ill — 1300 m (30 con
curenți): 1. Dan Bleu (Dinamo). P. co- 
roduț (C.S.M. pitești). 1. Nicola.. (Me
tilul); echipe: 1. Metalul, 2. C.S. Șco
larul. 3. Liceul nr, aă; junioare 11 - 900 
m (22 concurente) : 1. Ecaterina dieor- 
ghe (Constructorul), 2. Dorina Bursuc 
(c.s. școlarul).. 3. r. șiădescu (StAfiua) 
juniori II — 2500 m (34 concurenți) : 1. 
Cristian Rijalâ (Dinamo). 2. I. Dumitra- 
che (Dinamo), 3. jXT. Manda (Metalul): 
echipe : 1. DTnf4nio. 2. MCtaTul. -■T». Hapicl '• 
juniori I — 3500 m (26 concurenți) : 1. 
C onstantin Bebereche, 2. N. VoiCU. <3. L. 
Aldea (toți Metalul); echipe : 1. Metalul,
2. Șc. sp. A: junioare I — 1200 ni: 1- 
Ileana Drăghici (C.S.M. Pitești). 2. FI. 
Munteanu (Metalul). 3. P. Ionescu (Me
talul) ; tineret — 5000 m (20 concurenți):
1. Andrei Dinescu (C.A.U.). 2. I. Bichea 
(Steaua), 3. P. copu (Metalul); echipe: 
1*. Steaua, 2. Rapid, 3. C.A.U.: senioare 
— 1800 rrt (20 concurente): 1. Maria Lin
ca (Metalul). 2. M. Puică (Dinamo), 3. I. 
Arfișanu (Steaua); seniori — 8000 m (30 
concurenți): 1. Petre Lupan (Steaua).
2. N. Mustață (Dinamo), 3. Fl. Sandru 
(Steaua); echipe : 1. Dinamo, 2. Steaua.
3. Rapid. « SÎMBAtă (de la ora 15) și 
duminică (de la ora 11.15). pe stadionul 
Republicii din .Capitală va avea loc în
tâlnirea amicală dintre echipele C.A.XJ- 
București și A.Z.S. VarSoviâ.

MODELISM. Recent, în orașul Tîr- 
goviște, au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul „Cupei Chindia* la raclietOmo- 
dele. La acest interesant concurs, care 
a programat șase probe, s-au aliniat 
sportivi din mai multe județe ale țării, 
precum și o echipă de rachetomodcliști 
din Bulgaria. Ediția a V-a a „Cupei 
Chindia*, organizată de C.J.E.F.S. Dîm
bovița. în colaborare cu A.S. Astronau
tics din Tîrgoviște. a reunit numeroși 
spectatori, bucurindu-se de un frumos 
succes. Rezultate : rachetoplane 2.5 Ns:
1. Nicolov Atanas (Bulgaria) 225 s. 
Alexandru Ghenoiu (Astronautica B) i: 
s, 3. Silvestru Moraru ' 
rachete cu parașută : 
(Astronautics B) 324 
triș (Astronautica C) 
Botșan (Suceava) 295
Marius Mărgărit (Astronautica B) 99 s.
2. Dimitr Baîraktarov (Bulgaria) 91 s.
3. Dan Cotoară (Sibiu) 83 s; racheto-
plane 10—40 Ns : 1. Nicola Nikolov
(Bulgaria) 121 s, 2. Dimitr Bairaktarov 
(Bulgaria) 117 s, 3. Nikolov Atanas (Bul
garia) 117 s: clasamentul pe echipe 
(rachete clasice) : 1. Astronautica B 8 P, 
2. Bulgaria 9 p. 3. Astronautica C 14 p; 
machete de rachete : 1. Longin Dia-co- 
nescu (Astronautica A) 838 p, 2. Masian 
Moriț (Bulgaria) 712 p. 3. Lucian Petriș 
(Astronautica A) 603 p; Machete înălți
me : 1. Katia Iankova (Bulgaria) 862 p- 
2. Lucian Petriș (Astronautica A) 833 
d. 3. Masian Moriț (Bulgaria) 790 p.

(Suceava) 117 s;
1. Costei bucco 

s. 2. Mihai Pe-
807 s, 3. ion 

s; stremer : 1.

CiND BUNELE INTENȚII NU SÎNT MATERIALIZATE
cerca să descoperim un spațiu cit de 
mie destinat pentru joaca copiilor, 
pentru sport. .Spre nedumerirea noasl 
tră n-am aflat asemenea locuri. E 
drept, niște improvizații (și acelea 
lăsate în părăsire) am descoperit, 
dar de aici și pînă Ia ceea ce ar 
trebui să fie este o... cale lungă. 
Oare în această zonă nu sînt copii? 
Evident, „ răspunsul ne-a fost oferit 
chiar de... micuții care se jucau pe 
alei și pe străzi, expuși accidente
lor. Âm fost informați mai tîrziu 
că ar fi vina celor care au lucrat la 
sistematizarea acestui cartier. Posi
bil. Dar este imperios necesar să se 
ia toate măsurile pentru remedierea 
situației.

„l’entru ca să oferim posibilitate 
copiilor noștri să se joace — ne-a 

. spus prof. Mihai Gheorghe, de la Gr. 
sc. construcții — trebuie să-i ducem 
în cartierul Crișan, unde există ame
najări corespunzătoare. Cei mai mari 
și tinerii au posibilitatea să practice 
diferite sporturi pe terenurile Liceu
lui din apropiere. Situația unui copil 
de pînă la 7 ani, însă, nu este de 
loc de invidiat".

Pe terenurile Liceului I. Minules- 
cu am întîlnit o vie activitate. Bine 
întreținute, ele ofereau un cadru 
optim și plăcut celor care doreau 
să-și' demonstreze virtuțile sportive. 
Și .’nu erau de loc puțini.

„în această zonă — ne spune tov. 
V. Stanciu — se vor realiza o popi- 
eărie și un ștrand, care sperăm să 
satisfacă și o parte din doleanțele 
multor locuitori. Pină atunci. însă..."

(Urmare din pag I)

ției Sporting, disputând de un per
sonal de întreținere, funcționând 
după un orar riguros, această bază 
a devenit centrul care polarizează a- 
tenția nu numai a tinerilor, dar și 
a celor mai în vîrstă. oameni dornici 
să-și petreacă timpul liber în 
cit mai plăcut.

Poate că n-ar fi rău ca edilii 
șului să încerce realizarea unor __
fel de baze și in alte zone ale noilor 
cartiere, niai ales că ..Sporting ul“ o- 
feră suficiente argumente favorabile.

Ce fac insă copiii care n-au încă 
puterea să țină o rachetă în mină ? 
Firesc, 'se îndreaptă spre locurile de 
joacă. Cele existente — lingă blocul 
3 din str. Păcii și blocurile turn 
din Crișan 2 — bine utilate, cu apa
ratele necesare, puse la dispoziție de 
Consiliul, popular sînt extrem de a- 
glomerate. Concluzia vine de la sine: 
sînt insuficiente față de numărul 
marc (le copii. Posibilități de amena
jare sînt destule.

De altfel, în această direcție am 
notat opinia tov. Radu Tănase. mais
tru mecanic Ia balastiera I.C.M.P.. 
care locuiește în acest cartier : „A- 
semenea spații destinate copiilor mic’ 
sînt deosebit de utile. Spre regreta’ 
nostru, însă, ele nu satisfac din pune* 
de vedere numeric. E drept, și aso
ciațiile dc locatari ar trebui să fie 
niai active, să mobilizeze cetățenii la 
amenajarea și întreținerea unor as(- 
fel de terenuri, repet, foarte utile".

mod

ora- 
ast-

IN CARTIERUL PROGRESUL 
NU SÎNT COPII ?

Am străbătut cartierul Progresul 
de la un capăt la altul pjțljtru a In-

A

OPINIA EDILILOR

La Consiliul popular orășenesc, au 
discutat cu arh. Guță Gheorghe des
pre preocupările privind amenajarea 
terenurilor. pentru joacă, sport și a- 
gremept : „De sistematizarea orașului

'se ocupă I.S.A.R.T. București, misiu
nea noastră fiind destul de redusă. 
Un exemplu : avem planurile privind 
sectorul Crișan 3, cartier aflat in 
plină construcție, unde se vor reali
za aproape 3 000 de apartamente, dar, 
după cum ușor se poate vedea, foarte 
puțin teren va fi pus la dispoziție in 
acest scop, deși posibilități ar ti 
existat. In ceea ce privește zona Pro
gresul, trebuie să vă precizez că in 
schițe nu au figurat 
asemenea spații, ceea ___ ___
mult decît regretabil. Această situa- 
lie ne-a determinat să luăm o sene 
de măsuri pentru crearea unor te
renuri destinate copiilor, pentru 
sport, a realizării unor aparate di
ferențiate pe categorii de vîrstă".

Xu încercăm în aceste rînduri să 
descoperim vinovați dar este cert un 
fapt : nu există suficientă preocupa
re pentru a se pune la îndemîr.a 
copiilor, cetățenilor, amenajări sim
ple, dar foarte eficiente.

★
Așa cum notam și Ia începutul a- 

cestor rînduri, Slatina cunoaște o 
nouă tinerețe. De aceea, este cazul, 
ca tocmai din acest stadiu, să se 
acorde o atenție deosebită realizării 
unor locuri capabile să asigure locui
torilor, indiferent de vîrstă, posibili
tăți de petrecere în aer liber. Consi
liilor populare, organelor de sport, 
asociațiilor de locatari, revenindu-le 
sarcina — așa cum se specifică și în 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie de : „a se 
preocupa de organizarea unor activi
tăți sportive variate în cartiere și 
zonele de agrement ale localităților, 
extinzindu-se centrele pentru deser- 
vireg sportivă a populației",

de Iă început 
ce este mai
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DECÎT INVERS...

Pe ruta Belfast — București

Nereușita tentativei piteștene

suficient
Ia Bel- 

lucid și 
invingă-

DIFICULTĂȚI DE MOMENT

WSPOBBIllUÎIlf

SCOR - FlUVIU
Vrem să subliniem, mai departe, 

obligațiile scorului-rccord al dina- 
moviștilor in scurta revenire dedi
cată dublului lor joc la Crusaders. 
Pentru că. despre reușitele forma- 
tiei-campioane vorbește 
duzina de goluri marcate 
fast și la București, 
folositor, credem, 
lori să privească 
«tensiunile exacte, 
ceea Ce e direct 
tru prezența lor 
competiția laureatelor europene să 
le rămână fixat în minte-

Irlandezii au avut la București o 
treime din combativitatea, clin jocul 
lor arțăgos de la Belfast. Asta în
seamnă că forța de angajare a 
lui Dinamo n-a putut fi solicitată 
nici la jumătate clin potențialul ei. 
Jocul compartimentului apărării — 
care a beneficiat de compunerea sa 
cea mai fericită (deși, se pare, Do- 
brău, va sta iarăși pe tușă) — a 
cunoscut o oarecare creștere în ran
damentul colectiv, clar el rămîne 
încă sub pretențiile unui meci în 
care adversari vor fi atacanțî ele 
prima valoare ai fotbalului euro
pean. încă neprecizat rămîne — 
pentru înaintare rolul Iui Radu 
Nunvveiller, utilizarea sa ca extre
mă stînga retrasă fiind» la a doua 
tentativă : după cum sudarea cu
plului Dutnitrache — Dudu Geor
gescu întîrzie din pricina rarelor 
apariții împreună ale celor doi ti
tulari ai centrului atacului. Miercuri 

procesul se află

E 
pentru 
lucrurile la di- 
astfel ca numai 
binefăcător pen- 
mai departe in

yL *

am văzut ceva,
însă încă în faza incipientă și aici 
se pune de asemenea problema 
marilor dificultăți care apar pen
tru o asemenea pereche cînd în

Una dintre numeroasele apa
riții ale mijlocașilor dinamo- 
viști — reprezentați în sec
vența de mai sus de către 

Dinu — la poarta lui 
Crusaders.

Foto s Paul ROMOȘAN

fața ei se va afla oricare dintre 
apărările celorlalte 15 echipe ajun
se în 8-imile trofeului campionilor. 
Cu moralul dat de un scor-fluviu, 
conducerea și jucătorii Iui Dinamo 
trebuie să privească acum cu am
biție, cu grijă și cu luciditate spre 
marile examene pe care le vor 
fixa sorții de astăzi, de la Ziirich.

Eftimie IONESCU

DAR ȘI CARENȚE MAI VECHI

Chimia, la prima sa apariție „europeana"

DECISIVA, LIPSA
EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE

Aflată la primul său exame.i 
î,european" — prezența într-o pres
tigioasă competiție continentală. 
Cupa ciștigătoarelor de cupe —. 
Chimia Rm. Vilcea n-a rezistat în 
fața dificultăților primului tur, și 
a fost eliminată de reprezentanta 
Irlandei de Nord, Glentoran Bel
fast. Desiguri era de așteptat după 
nereușita victoriei pe teren pro
priu, acel 2—2 înregistrat la Rm. 
Vilcea, mai precis acolo unde c- 
chipa vîlceană, neizbutind să va
lorifice avantajul terenului, a pier
dut în mare parte șansa califi
cării.

Meciul a debutat furtunos, cu 
multe faze de poartă în careul Chi
miei. Echipa română s-a apărat 
însă cu calm, reușind să treacă cu 
bine peste „șocul" primului sfert 
de oră al meciului. în -minutul 19. 
însă. Jamison a 
singur 
marcaj 
careul 
direct, 
Stana.
în continuare, și mai mult .Să joace 
pe cartea ofensivei. Jocul se echi
librează vizibil, fotbaliștii oaspeți 
reușind pentru prima oară să pe
ricliteze poarta apărată de Pater
son. Dar — în momentul cînd e- 

-chipa vîlceană ieșise la joc cu tot 
efectivul, nemaiavînd desigur ni
mic de pierdut a_ intervenit ar
bitrul olandez 
luat o decizie 
care i-a mirat
localnici prezenți la meci. La un 
fault ..de joc", conducătorul me
ciului a decis eliminarea de pe te
ren a lui Donose, lucru care avea 
să facă și mai dificil de realizat 
intențiile ofensive ale echipei ro
mâne. Al doilea j?ol al echipei 
nord-irlandeze avea să se înscrie 
abia cu patru minute înainte de 
final, atunci cînd soarta meciului 
era deja știută.

Privită cu destul scepticism, par-

primit balonul
— la o mare greșeală de 
a apărătorilor centrali în 

de pedeapsă — și a șutat 
izbutind să-l învingă pe 
Chimia s-a văzut nevoită.

H. Pijper. care a 
destul de stranie, 

pînă și pe ziariștii

înticiparea echipei din Km. Vilcea 
a doua competiție intercluburi con
tinentală s-a încheiat cu rezultate 
onorabile pentru reprezentanta 
noastră. Cu mai multă experiență 
a jocurilor internaționale și o con
centrare superioară în meciul tur, 
de Ia Rm. Vîlcea, poate că echipa 
vîlceană ar fi reușit chiar califica
rea în turul doi. Ceea ce este însă 
cel mai important lucru pentru ea, 
după meciurile cu Glentoran, este 
faptul cert al condiției superioare 
pe care Chimia o are in momentul 
de față, și Ia care nici cei mai op
timiști suporteri de pe malurile Ol
tului nu îndrăzneau să viseze cu 
numai 6 luni in urmă...

Acum, la ceasul revenirilor după 
cele două manșe dintre F. C. Ar
geș și Fenerbahce dill Cupa 
U.E.F-A., trăgînd o linie sub cele 
180 de minute de joc, cronicarul 
desprinde, ca primă concluzie, că 
eliminarea echipei piteștene este > 
consecință logică a marilor dificul
tăți cu care ea s-a confruntat, mai 
ales, în prima manșă de la Istanbul. 
Nu e cazul să le mai repetăm.

Firește, F. C. Argeș a făcut multă 
risipă de energie pentru ca la Pi
tești să întoarcă rezultatul final 
(calificarea) în favoarea sa, dar pe 
parcursul acestui efort al ei. ne-au 
fost relevate o serie de lacune care 
țin nu numai de. scăderea de for
mă a unora dintre jucători în com
parație, să spunem, cu întregul se
zon din primăvara acestui an. dar 
și de acele carențe ale fotbalului 
nostru în general — incisivitatea, 
puterea dc angajament total pe par
cursul întregii partide, ARMĂ
TURA PSIHOLOGICA de a trece 
peste momentele cele mai grele ale 
partidelor de mare miză. Numai și 
această aducere aminte a rezulta
telor este edificatoare : la Istanbul. 
Fenerbahce a fost condusă cu 1—0 
și a terminat Partida cu 5—1: la 
Pitești. F. C. Argeș a condus cu 
1—0 și a fost egalată : 1—1 !

Am fi nedrepți, însă, dacă nu am 
da și... Cezarului ce-i al Cezaru
lui . Fenerbahce merită această ca
lificare, deoarece a demonstrat, 
sub bagheta lui Didi, că este o e- 
chipă valoroasă care practică un

joc viguros, atletic, în continuă 
mișcare, deci, cu multe trăsături a- 
propiate de cerințele fotbalului mo
dern. în fiecare compartiment se 
găsesc jucători cu personalitate — 
fundașul-ofensiv Timucin, li.be- 
ro-ul Ziya, mijlocașul de atac Er- 
soy. atacanții de contraatac Ender 
și mai ales Gemil, un fel, de Cruyff, 
care poate să pună în mare difi
cultate pe orice apărător prin de
plasările sale rapide și înșelătoare 
pe toată suprafața terenului de joc.

Fenerbahce a fost superioară și 
pe plan tactic, jucătorii ei respec- 
tind destul dc riguros sarcinile de 
joc. în timp ce în tabăra piteș- 
tenilor cea mai gravă eroare a fost 
de a-i lăsa totală libertate de ac
țiune lui Gemil, omul care în
seamnă 75’/» din strategia întregii 
formații.

Cîteva cuvinte de reproș pentru 
o parte a publicului piteștean. Se 
știe că adevărații suporteri sint a- 
ceia care te ajută in permanență 
și la bine, dar, mai ales, în mo
mentele cele mai grele. La Istanbul 
acel vulcan al tribunelor s-a aprins 
și mai mult atunci cînd Fener
bahce era condusă (nota bene!). 
N-am auzit cuvinte de reproș. La 
Pitești, cind F. C. Argeș conducea, 
am auzit fluierături pentru că Radu 
și Jercan sau Marian Popescu gre
șiseră inerent. Nu mai vorbim 
după ce Fenerbahce a egalat...

Stelian TRANDAFIRESCU
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O misiune nu prea ușoară a 

revenit și factorilor locali din 
Craiova in privința rezolvării 
tuturor problemelor de natură 
organizatorică ale acestei impor
tante partide din „Cupa 
U.E.F.A.“. Dar, deși lipsiți de o 
experiență mai bogată in acest 
sens, ei s-au situat la înălțime. 
Incepînd de la ospitalitatea cu 
totul deosebită manifestată față 
de conducătorii, jucătorii și zi
ariștii italieni pe timpul șederii 
acestora la Craiova — și apre
ciată de ci in calde cuvinte —, 
continuind cu măsurile luate 
pentru o cit mai echitabilă dis
tribuire a biletelor și respecta
rea riguroasă a locurilor la sta
dion, cu tipărirea de afișe și 
programe speciale, cu dirijarea

a circulației pe o zonă 
jurul stadionului și in

perfectă 
largă in 
clieind cu programul foarte bo
gat și divers oferit spectatori
lor in cele cîteva ore dinaintea 
meciului, precum și în pauza lui 
(cuprinzind întreceri atletice, de
monstrații de lupte, box, judo 
și gimnastică, devenite — se 
pare — tradiționale in comple
tarea partidelor de fotbal la 

Craiova, ceea ce ar putea servi 
ca exemplu și altor orașe) — 
totul a fost remarcabil, asigu- 
rindu-se, astfel, o deplină- reu
șită acestui eveniment sportiv 
așteptat cu un interes fără pre
cedent. Un sincer bravo, deci, 
tuturor celor ce — intr-un mod 
sau altul — au contribuit la 
acest succes de organizare.

Finala „Cupei Balcanice^

voriților lor), atmosfera de mare 
entuziasm, sărbătorească, ce a dom
nit marți și miercuri în oraș (crea
tă de masivele grupuri de supor
teri, ' 
carte, 
haine 
sitar) 
cît de 
pentru fotbal și cît de îndrăgită 
este această echipă nu numai în* 
municipiul de reședință, ci în tot 
județul (pe care, de altfel, îl și 
reprezintă), ba chiar și în jude
țele limitrofe (de unde au venit 
mulți spectatori și au fost trimise 
numeroase telegrame de încurajare 
și daruri simbolice pentru forma
ția Universității). Puternic ne-a im
presionat și atmosfera de pe sta
dion, creată de public, care, prin
tre altele, s-a arătat generos cu 
aplauzele și față de echipa oaspe 
la apariția ei în teren, apoi corect 
și în atitudinea lui din timpul des
fășurării partidei, deși miza jocu
lui era atît de mare.

purtători de steaguri și pan- 
unii dintre ei îmbrăcați în 
cu culorile clubului univer- 
ne-au convins încă o dată 
mare este pasiunea oltenilor

AȘA SE ÎNTiMPLĂ CiND TE MULȚUMEȘTI CU PUȚIN.• • •

4 (prin telefon, de 
nostru). Sentimentul

ia
pe

SOFIA, 
trimisul 
care-l încercăm acum, după vizio
narea ambelor partide din finala 
„Cupei Balcanice” este că Loko
motiv Sofia a meritat trofeul. Dar. 
în același timp, și acela că A.S.A. 
Tg. Mureș putea reuși performanța 

a aduce în țară frumoasa cupă 
argint, cucerită cu ani în urmă 
Steagul roșu și Rapid. Mureșe- 
au pierdut trofeul, nu la Sofia, 
la Tg. Mureș, acolo unde au 

înaintea încheierii

de 
de 
de 
nii 
ci 
deschis scorul, 
primului minut de joc și au fost 
egalați atunci cînd adversarii lor 
se aflau în 10 oameni (!). Mai muit 
decît o chestiune de joc aici a fost 
vorba de pregătirea morală : 
ducînd 
echipă 
zut că 
că nu 
pentru __

Tot o chestiune de moral a fost 
și la Sofia. Prezentîndu-se fără Ca- 
niaro (accidentat), Hajnal (care a 
refuzat să facă deplasarea), fără 

. Ghinea, FaztTjas și Solosi, sancțio-

con- 
cu 1—O și avînd în țață o 
ciuntită, mureșenii au cre- 
golurile vor veni de la sine, 
mai trebuie să muncească 
ele...

nați pentru diferite motive, A.S.A. 
s-a aliniat pe stadionul ..Vasil Lev
ski" cu sentimentul de echipă mică, 
venită să-și apere egalul din pri
ma întâlnire. Și s-a comportat ca 
atare, S-a strîns în apărare, unde 
antrenorul Catană a adunat toți ju
cătorii, mai puțin pe Mureșan.

Dar — și aici începe, dacă vreți, 
partea ciudată a povestirii — Lo
komotiv, simțind pulsul, din tabăra 
fotbaliștilor oaspeți, a intrat pe te
ren exact ca și A.S.A. la Tg. Mu
reș, avînd credința că este sufi
cientă prezența sa pe teren pentru 
ca golurile să curgă. Și primele 
minute de joc nu promiteau nimic 
bun pentru A.S.A., Lokomotiv in- 
stalîndu-se în jumătatea de teren 
a românilor. Dar A.S.A., avînd de 
partea sa superioritatea numerică 
in apărare și o foarte bună dispu
nere a barajelor, ieșea mereu cu 
fața curată. Mai mult chiar, con
traatacurile mureșenilor găseau des
coperită defensiva gazdelor și nu 
dc puține ori. Mureșan s-a aflat în 
poziții avansate pentru a constata 
acolo că nu are cu tijw combina?

coechipierii săi, chiar și cei din 
atac, atlîndu-se retrași cri puțin în 
linia de mijloc. Așa se irosea orice 
poziție ciștigată. Dc altfel, un cal
cul făcut după meci, dovedește că 
A.S.A. a avut de-a lungul celor 
90 de minute de joc, nouă ocazii 
de a marca, față de numai patru 
ale gazdelor ! De ce numai patru ? 
Pentru că, așa cum spuneam, 

s-a apărat în majoritatea 
bună fă- 
Ispir ca 

s-a achi-

A.S.A. 
timpului precis, o partidă 
cînd Boloni și mai ales 
fundaș de acoperire, care 
tat bine de misiunea sa.

De partea cealaltă Lokomotiv, a- 
vînd în internaționalul Mihailov un 
excelent coordonator în teren și 
realizator a știut însă să trans
forme în goluri două dintre oca
ziile sale, în timp ce militarii au 
privit la volatilizarea tuturor situa
țiilor favorabile. Și acest lucru da
torită tocmai acelui sentiment de 
care vorbeam la începutul rînduri- 
lor noastre : că li s-ar fi părut prea 
mult, dacă ar fi marcat vreun gol.

; 1 *-•
Mircea TUDPRAN

...Mai trebuia să și ridem puțin, mă dureau sprîn- 
ceneie de atita încordare, nu se poate trăi așa, de 
mult se anunțase prlntr-un proverb de circulație in
ternă că viața în fotbal nu e niciodată neagră de 
tot, nici roză, ci are culorile spectrului solar, adică 
poote fi și curcubitacee (de la curcubeu). Miercuri, 
românul a avut de ce să rîdă cu plăcere, ba chiar 
râ și laude puțin, să mai uite (tot puțin) din cele 
întîmplate în urmă cu o săptâmînă. Uitarea face și 
ea parte din viață, din joc, joc care se știe ce 
așteaptă : greșeala. Ar fi fost și or mai fi o mare 
greșeală să stăm striviți sub Leipzigul acela. Nu 
invit la superficialitate festivalistă, nu cer să încin
gem hore în piață, dar nici să stăm cu nasul în 
pămint. și să spunem că s-a terminat lumea. Cît timp 
se mai joacă fotbal-asociație, cît timp mai există o 
minge pe pămint, ne mai putem bucura, ride și privi 
înainte I Ba chiar mai putem progresa...

Am rîs cu Dinamo, 11—0 nu e un scor care să te 
românească n-a mai 
și unor nevinovați... ? 
in- 
am

întristeze, de cînd o echipă 
rlnt si ea 11 boabe, fie ele 
Las-că mai bine așa, decit 
vers. Pornit pe glume — căci 
oftat destul miercurea ailaltă 
mă și întreb dacă finlandezii 
sint ceva mai slăbuți decit 
ciații" 
tot 11 goluri, dacă nu 13, ca să 
ne țină de noroc. Deși, pe vre
mea noastră, cînd dădeam 11 go
luri celor din Poterași, le luam ce 
le luam — și ce frumos era I 
Tot la capitolul glume — s-a con
firmat că bancul cu 5—0 la Pi
tești, cu toată bunăvoința Iui Do- 
brin, Soare și Țopescu, n-a ținut 
și nu putea ține. Fenerbahce — 
iar o să rideți — e cea mai bună 
echipă văzută de mine pe un te
ren din România, anul acesta. Fi
rește că avea patru goluri înainte, 
aceste patru goluri fuseseră marcate într-o singură 
repriză, după ce la pauză era 1—1, ca și la Pi
tești... E aici un 
cind dracu au 
Echipa lor mi-a 
geșul noslru nu 
nationola — nu
Dar cită mișcare 
joc în viteză și
Bransch și Ducke sint buni de dus încă la liceu, — 
asta ca să găsesc și eu o comparație... Și totuși, 
nici turcii nu se Vor duce Ia mondiale, cînd au 
echipe ca acest Fenerbahce, repet, echipă de fot
bal excelent, cu un Gemil opt să joace cred eu,

nu 
„cru- 

oceia și n-ar putea primi

dar nu uitați că

rezon pe care-l vede toată lumea : 
învățat turcii aceștia atita fotbal ? 
plăcut foarte mult, chiar dacă Ar
mai e același, căci și el — ca și 
se îndură la schimbări și primeniri, 
la turci, cită energie, cită forță de 
cu o tehnică față de care chiar

peste baltă, în Spania sau alte țări cu granguri 
mari.

Cu Oblemenco n-am mai ris. Am simțit că fot
balul are măreție și la noi. Aparatele tui Mihai Pa- 
nait au avut minunata idee să-l țină mult în obiec
tivele lor, după ce o dat golul acela de neuitat 
unei echipe care se numește, totuși, Fiorentina. O- 
blemenco, cu miinilâ in șold, respira adine, fericit, 
grandios. Aș mai fi pus „aparatele" pe îrtcă un om 
al Craiovei : Strimbeanu. Alt jucător care știe că 
pe teren n-oi venit la șuetă și nici la mincat semin
țe, ci mai de grabă pentru a-ți da puțin cite puțin 
din suflet. Dar privită atent, Craiova noastră nu e 
nici ea altceva decit știm că e fotbalul nostru : cî
teva suflete frumoase, citeva talente incontestabile, o 
ambiție reală cu inhibiția ei, dar ansamblul nu are 
incă mecanismele ofensivei dense, debordante, Ni- 
culescu centrează sus (ca Sătmăreanu). în careu, se 
sare și se luptă la cap, docă iese-iese, dacă nu-nu, 
aștia sîntem deocamdată într-o lume care are si alt
ceva decit 11 cruciați din Irlanda... Dar Imaginea 

lui Oblemenco, respirind fericiți e 
nemuritoare și cere împăcare cu 
viata — dacă nu cu lipsurile...

Mai rămîne — ca motiv de 
tristețe, că nici n-o putem ține 
doar într-o veselie — Progresul. 
După prăpădul incalificabil de la 
Turnu Severin, ne bate acasă Car- 
pați Brașov I „Gazeta finanțelor", 
prin redactorul ei șef, scriitorul 
Aurel Deboveanu, îmi semiimpută 
câ am părăsit echipa, tocmai a- 
cum. Nici vorbă. Merg pînă intr-a
colo incit încă mai cred in vor
bele lui Mateianu, nu le fac pu
blice, Io ultimul cocktail. Am. cre
dință. Mateianu a fost unul din 
idolii tinereții mele. Dar e oare 
deajuns ? Credința ore și ea na

de sufletismul scriitorilor, ci și devoie nu numai 
trei-patru puncte, acolo. în clasament...

Incit din nou mă întreb : fratele meu — finlan
dezii aceia, or fi mai buni decit crucialii lui Dinamo? 
Ei și ce-ar li dacă or fi ? Ar fi, că altfel nu 
povesti...

s-ar

CORESPONDENTA :

Scri- 
încit

Vasile I. Neagu — Riul Alb, jud. Dimbovița : 
soarea d-voastră a fost atît de plină de viață, 
mă faceți să strig și eu cuvintele, cu care ați in- 
che'at-o : Haiducii din Riul-AIb 1 Hai Metalul
Mija I

BELPHEGOR

ARBITRII ETAPEI A IX a 
A DIVIZIEI A

DUMINICA FAVORABILA 
PENTRU „CULEGĂTORII DE STELE

Sâ dăm arbitrilor ce este al... arbitri
lor ! Este cazul să facem acest lucru, 
nu numai pentru că nici unul dintre cel 
9 „cavaleri al fluierului" care au con
dus, duminică, meciurile din Divizia A 
n-au lăsat in urntă nemulțumiri, dar, 
mai ales, pentru că au avut prestații 
bune în condițiile unor meciuri dificile, 
unele dintre ele chiar cu „probleme". 
Să nu uităm că, ia Craiova, Universi
tatea a deschis scorul dintr-o lovitură 
de la 11 metri — și nu mai este nevoie 
să spunem că 99° o dintre aceste lovituri 
sint contestate de echipele penalizate — 
că, la București, Dinamo a înscris golul 
victoriei, cu două minute înaintea fluie
rului final, tot din 11 metri, sau că. Ia 
Reșița s-a acordat un gol dintr-o fază 
care a cerut arbitrului de centru multă 
luciditate. Așa stînd lucrurile, stele și 
notele pe care le-au obținut acești ar
bitri au o valoare și mai mare...

în derbyul de la Craiova, universita
tea, copleșită de importanța meciului, 
șt-a pierdut capul in fazele de finali
zare, trebuind să aștepte hențul în ca
reu al lui Vigu. pentru a pune capăt 
încordării și îngrijorării. Prezent Ja 
meci, Valentin Stănescu notează cu 10 
arbitrajul lui Aurel Bentu, subliniind în 
același timp sportivitatea lui Antonescu 
și a lui Vigu, care au recunoscut jus
tețea deciziei, în ciuda faptului că epa 
atît de crudă pentru ei. Valentin Stă
nescu a fost cucerit și de entuziasmul 
publicului craiovean, ca și de zelul or
ganizatorilor. Se pare, totuși, câ, după 
meci, la cabine. treburile n-au 
mai fost chiar în regulă, din informa
țiile pe care le avem, pettecîndu-se u- 
nele incidente regretabile, de natură să 
fie luate in discuție de către Comisia 
de disciplină, dacă ar exista un raport 
în acest sens. Dar... incidentele au avut 
loc după plecarea observatorului fede
ral ! Poate că ar trebui ca trimisul Fe
derației, la meciuri, să rămînă Ia sta
dion, cum se spune, pină la căderea 
definitivă a cortinei. Prezența lui ar da 
de gîndit persoanelor irascibile, fie că 
ele se recrutează uneori din rîndurile 
conducătorilor de echipe.

La Reșița, conducătorul partidei. C. 
Petrea, aflîndu-se aproape de fază, a 
puiuț aprecia exact situația din teren 
(minge venită de la adversar), astfel că 
n-a luat în seamă semnalizarea tușieru- 
lui Ilie Hristea (ofsaid ??) acordînd gol. 
Fostul arbitru Ion Pișcarac, în calitatea 
sa actuală de observator federal, apre
ciază orientarea lui C. Petrea. la această 
fază deosebit de importantă.

Și brașoveanu C. Ghiță este evidențiat, 
la meciul Dinamo — Politehnica Timi
șoara, de. către ștefan Socaciu. Evident, 
o lovitură de la 11 metri, cu două mi
nute înaintea fluierului final, este nes
pus de dureroasă, pentru echipa pedep
sită, dar Ștefan Socaciu arată că infrac
țiunea a fost în afara oricărui dubiu.

DUMINICA, IN CAPITALĂ
• Stadionul 23 August, ora 15,30 . 

Rapid — Dinamo (Divizia A) ; ora 
17.15 : Sportul studențesc — Steaua 
(Divizia A) ;
• Stadionul Giulești, ora 10 : 

Rapid — Dinamo (tineret-rezerve) ;
• Stadionul Politehnica, ora 10 : 

Sportul studențesc — Steaua (tine
ret-rezerve) ;

• Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — C.S.M. Sibiu (Divi
zia B) ;

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
pun la dispoziția publicului în lunile octombrie și noiembrie 
locuri pentru odihnă și tratament la tarife reduse în urmă
toarele stațiuni balneoclimatice :

— ODIHNĂ : Borsec, Bușteni, Lacul Roșu, Păltiniș, Predeal, 
Sinaia, Sovata, Tușnad.

— TRATAMENT: Călimănești, Căciulata, Slănic Moldova, 
Sinaia, Vatra Dornei, Bazna, Singeorz Băi, Ocna Sibiului, Efo
rie Nord.

Pentru luna octombrie se mai pot procura bilete la odihnă 
în toate stațiunile de pe litoral, pe perioade diferite, la tariful 
de 40 lei pe zi.

Cazarea se face în hoteluri și vile confortabile, iar trata
mentul este asigurat de personal medical de specialitate.

Solicitanții beneficiază de reducere cu 50% la transportul 
pe C.F.R. și I.T.A,

Biletele se pot procura la sediile tuturor oficiilor județene 
de turism, precum și la filialele întreprinderii de turism hote
luri și restaurante din București.

„PUBLITUR1SM"

care s-a produs te cheamă 
amărăciunea timișorenilor, 
unele declarații din tabăra

Minutul în 
să înțelegi 
clar nu și 
lor...

O însemnare care ne-a făcut să zîm-
bim puțin, am întîlnit în raportul ob
servatorului federal. Dumitru Ionescu. 
Notînd cu 9 arbitrajul lui C. Dinulescu, 
în partida C.F.R. Cluj —’ steagul roșu, 
el ii recomandă, însă, arbitrului să-și 
procure „un fluier cu o sonoritate mai 
puternică, întrucît unii spectatori nu 
i-au auzit fluierul și au avut impresia, 
în prima clipă, că n-a acordat cuvenita 
lovitură de Ia 11 metri, în favoarea Clu
jului". Presupunem că C. Dinulescu va 
da curs acestei recomandări. De altfel, 
fluierul nu este o problemă. Fluieratul, 
da... Vorbind despre meci, observatorul 
federal scrie că a asistat la cel mai. slab 
joc pe care l-a văzut vreodată. Și nu 
se poate spune că. la anii săi. Dumitru 
Ionescu n-a urmărit destule meciuri de 
fotbal !

în schimb, Angelo Niculescu, afirmă 
că întilnirea dintre F.C. Argeș și Spor
tul studențesc i-a dat prilejul să vadă 
cel mai bun joc din actualul campionat. 
Păcat că F.C. Argeș n-a mai avut ace
eași evoluție și trei zile mai tîrziu. în 
partida cu Fenerbahce. Atît de puțin 
trăiesc iluziile, la fotbal !

Jock BERARIU

Steagul roșu — A.S. Armata Tg. MU- 
reș : V. TOPAN, ajutat la linie de G. 
Pop t§i Em. Gălbăjos (toți din Cluj‘)*u_ 
GORESCU, ajutat’ cîe N. l.__ 
(ambii din Craiova) și F. Kolosi 
rești); Cluj — C.F.R. Cluj :
REANU, ajutat de M. Buzca și 
ciu <toți din Bucureșlb;

Petrolul — Politehnica Iași ; I.
BAR, ajutat de I. Constantin (ambii din 
Pitești) și R. Stîncâtl (București);

Rapid — Dinamo î A. PÎRVU, ajutat 
de I. Dancu și A. Munich (toți din 
București):

Sportul studențesc — Steaua : N. PE- 
TRICEANU, ajutat de Gh. Micloș și A.

Reșița ; 
ajutat de A. Pilosian 

Constanța) și A. Paraschiv
Univ. Craiova ; I. CKWPEA- 
de I. Constanfinescu I. 
din Cluj);

F.C. Argeș :

Politehnica Timișoara — Jiul : V’. GR*- 
~ . __ Mogoroașe

(Bucu-

PADU-
C. Iof-

V.

CHILI-

Grigorescu (toți din București);
Sport CiUb Bacău — C.S.M. 

GH. MANOLE, 
(ambii din 
(București);

U.T.A. —
nu. ajutat 
Țifrea (toți

F.C. Constanța — F.C. Argeș : GH.
POPOVICI. ajutat de D. Ghețu și V. To
ma (toți din București).

C.S.M. REȘIȚA - DINAMO

PANCEVO 1-1 (0-1)

Miercuri, la Pancevo, echipa de fotbal 
C.S.M. Reșița a întîlnit formația Dinamo 
din localitate. Partida s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—1 (0—1), golul reșlțenllor 
fiind înscris de Atodiresei.

La 10 octombrie

0 NOUĂ ETAPĂ A
Federația română de fotbal a sta

bilit ca în ziua de miercuri 10 octom
brie să se desfășoare o nouă etapă 
a „Cupei României". Iată programul i

1. Metalul Rădăuți — Cristalul Do- 
rohoî; 2. Minerul Gura Humorului
— Avîntul Frasin; 3. Foresta Fălti
ceni — C.S.M. Suceava; 4. Cimentul 
Bicaz — C.F.R. Pașcani; 5. Partiza
nul Bacău — Energia orașul Gh. 
Glieorghiu-Dej; 6. Minerul Comănești
— Victoria Roman; 7. Oituz Tg. Ocna
— Letea Bacău; 8. Locomotiva Acljud
— Știința Bacău; 9. Tehnometal Ga
lați — Rulmentul Bîrlad; 10. Petrolul 
Berea — Gloria Buzău; 11. Olimpia 
Rm. Sărat — Progresul Brăila: 12. 
Chimia Buzău — Progresul București; 
13. Viticultorul însurăței (Brăila) — 
Viitorul Brăila; 14. Granitul Babadag
— Delta Tulcea; 15. Azotul Slobozia
— Metalul București; 16. Recolta Bo- 
lintin Deal (Ilfov) — Flacăra roșie 
București; 17. U.Z.U.C. Ploiești — 
Prahova Ploiești; 18. Șoimii TAROM 
București — Metalul Plopeni; 19. O- 
limpia Giurgiu — S.N. Oltenița; 20. 
Automatica Alexandria — Autobuzul 
București; 21. Automatica București
— Voința București; 22. Poiana Cîm- 
pina — C.S. Tîrgoviște; 23. Chimia 
Găești — Flacăra Moreni ; 24. Voința 
Caracal — Cetatea Tr. Măgurele; 25. 
Răsăritul Caracal — Electroputere 
Craiova; 26. Victoria Craiova — Di
namo Slatina; 27. Dierna Orșova — 
Progresul Strehaia; 28. Energia Ro- 
vinari — Metalurgistul Sadu; 29. Vic
toria Bujoreni (Vilcea) — Vulturii 
Cîmpulung; 30. Știința Petroșani — 
Minerul Lupeni; 31. Minerul Ghelar
— Mureșul Deva; 32. Dacia Orăștie
— C.I.L. Blaj; 33. Gloria Reșița —- 
Minerul Moldova Nouă; 34. Progresul 
Timișoara — Unirea Tomnatic; 35. 
C.F.R. Caransebeș — U.M. Timișoara; 
36. Constructorul Arad — Electromo
tor Timișoara; 37. Stăruința Aleșd 
(Bihor) —■ Minerul Suncuiș; 38. Meta-

CUPEI ROMÂNIEIu

Ci-
40.

Vo-
42.

Iul Aiud — Arieșu] Turda; 39. 
mentul Turda ■— C.I.L. Gherla; 
Rapid Jibou — Unirea Zalău; 41. 
ința Cărei — Olimpia Oradea; 
Recolta Salonta — Crișana Sebiș; 43.
Bradul Vișeu — Minerul Baia Mare; 
44. Topitorul Baia Mare — Minerul 
Baia Sprie; 45. Unirea Dej — Gloria 
Bistrița; 46. Progresul Năsăud — So
meșul Beclean; 47. Viitorul Miercurea 
Niraj (Mureș) — Chimica Tîrnăveni; 
48. Mureșul Toplița — Viitorul Gheor- 
ghieni; 49. A.S. Miercurea Ciuc —-
Forestierul Tg. Secuiesc; 50. C.F.R. 
Sighișoara — Metrom Brașov ; 51.
Metalul I.O.S. Sibiu — Chimia oraș 
Victoria; 52. Textila Cisnădie — Chi
mia Rm. Vilcea; 53. Oltul Sf. Gheor- 
ghe — I.C.I.M. Brașov; 54. C.S.U. 
Brașov —- C.S.M. Sibiu. Adversarele 
echipelor Electrica Constanța și Ra
pid Fetești vor fi fixate ulterior, iar 
Răsăritul Caracal, deoarece are tere
nul suspendat, va anunța F.R. ‘Fotbal 
și pe Electroputere Craiova unde va 
organiza partida.

Toate meciurile vor începe la ora 
14,30 (miercuri 10 octombrie), pe te
renurile primei echipe din program. 
Partidele care se vor termina la ega
litate după 90 de minute se vor pre
lungi cu două reprize a cîte 15 mi
nute. Dacă egalitatea se va menține 
și după prelungiri, atunci se vor exe
cuta lovituri de la 11 m In condițiile 
prevăzute de regulament (art. 109, 
punctul C pînă la art. 110).

Arbitrii sint obligați să expedieze, 
pe adresa federației, foile de arbitraj, 
imediat după terminarea meciului.

Comisiile județene, municipale si 
orășenești de fotbal au obligațiile: să 
execute întocmai programul de mai 
sus; să supravegheze pregătirea tere
nurilor; să controleze și să ajute echi
pele care se deplasează In alte orașe.

Brigăzile de arbitri vor fi delegate 
de Colegiul central a] arbitrilor.

La 9 octombrie 1973

TRAGEREA SPECIALA LOTO
Se atribuie :
• Cîștiguri de cite 100.000 lei, din 

care Un autoturism „DACIA 1300", 
plus diferența în bani ;

• Autoturisme „DACIA 1300“ ;
• Excursii de cîte 2 locuri și 1 Ioc 

la BRAȘOV cu petrecera REVELIO
NULUI 1974 ;

• PREMII IN BANI de valoare 
fixă și variabilă.

Se efectuează 6 extrageri - 42 nu
mere.

Se vor gălbui 24 de £g!egorii de 
uremiLf

Fondurile de premii pentru extra
gerile suplimentare și speciale se vor 
calcula în același mod ca la tragerile 
speciale Loto anterioare.

Alte amănunte In „Programul 
Pronosport" și la toate agențiile 
Pronosport.

Mai multe bilete, mai multe 
de cîștig.

Loto-
Loto-

șanse

Rubrică redactată de 
LOJ£hPRONOSPOBT

r



S-au încheiat lucrările Congresului olimpic

CE 8
«A

LE SPORT 
POUR UN M,ONDE

DE PAIX

Ediția a XVIH-a a campionatului european de baschet masculin

IERI SEARĂ, ROMÂNIA-GRECIA 89-78
BARCELONA, 4 (prin telefon, de 

la trimisul Agerpres, I. GOGA). 
Pronosticurile in ceea ce privește 
ocupantele primelor patru locuri 
ale ediției a XVIH-a a campiona
tului european de baschet mascu
lin s-au confirmat întocmai. Re
prezentativele U.R.S.S. și Iugosla
viei au încheiat neînvinse jocurile 
susținute, iar cele ale Cehoslova
ciei și Spaniei s-au clasat pe locu
rile secunde. Urmează ca între a- 
ceste patru echipe să se stabilească 
viitoarea deținătoare a titlului, pre
cum și celelalte medaliate.

în rest, s-au produs răsturnări 
spectaculoase, datorită mai cu sea
mă evoluțiilor surprinzător de 
bune ale selecționatelor Turciei și 
Israelului (grupa A) care au izbu
tit să se intercaleze în al doilea 
eșalon valoric, alături de Italia și

Bulgaria. Toate aceste opt forma
ții enumerate mai sus au obținut 
calificarea pentru următoarea edi
ție a campionatului Europei. în 
schimb. Polonia (locul 4 în 1971) și 
România (locul 8) vor trebui ca în 
1975 să participe la dificilul tur
neu de calificare (alături de Franța, 
Grecia, R. D. Germană. R. F. Ger
mania, Finlanda, Austria ș.a.) pen
tru a completa pînă la 12 numărul 
participantelor la C.E.

Referitor la partidele ultimei zile 
a turneelor preliminare, vom men
ționa disputa dintre echipele Ceho
slovaciei și Poloniei (81—79). A 
fost un joc frumos, echilibrat, cu 
un final dramatic. în ultima se
cundă de joc, polonezul Durejko 
a ratat cele două aruncări libere 
de care beneficia, prin aceasta po
sibilitatea de a egala și, deci, de a

Turneul internațional de box de la Berlin

obține prelungiri. Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor au fost 
Zidek (20 p) și Pospisil (16 p).

în clasamentul coșgeterilor. după 
meciurile grupelor preliminare, 
Conduce Golomeev (Bulgaria) cu 
115 p, urmat de S. Belov (U.R.S.S.) 
și Brabender (Spania) cite 97 p, 
Bonato (Franța) și Janay (Israel) 
cite 90 p, Cachmere (Franța) 88 p, 
Tarău (România) 85 p și Hristov 
(Bulgaria) 81 p.

Campionatul european a fost re
luat joi cu meciurile semifmale.Țn 
primele partide, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: România — 
Grecia 89—78 (53—43). Sîmbătă 
România va juca cu învingătoarea 
dintre Polonia și Franța 
locurile 9—10,

Ita ora închiderii ediției, 
fășoară celelalte întîlniri 
drul semifinalelor.

pentru

se des- 
din ca-

i

Axi,
VAR NA 4 (prin telex, de !o 

svl nostru}.
După trei zile de dezbateri 

tuoase, și uneori pasionante in ju
rul celor mai arzătoare probleme ale 
sportului internațional. Congresul 
olimpic și-â încheiat lucrările, joi 
la prînz.

Ordinea de zi a ultimei reuniuni, 
sub cupola Palatului sporturilor din 

discursuri 
grupuri

începe a 74-a sesiune a C.I.O.
trimi-

fruc-

ȘL BOBOC A DEBUTAI PROMITATOB
BERLIN, 4 (prin telefon 

trimisul nostru).
Ca și în anii precedenți, 

neul internațional de box 
nizat de T.S.C. Hurii n, în 
rare cu federația 
din R. D. Germană, a reunit la 
startul competiției pugiliști 
roși din II țări, unele dintre 
—■ Cuba, Canada, Nigeria, 
Mongolă — fiind chiar din 
bătrînului 
această răspîndire 
rilor participante, 
pătă un caracter 
sânt, pe ringul 
Sporthalle 
cu stiluri diferite de luptă și, de 
asemenea, diverse maniere de ar
bitraj și interpretare a regula
mentului A.IJB.A. Din acest punct 
de vedere, pentru delegația noas
tră prezentă în capitala R. O. Ger
mane, participarea la întrecere re
prezintă și un util schimb de ex
periență.

După cîntarul oficial șl trage
rile la sorți, cei 79 de pugiliști au 
început disputele pentru primele 
locuri ale acestui mare turneu in
ternațional la care, în edițiile pre
cedente, cîțiva boxeri 
și-au înscris numele pe 
tigătorilor. Este vorba 
Aurel Mihal (semimuscă) 
stantin Ciucă (muscă) în 1969, Ga. 
briei Pometcu (pană) în 1970, Ște-

de la

tur- 
orga- 

colabo- 
de specialitate

valo- 
ele 

R. P. 
afara 
fiind 
a ță-

continent. Dată 
geografică 

competiția ca- 
și mai 

de la Dynamo 
întîlnindu-se

intere-

sportiv:

români 
lista cîș- 

despre 
și Con-

fam Boboc (semimuscă) și Paul Do- 
brescu (ușoară) în 1971. După o în
trerupere de un an, cauzată de 
disputarea J.O. din 1972, la aceas
tă nouă ediție, unul dintre spor
tivii învingători în anul 1971, Ște
fan Boboc, este prezent aici pen
tru a-și apăra titlul. De data 
aceasta, sarcina ■ reprezentantului 
României este mult mai dificilă; pe 
tabloul de concurs al categoriei 
sale fiind prezent chiar și campio
nul olimpic al semimuștelor, ma
ghiarul Gyorgy Gedo.

în prima partidă susținută, bo
xerul de la Dinamo București și-a 
făcut un debut promițător învin- 
gînd Ia puncte pe Baietsolai 
(R. P. Mongolă) de o manieră ce 
a făcut o bună ■ impresie specia
liștilor prezenți în jurul ringului, 
în fața unui adversar mai scund, 
dar puternic și deosebit de com
bativ, Boboc s-a deplasat derutant, 
a dansat în jurul omului din față 
făcîndu-1 să lovească în gol, sur- 
prinzîndu-1, în schimb, cu nume
roase directe de stingă la figură, 
în semifinală, Ștefan Boboc va 
boxa cu Niebudek (Polonia), iar în 
caz de victorie, în finală, proba
bil, cu campionul olimpic Gedo. 
Celălalt boxer român care a evo
luat în prima reuniune, Dumitru 
Mihalcea, a fost învins prin aban
don în rundul 2 de englezul Max
well (participant la C. E. de la 
Belgrad), dar nu înainte de a-și fi 
trimis și el adversarul la podea.

0 SELECȚIONATĂ MASCULINA 
DIVIZIONARĂ DE HANDBAL 
In turned peste hotare

masculină divizionarO selecționată 
ră de handbal din țara noastră va 
participa la mai multe turnee peste 
hotare. Astfel, jucătorii români vor 
fi prezenți la startul competițiilor de 
la Leipzig (6—7 octombrie), Magde
burg (9—10 octombrie) și Arnheim 
(Danemarca, 13—14 octombrie). Lotul 
sportivilor români a părăsit Capitală 
în cursul zilei de azi, fiind alcătuit 
din cîțiva handbaliști de valoare, cum 

■ar fi portarii Petiu și Orban, Voina, 
Licu, Cosma, Stockl, Dan Marin, Tu- 
dosie și alții.

C.C.E. LA HOCHEI PE GHEAȚA
In localitatea iugoslavă Jesenice s-a 

disputat primul meci dintre echipele 
H. C. Jesenice și Tesla Pardubice, 
contînd pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheață — ediția 1973—1974. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 8—4 (2—1. 3—3, 3—0).

Varna, a prevăzut trei 
concluzive ale celor trei 
fundamentale care formează mișca
rea olimpică. Giulio Onești (Italia) 
— în numele Comitetelor ' naționale 
olimpice, Thomas Keller (Elveția) — 
în numele adunării generale a Fe
derațiilor internaționale ‘ 
Killamn — în numele 
internațional olimpic au 
sintetizeze intervențiile 
de-a lungul celor 3 zile „ 
intens în sala Congresului.

Făcînd apel "la colaborare, pentru 
unitatea mișcării olimpice, lordul 
Killanin și-a exprimat nădejdea în 
viitorul strălucit al Jocurilor Olim
pice. Oratorul a trasat liniile prin
cipale ale problemelor care frămân
tă astăzi lurtfta olimpică și anume : 
cooperarea " '
Federațiile internaționale, 
amatorismului, configurația 
mului j, o„ ceremonialul 
și altele.

Problemei universalității 
olimpice, evocată ‘ '
mână și apoi de ________ _______
dezbaterilor, lordul Killanin i-a con
sacrat un pasaj important ai conclu
ziilor sale. Președintele C.I.O. a 
spus, în esență, că organizația olim
pică supremă așteaptă ca Republica 
Populară Chineză să-și prezinte 
candidatura pentru a deveni membră 
a C.I.O.

Documentul cel măi. important al 
Congresului a fost prezentat de 
lordul Killanin sub titlul : DECLA
RAȚIA COMISIEI TRIPARTITE 
PENTRU ORGANIZAREA ' CONGRE
SULUI OLIMPIC, care cuprinde 12 
puncte de egală însemnătate, Co.mi- 
s-ia consideră că ,„J. O. și mișcarea 
olimpică sint o sarcină socială și 
sportivă importantă și permanentă, 
față de al cărei viitor își exprimă 
încrederea". Congresul a demonstrat 
bunăvoință și dorință de cooperare 
a tuturor organizațiilor reunite sub 
deviza „SPORTUL — PENTRU O 
LUME A PĂCII". S-a apreciat Că 
„discursurile pronunțate la congres 
și schimburile de vederi au adus o 
contribuție neprețuită la succesul 
mișcării olimpice".

Prezentă la Congres și participan
tă activă Ia lucrările iui, delegația 
română — condusă de general lt.

(Italia)

și lordul 
Comitetului 
încercat să 

ascultate 
de lucru

dintre C.I.O., C.N.O. și 
definirea 

progra- 
Jocurilor

mișcării 
de delegația ro- 

altele în cursul

Marin Dragnea, președintele C.O.R. 
și prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
— a avut satisfacția de a vedea 
trecute în declarația finală comună, 
documentul de bază al Congresului, 
două dintre propunerile sale princi
pale. Una dintre ele privește recu
noașterea de către C.I.O. a 
tății da a 
tripartite sau bipartite, 
sugerează ca cele
(C.I.O. ,F.I., C.N.O.) sa inciuaa te
mei printre membri sau în comisiile 
lor.

întrerupîndu-și Ia 
discursul final, 
ținut să prezinte participanților la 
Congres grupul de foști și actuali 
campioni olimpici, 
invitații de onoare ________
olimpic bulgar. Cu mîndrie am con
statat că prima prezentată a fost 
atleta româncă Mihaela Peneș, pri
mită cu vii ovații de către cei aflați 
în sală, 
olimpici 
fost din păcate niciodată prea bine 
stabilită .. ", 
atletul etiopian Mamo Wolde, schio
rul finlandez Veiko Hakkulinen. ’bo- 
berul elvețian Jean Vicki, luptăto
rul turc Atalai, trăgătorul polonez 
Josef Zapedzki, atletul din R.D.G., 
Nordwig.

în încheierea lucrărilor, generalul 
Vladimir Stoicev, președintele Co
mitetului olimpic bulgar, a dat ci

necesi- 
constitui comisii mixte 

Cealaltă 
organisme 

includă fe-
trei 
să

un 
lordul

moment dat
Killanin a

care au fost 
ai Comitetului

Printre ceilalți campioni 
(a căror identitate nu a

aci) am recunoscut pe :

tire unui apel adresat de către Con
gresul olimpic tuturor sportivilor 
lumii. în finalul apelului se spune : 

îndemnîndu-vă 
nobi- 
olim-

. ____ —exce
lentele calități morale pe care le-ați 
asimilat în toiul întîlnirilor spor
tive reămintindu-vă că Jocurile 
Olimpice nu sînt destinate doar o- 
limpicilor ; ele răspîndesc spiritul și 
principiile jocurilor amicale printre 
tinerii lumii, creînd astfel încrede
rea și bunăvoința internațională care 
duc la pace în lume".

Ceremonia de închidere 
marcată de iruperea în sala 
sului a unui impresionant 
ment de pionieri bulgari 
buchete de flori. Prezența 
copii printre 
sentimentul că, dincolo de semni
ficațiile sportive ale Congresului 
care s-a încheiat, rămîne îndemnul 
simbolic cuprins în emblema care 
a dominat tot timpul incinta Pala
tului sporturilor din 
spune : „Sportul — 
a păcii".

Sigur că mai sînt 
mulțime de 
olimpică. Dar tuturor acestora ur
mează să li se găsească soluții, 
poate chiar cu ocazia celei de a 74-a 
sesiuni a Comitetului internațional 
olimpic, care începe vineri, tot aici 
la Varna.

„Facem apel la voi ....... .......
să rămîneți totdeauna fideli 
lelor obiective ale mișcării 
pice... să păstrați toată viața

a fost 
Congre- 
detașa- 
purtînd 
acestor 

congresiști ne-a dat 
dincolo de 

ale

Varna și care 
pentru o lume

în suspensie o 
probleme în lumea

Victor BANCIULESCU

ORAȘUL HAVANA
Mihai TRANCĂ

TURNEUL INTERZONAL FEMININ DE ȘAH
(Agerpres). — 

trei runde și a
BARCELONA, 4

După disputarea a 
partidelor întrerupte, în turneul in
terzonal feminin de șah care se 
desfășoară în stațiunea maritimă 
Ferrerias (Insula Minorca), conduc 
Ira Levitina. Tatiana Zatulovskaia 
(ambele U.R.S.S.) și Katia Jovano- 
vici 
fiecare, urmate de
(U.R.S.S.) — 2 puncte și o partidă 
întreruptă, Gertrude

(Iugoslavia), cu 2V2 puncte 
Marta Șui

Baumsiarck

(România) și Valentina Kozlovs- 
kaia (U.R.S.S.) — 2 puncte, Ale
xandra Nicolau (România), Suzana 
Veroczi (Ungaria), Elisabeta Poli- 
hroniade (România) și Milunka La- 
zarevici (Iugoslavia) l'/j puncte etc.

în runda a 3-a, Katia Jovanovici 
a învins-o pe Alexandra Nicolau, 
iar partida dintre Elisabeta Poli- 
hroniade și Gertrude Baumsiarck 
s-a încheiat remiză.

GAZDA PRIMEI EDIȚII 

A CAMPIONATELOR VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

TURNEUL DE TENIS 
DE LA VARNA 

ÎN FAZA FINALĂ

1—6, 6—3, 6—1:
— Parmas

semifi- 
bărbați

SOFIA, 4 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis care se des
fășoară la Varna, cu prilejul celui 
de-al X-lea Congres Olimpic, a 
programat prima finală : cea a pro
bei de simplu bărbați. A cîștigat 
jucătorul cehoslovac Frantisek 
Pala, învingător cu 6—4, 6—3 în 
partida susținută cu polonezul 
Djamalski.

Semifinalele probei de simplu fe
mei s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Tomanova (Cehoslovacia)
— Kral (Polonia) 
Kroșina (U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 6—2, 4-7-6, 6—3.

Rezultate înregistrate în 
nalele probelor de dublu : 
Emmerich (R. D. Germană), Petrov
(Bulgaria) — Matei și Bojidar 
Pampulov (Bulgaria) 6—4, 6—3 :
Pala, Hutka (Cehoslovacia) — Șon- 
sal, Djamalski (Polonia) 6—4. 6—3; 
femei: Kroșina, Ciuvirina (U.R.S.S.)
— Kral. Wieczorek (Polonia) 6—4, 
7—5 ; Koch. Hofmann (R. D. Ger
mană) — Tomanova, Kojeduhova 
(Cehoslovacia) 6—2, 3—G, 6—3.

ir
Turneul de tenis de la Fort Worth (Te
xas) a continuat cu disputarea întîlni- 
rilor din optimile de finală ale probei 
de simplu. Jucătorul mexican Râul 
Ramirez l-a eliminat cu 6—-2, 6—3 pe 
americanul Walthall., australianul Phil. 
Dent a dispus cu 6—2, 6—4 de Bob Mc 
Kinley (S.U.A.), iar chilianul Jaime 
Fillol l-a învins cu 3—6, 6—3, 6—2 . .pe 
americanul Bill Brown. Alte rezultate: 
Pasarell (Porto Rico) — Ken McMillan 
(S.U.A.) 6—3. 6—3; Solomon (S.U.A.) — 
Higgins (S.U.A.) G—2. 6—1 ; Davidson 
(Australia) — Solk (S.U.A.) 6—4. 6—1 1 
McManus (S.U.A.) — Edlefsen (S.U.A.) 
3—6, 6—3. 6—3.

Prin acest gol marcat în prelungiri de Kaltenbrunner în poarta lui Vieri, echipa Admira Wacker Viena eli
mină pe Inter din Cupa V.E.F.A. Autorul golului, în tricou alb culcat pe gazon.

• Telefoto : A. P. AGERPRES

PRIMA ETAPĂ
ELIMINAREA

Internazionale, Juventus, Real

A CUPELOR EUROPENE A ADUS
UNOR FORMAȚII DE PRESTIGIU

ALE AMATORILOR

MONDIALE DE BOX

PALATUL TINERILOR GIMNAȘTILa 4 februarie 1974

Zilele 
nada. Ia 
ordinar al Asociației Internaționale 
de Box Amator (A.I.B.A.), Printre 
altele, în cadrul lucrărilor s-a sta
bilit ca prima ediție a campiona
telor mondiale de box pentru ama
tori să se desfășoare anul viitor în 
Cuba, la Havana, în cursul lunii 
august. La competiție vor putea 
participa reprezentative naționale, 
nu selecționate continentale, cum 
se preconiza. Campionatele mon
diale se vor desfășura din patru 
în patru ani.

La acest congres extraordinar, 
Federația română de box a fost re
prezentată de către Gheorghe Gu
riev, președintele forului nostru de 
specialitate și vicepreședinte al A- 
sociației Europene de Box pentru 
Amatori (A.E.B.A.) și antrenorul 
federal Alexandru Vladar.

trecute a avut loc în Ca- 
Montreal, Congresul extra-

FRAZIER - CLAY

• Joc Bugner ti rămas
campion al

NEW YORK, 
vanșa „meciului 
xeri’i de categoria grea Cassius Clay 
și Joe Frazier, foști campioni ai lu
mii, va avea loc anul viitor, la 4 fe
bruarie, Intîlnirea se va desfășura pe 
ringul celebrei arene „Madison Squ
are Garden" din New York. După 
cum se știe, in prima ediție a meciu
lui, victoria a revenit la puncte lui 
Frazier.

Iuropci
4 (Agerpres). — Re- 
secoiului" dintre bo-

O nouă sală de gimnastică s-a 
deschis în micul oraș miner Le- 
ninsk-Kuznețk (sudul Siberiei de 
Vest). Suprafața totală a sălii — 
una din cele mai mari din U- 
niunea Sovietică — este de 5 000 
m.p. în afara sălii principale 
(96x30 m), cuprinzând un podium 
de gimnastică bine amenajat, în 
clădire se află, de asemenea, două 
săli de antrenament (24x6 m) — 
una dintre ele puțind să se trans
forme, în cîteva minute, în sală 
pentru vizionarea filmelor de spe
cialitate — ’ apoi, o încăpere spa
țioasă pentru antrenori, cabinete

medicale, două băi finlandeze, săli 
de dușuri, un restaurant cu 160 
de locuri și un foaier. Toate aces
tea asigură condiții excelente pen
tru întrecerile sportivilor. z

în „Palatul tinerilor gimnaști" 
activează mai bine de 1 200 de e- 
levi din .Școala sportivă locală de 
gimnastică. Ei sint 
trenorul emerit al 
nokenti Mametiev. 
tînără, dar mulți 
sint deja binecunoscuți în lumea 
sportului.

în fotografic: vederea panora
mică a sălii principale.

AȘTEPTAREA ZĂPEZII
coline mai stăruie verdele 
iar munții Tatra încă nu 

îmbrăcat vestmântul 
Sportivii cehoslovaci 
însă intens pentru

pregătiți de sn-
R.S.F.S.R., In-

Școala este încă 
dintre elevii ei

ierbii, 
și-au 
omăt, 
gătesc 
sporturilor de iarnă.

Recent, lotul național de 
disputat pe 
rotile o pri- 

anvergură în 
Iilemnice. La 
km — primul

lor de 
se pre- 
sezonul

schiori

w
Peste 6 000 de spectatori au urmă-, 

rit Ia Londra meciul de box pentru 
titlul european la categoria grea din
tre deținătorul centurii, englezul Joe 
Bugner, și șalangerul său oficial, ita
lianul Bepi Ros. După 15 reprize, 
Bugner a fost declarat învingător la 
puncte.

„RAIDUL PRIETENIEI"

ai Cehoslovaciei a 
schiuri prevăzute cu 
mă competiție de 
localitatea montană 
cursa de fond — 18 
a finisat Kubița, care a străbătut 
distanța in 50:41. I^a juniori cursa 
a fost mai scurtă — numai 12 km — 
și ea a fost cîștigâtă de Malinski 
cu timpul de 35:34. în afară de 
Kubița, la concurs au mai luat 
parte și alți selecționați ai repre
zentativei cehoslovace printre care: 
Beran. Bem, Feinstaver, Hanih, Ja- 
re, Matiibus, Mihailo, Luptak, Re- 
jan. Zajda și Simon.

JUCĂTORII ROMÂNI LA STARTUL
INTERNAȚIONALELOR" DE TENIS

DE MASĂ ALE POLONIEI
Patru sportivi români : Maria 

iinleoan. Ildiko Gyongyosi, Marin 
i’irănescu șl Cornel Popovici, îm
preună cu antrenorul Emil Iacobi 
iu plecat la Lublin (Polonia) pen- 
ru a participa la campionatele in- 
ernaționale de tenis de masă ale 
icestei țări. întrecerile sint progra- 
nate între 5 și 7 octombrie.

Recent, s-a desfășurat, în Po
lonia, un mare raid internațional 
turistic, desfășurat sub numele 
„Raidul Prieteniei", circuit prin 
Munții Tatra și în pitoreasca re
giune Rodhale, pelerinaj în locu
rile — de însemnătate istorică — 
prin care a trecut sau locuit ma
rele conducător al proletariatului 
de pretutindeni, Vladimir Ilici Le
nin. Desfășurat sub forma a patru 
concursuri (alpinism, orientare tu
ristică, moto și ciclism), raidul și-a 
propus să cinstească, pe această 
cale, memoria celui care a inspi
rat Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

Concurenții îmbină caracterul 
competitiv al manifestării cu vi
zite la muzeele și casele memori
ale închinate amintirii lui V, I. 
Lenin. Astfel, la Poronin, locali
tate unde marele revoluționar a lo- 

■cqit mai. multă; vreme, participant

ții — în număr de aproape 5 000, 
provenind dintre amatorii de tu
rism din Polonia și din alte țări 
socialiste — au depus buchete, de 
flori la monumentul lui Lenin, cu 

a avut loc o mare 
culturală, în cadrul 

dat concursul artiști 
Zakopane și împreju-

care ocazie 
manifestație 
căreia și-au 
amatori din 
rimi.

' Dincolo de 
tiv, „Raidul 
pus — după cum notează ziarul 
„Sport" din Katowice — „răspân
direa. turismului in rîndul tinere
tului, cunoașterea mai profundă a 
frumuseților patriei și ridicarea ca
lificării turistice a participanților**. 
Numărul foarte mare de partici
pant! și ardoarea cu care fii s-au 
angajat în depășirea dificultăților 
traseului și a intemperiilor au fă
cut din „Raidul Prieteniei” o ex
trem de reușită acțiune sportivă.

caracterul său evoca- 
Prieteniei" și-a pro-

•

Madrid părăsesc competițiile 1 
O Slaba comportare a echipe
lor italiene și spaniole... în 
schimb, procentaj maxim reali
zat de cele engleze și din R.D. 
Germană ® Tragerea la sorți 
a meciurilor din 8-imile de fina
lă, are loc astăzi, la Zurich ® 
24 octombrie și 7 noiembrie, 
datele viitoarelor jocuri

Așadar, s-a încheiat prima.etapă a 
Cupelor europene Ia fotbal. Din capul 
locului, putem ■ afirma' că ediția ac
tuală a competițiilor rezervate echi
pelor de club a debutat cu adevărate 
lovituri de teatru, prin eliminarea 
unor formații cu vechi state de ser
vicii în aceste mari întreceri cu tra
diție. Mai putem aminti că unele 
partide și-au desemnat învingătorii 
abia în prelungiri, sau după execu
tarea loviturilor de la 11 metri! Pen
tru a ne face o imagine asupra aces
tei tumultuoase prime etape, înche
iată cu partidele de miercuri seara, 
vom schița cîteva aspecte mai sem
nificative. Una dintre acestea se re
feră la valoarea arătată de formațiile 
dintr-o singură țară, care avînd ad
versari mai mult sau mai puțin difi
cili au realizat un procentaj remar
cabil în ce privește calificarea toate 
echipele engleze (6) din R.D. Ger
mană (4), Bulgaria (3) au promovat 
în etapa a Il-a. Foarte bine s-au 
comportat și formațiile sovietice (3 
calificate din 4), vest-germane (5 din 
6) și poloneze (3 din 4). Se știe, că 
în aceste țări, fotbalul atletic, în for
ță, este practicat pe o scară 
se afirmă din ce în ce mai 
arena internațională.

Cea mai mare surpriză au 
însă echipele italiene și spaniole. Dacă 
italienii se justifică prin lunga pauză 
de vară și a rodajului inexistent, cau
zată de lipsa campionatului care încă 
n-a început la ei, spaniolii nu 
avea nici o scuză, deoarece aici 
pionatul a început de mult, iar 
pele eliminate, Real Madrid și 
Barcelona s-a întărit simțitor

largă și 
mult in

oferit-o

pot 
eam- 
echi- 
C.F. 

(prin 
achiziționarea unor jucători celebri 
— Netzer la Real și Cruyff la C.F. 
Barcelona). Revenind la eliminarea 
lui Juventus și al lui Inter (care ni 
se par cele, mai' semnificative din 
peninsula Italiei), vom aminti că la 
Torino, 65 000 de spectatori sperau 
într-o revanșă clară în fața dinamo- 
viștilor din Dresda, care cîștigaseră 
prima manșă cu 2—0. Se poate spune 
că torinezii au fost foarte aproape 
de calificare, dar prin replica lor 
promptă, adversarii le-au zădărnicit 
orice speranță. Furino a deschis sco
rul, dar peste 10 minute, oaspeții au 
egalat pr<in Rau. Au urmat 10 minute

ULTIMELE REZULTATE
lată rezultatele meciurilor de miercuri seara, care au sosit după închi

derea ediției și nu au fost publicate în ziarul • de ieri :
CUPA CAMPIONILOR europeni : Juventus Torino — Dynamo Dresda 

3—2. în tur 0—2: F.C. Nantes — Vejle B.K. o—1 (in tur 2—2).
CUPA’ CUPELOR : Glasgow Rangers — Ankaragticu 4—0 (în tur g—0) ; 

Atletico Bilbao — Torpedo Moscova 2—0 (în tur 0—0); Olympique Lyon 
Reipas Lahti 2—0 (in tur 0—0); Sporting Lisabona — Cardiff City 2—1 (în 
tur 0—0).

CUPA U.E.F.A. : Feyenoord Rotterdam — Oesters î.F. Vaxhd (Suedia) 
2—1 (în tur 3—1); C.F. Barcelona — O.G.C. Nice 2—0 (în tur 0—3): Twente 
Enschede — F.C. Dundee 4—2 (în tur 3—1): Real Madrid — Ipswich Town 
o—o (în. tur 0—1); Internazionale Milano — Admira Wacker viena 2—1, după 
prelungiri (în tur 0—1).

ECHIPELE CALIFICATE
In urma rezultatelor înregistrate în partidele tur-retur din prima etapă 

a cupelor europene la fotbal, următoarele echipe s-au calificat în etapa 
următoare :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI (8-imj de finală)
Ujpesti Dozsa, Bayern Miinchen, Benfica Lisabona, Celtic Glasgow, Dy

namo Dresda, Zaria Voroșilovgrad, Steaua roșie Belgrad, F.C. Bruge, F.C. 
Liverpool, Atletico Madrid, Spartak Trnava, Vejle B.K. (Danemarca), Ț.S.K.A. 
Sofia, Dinamo București. F.C. Basel și Ajax Amsterdam (calificate direct).

CUPA CUPELOR (8-imi de finală)
P.A.O.K. Salonic, F.C. Ziirich, Borussia Monchengladbach, F.C. Sunder

land, Glasgow Rangers, A.C. Milan, Atletico Bilbao, S.K. Brannbergen, F.C. 
Magdeburg, Rapid Viena, Glentoran Belfast, Malmo F.F., Beroe Stara ZagO- 
ra, Banik Ostrava, Olympique Lyon și Sporting Lisabona.

CUPA U.E.F.A. (16-imi de finală)
Dinamo Kiev, Ruch Chorzow, B.K. 1903 Copenhaga, F.C. Carl Zeiss Jena, 

Leeds United. Feyenoord Rotterdam, Standard Liege, Hibernian Edinburg, 
O.G.C. Nice* Fortuna Dusseldorf, Tottenham Hotspurs/F.C. Aberdeen, Twente 
Enschede, Racing White (Belgia), Wolverhampton Wanderers, Olympique 
Marseille» Beerschot Anvers, Ipswich Town, Lazio Roma, Lokomotiv Plov
div, Universitatea Craiova, Gwardia Varșovia. V.f.B. Stuttgart, Tatran Pre- 
sov, Dinamo Tbilisi, O.F.K. Belgrad, Admira Wacker Viena, Fenerbahce Is
tanbul, Honved Budapesta, Lokomotive Leipzig, F.C. Koln și Panachaiki 
Partas (Gercia).

★
TRAGEREA LA SORTI ÎN CELE TREI COMPETIȚII (ETAPA A n-A) VA 

AVEA LOC ASTAZI, LA ZURICH, IN SALA DE FESTIVITĂȚI A HOTELU
LUI ATLANTIS.

Meciurile tur-retur sint' programate la 24 octombrie și 7 noiembrie.

infernale, în care italienii au atacat 
dezlănțuit, prețuind conducerea cu 
3—1 prin .punctele înscrise de Altafini 
și Cuccurcdu. Dar,avalanșa gazdelor 
a fost potolită și scorul a rămas 3—1 
pînă în min. 76, cînd Sachse a mâi 
marcat pentru Dynamo un gol ! Așa
dar, „bătrîna doamnă" nu de mult fi
nalistă, părăsește competiția!

Un meci de un dramatism neobiș
nuit i-au furnizat echipele Aatvida
berg și Bayern Miinchen. După 90 de 
minute scorul indica 3—1 în favoarea 
suedezilor, adică’ exact cu cît fuse
seră învinși la Miinchen. Aatvidaberg 
pusă pe fapte mări a condus cu 3—0, 
dar în ultimul sfert de oră, Hoeness 
a marcat și scorul nu s-a mai modi
ficat, nici în prelungiri. Au urmat lo
viturile de 
condus cu 
dar a ratat 
rii bavarezi 
nuare toate 
voarea lui 
în 8-iițni). Udo Lattek, antrenorul in

la 11 m. Aatvidaberg a 
2—1 la un moment dat, 
două, în timp ce jucăto- 
au transformat în conti- 
penaltyurile ! (4—3 în fa- 
Bayern, care se califica

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 14 runde, marele 
maestru iugoslav Bruno Parma a trecut 
în fruntea clasamentului turneului de 
șah „Memorialul Bora Kostici“, care se 
desfășoară în aceste zile la Vîrșeț. Par
ma totalizează acum 8V2 puncte și este 
urmat de Hecht (R. F. Germania) -- 8 p. 
Tringov și Radulov (ambii Bulgaria) — 
71/2 și cîte o partidă întreruptă fiecare, 
Velimirovici și Buljovici (ambii Iugo
slavia) — 7l/2 p, Quinteros (Argentina) — 
7 p etc. în runda a 14-a, Hecht l-a 
învins pe Uhlmann, Parma pe Masici, 
Buljovici pe Kirov, Forintos pe Ivko- 
vici, în. ” 
în mod

waldow — Anilină 3—2 (15—12, 11—15,
6—15, 13—11, 16—14).

timp ce Velimii'ovici a pierdut 
surprinzător la Krnici.

masculin de volei de la Lodz 
polo- 

de
Turneul
s-a încheiat cu victoria echipei 
neze Hutnik Nowa Huța, urmată 
formațiile AVIA Svidnik (Polonia). Got- 
waldow (Cehoslovacia) șl Anilină Lodz. 
In ultima zi a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : Hutnik — 
AVIA 3—0 (15—10, 15—10, 15—12) ; Got-

recunoscut după meci 
mai pasionantă între- 
asistat în viața sa. 

a arătat tot ce știe in 
adversar care nu face

Competiția automobilistică (rezervată 
mașinilor sport), desfășurată la Seattle 
(Washington), a fost cîștigâtă de pilotul 
englez Brian Redman, care a concurat 
pe o mașină „Lola". urmat de Mark 
Donohue (S.U.A.) pe „Delta—Trojan" și 
Jody Scheckter (R.S.A.) — pe „Lola". 
Aceasta a fost cea de-a 5-a victorie 
obținută în, acest sezon de Brian Red
man.

Reprezentativa de hochei pe iarbă a 
Indiei, aflată în turneu In Argentina a 
jueat la Buenos Aires in compania se
lecționatei țării gazdă. Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 3—1. 
Aceasta a fost cea de-a doua întîlnire 
dintre cele două echipe. In urmă cu 
trei zile, hocheiștii indieni au cîștlgat cu 
2-1.

La Haga a început meciul pentru titlul 
mondial de șașki (dame) dintre marii 
maeștri Toni Seybrands (Olanda) șl 
Andris Andreiko (U.R.S.S.). Prima-par
tidă, în care Seybrands a avut piesele 
albe, s-a încheiat remiză.

vingătorilor, a 
că „a fost cea 
cere la care a 
Bayern însă nu 
compania unui
parte totuși din elita fotbalului euro
pean" — a spus Lattek.

Pasionantă a fost și disputa din 
C.C.E. de la Istanbul, între Galatasa- 
rai și Atletico Madrid. Fotbaliștii 
turci sperau în calificare, îndeosebi 
datorită scorului alb realizat la Ma
drid. In retur însă ei nu au reușit 
să înscrie nici un gol, așa incit rezul
tatul a indicat din nou egalitate (0—0), 
după 90 de minute de joc. în prelun
giri însă, Atletico înscrie o dată, su
ficient pentru promovare...

In fine, o altă prelungire s-a jucat 
Ia Milano, între Inter și modesta for
mație pe plan european Admira Wac
ker Viena. Victorioși doar cu 1—0 în 
partida tur, vienezii nu puteau spera 

. prea mult Ia Milano. Și totuși... La 
capătul celor 90 de minute Inter con
ducea cu 1—0 grație golului marcat 
de Mora (min. 50) și deci, după 90 
de minute erau necesare prelungirile. 
In min. 92, Boninsegna mărește sco
rul . (2—0) și în acest moment milane
zii erau calificați. Dar iată că la un 
contraatac, Kaltenbrunner marchează 
(min. 98) și austriecii se califică gra
ție golului realizat în deplasare !

I. O.

In meci amical
In continuarea turneului pe care-1 
treprinde în S.U.A., echipa de box 
Irlandei a evoluat la New York, 
compania selecționatei orașului. P 
liștii irlandezi au obținut victoria 
scorul de 7—2.

In a treia zi a concursului de călărie 
de la Lisabona s-a desfășurat o probă 
de obstacole. în care victoria a revenit 
sportivului portughez Jose Carlos Cal- 
deira (,,Can-Can“), cronometrat cu tim
pul de 1:26.4. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Francisco Caldelra 
(„Hen") — 1:26,9, urmat de elvețianul 
Jurg Eriedli („Reality") — 1:28,8.

AJAX ÎNVINSĂ!
Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit la Manchester meciul inter
național amical 
Ajax Amsterdam 
United, partidă 
onoarea cunoscutului internațional 
scoțian Denis Law. Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Forsyth.

dintre echipele 
și Manchester 
organizată în
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