
VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDIA, 

VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Vineri dimineața, la Palatul Con

siliului de Ștaif au continuat convor- 
■ birile oficiale între ■ tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și dr. Varahagiri Venkata 
Giri, președintele Republicii India.

în cadrul convorbirii au fost, ana
lizate stadiul actual al relațiilor bi
laterale și perspectivele lor de dez
voltare și diversificare în lumina în
țelegerilor realizate cu prilejul vizi
tei efectuate in India de președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în octombrie 1969, 
precum și a acordurilor semnate în 
ultimii trei ani.

A fost apreciată cu satisfacție evo
luția raporturilor dintre România și 
India.

Convorbirile între cei doi șefi de 
stat s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, d«' înțele
gere reciprocă.

★
Vineri dimineața, 

noi runde 
menite să 
no-indiene 
piu, mai 
Ceaușescu, 
de Stat 
România. 
Republicii 
V enkata Giri, 
cele 
ale Capitalei — cartierul Titan —, 
precum și cunoscutele. Uzine .,23 Au
gust".

împreună cu cei doi ' președinți 
s-au aflat Gheorghe Cioată, primarul 
general al Capitalei, Miron Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Stâtescu, secre
tarul Consiliului de Stat, alte per
soane oficiale romane.

La vizită au luat parte, de ase
menea, personalități oficiale indiene 
care îl 
V. Giri

De la 
coloana 
tere și 
spre cartierul Titan, 
reșteni aplaudă cu 
cei doi șefi de stat, manifestîndu-și 
dragostea și prețuirea deosebită față

la sfîrșițul unei 
de convorbiri fructuoase, 

confere raporturilor romă- 
un conținut tot mai am- 
rodnic. tovarășul Nicolae 
președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
împreună cu președintele 

India, dr. Varahagiri 
au vizitat unul din 

mai mari și moderne cartiere

însoțesc pe președintele V. 
în țara noastră.
Palatul Consiliului de Stat, 

de mașini străbate mșțri ar- 
bulevarde,

bate mari ar- 
îndrepttndu-se 
Mii de bucu- 
însuflețire pe

de conducătorul partidului și statu
lui nostru, satisfacția lor pentru ac
tivitatea sa prodigioasă pe plan in
ternațional, pusă în slujba interese
lor poporului și patriei noastre so
cialiste. Ei au exprimat totodată 
sentimentele de stimă față de înalții 
oaspeți, de prietenie față de poporul 
indian.

. La „intersecția bulevardelor Leon- 
tin Sălăjan și Lucrețiu Pătrăscanu 
se face un prim popas. în fața'unei 
machete, ilustrative, arhitectul șef al 
Capitalei, Tiberiu Ricci, prezintă da
te privind construcția de locuințe și 
obiective social-culturale în acest 
cartier.

în continuare sînt vizitate maga
zine ale complexului comercial, a- 
provizion'atb cu o mare diversitate de 
produse alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul în care maga
zinele satisfac necesitățile cetățeni
lor.

Președintele Indiei exprimă cuvin
te de apreciere față de succesele 
constructorilor bucureșteni și expri
mă dorința de a vedea locuințele 
unor cetățeni din cartier.

înalții oaspeți sînt invitați în blo
cul Y 9 din Bd. Leontin Sălăjan nr. 
21. unde vizitează -cîteva aparta
mente.

în apropierea marelui cartier de 
locuințe se află puternica platformă 
industrială din zona de vest a muni
cipiului, cu o pondere deosebită in 
economia Capitalei. Dintre marile 
unități de aici, cei doi șefi de' stat 
au vizitat uzinele ..23 August".

O unitate a gărzilor patriotice și a 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. Numeroși muncitori 
aclamă cu căldură, își exprimă bucu
ria de a avea din nou în mijlocul 
lor pe conducătorul iubit al statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
satisfacția de a primi în mijlocul lor 
pe președintele Republicii India, dr, 
V. V. Giri.

Parcurgînd diferitele sectoare, oas
peții se opresc adesea, urmăresc 
fluxul tehnologic, stau de vorbă cu 
muncitorii.

Pretutindeni tovarășul Nicolae

Ceaușescu 
înconjurat 
muncitori, 
oferă garoafe roșii, adresează urări 
de sănătate și fericire conducătorului 
partidului și statului nostru.

Simbolic pentru sentimentele de 
prietenie pe care poporul nostru le 
nutrește față de poporul indian, mun
citorii oferă flori președintelui V. 
V. Giri, îi urează multă sănătate si 
fericire, transmit mesajul lor de 
prosperitate și succes poporului in
dian în eforturile sale de făurire a 
unei economii de sine stătătoare.

Duîndu-și rămas bun. de la gazde, 
președinții Nicolae Ceaușescu și V, 
V. Giri sînt din nou aclamați înde
lung. mii de muncitori fac o vibrantă 
manifestare de atașament și dragos
te conducătorului statului nostru, de 
stimă și prietenie față de președintele 
Indiei, de poporul indian.

★
în cursul după-amiezii, președin

tele V. V. Giri a făcut o vizită la 
Institutul de cercetări pentru cerea
le și plante tehnice de la Fundulea, 
unitate reprezentativă pentru ilustra
rea amplorii pe care a luat-o acti
vitatea științifică și de cercetare 
într-un domeniu atît de Important 
a] economiei noastre naționale 
agricultura.

este salutat cu entuziasm 
cu fierbinte dragoste de 
din rindul cărora mulți 

1. adresează urări

★
Soția președintelui Republicii In

dia, Sarasvathi Giri, însoțită de per
soane oficiale 
vizitat vineri 
nierilor.

române și indiene, a 
dimineața Palatul pio-

★
președintelui Consiliu-în onoarea .

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Republicii India, dr. 
Varahagiri Venkata Giri, a oferit 
vineri, în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, un dineu oficial.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii India.

în cursul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, 
doi șefi de stat au rostit toasturi.

Divizia A la fotbal etapa a 9-a

NOUĂ MECIURI, NUUĂ SEMNE DE INTRERĂRE
în fruntea programului, cuplajul interbucureștean și meciul 

Universitatea Craiovade la
A la

cu concursul
fot- 
cla- 

samentuluș și al tradiției, o perfor
manță rară ; prezintă 9 meciuri la 
fel de interesante și de echilibra
te, așa că, oricît ai încerca să ca
uți un joc de mai nepronunțat e- 
chilibru, nu vei găsi. Derbyiurile 
bucureștene rămîn... derbyuri bucu- 
reștene. Meciul liderului — neîn
vins după 720 de minute — la A- 
rad e și el un mare punct de a- 
tracție. Dorința de revanșă a mu
reșenilor în vizita lor la Brașov 
n-o poate contesta nimeni. Există 
ceva mai atractiv pentru Cluj de
cît derbyul formațiilor sale ? Dar 
expediția lui Ilie Oană și a elevi
lor lui în orașul unde a activat a-

. •

A 9-a etapă a Diviziei 
bal realizează,

Arad, U.T.A
tîția ani, la Ploiești ? Cei de la 
Bacău, aflați în pierdere de vite
ză, nu se vor arunca cu toată e- 
nergia în luptă în disputa cu re
velația actualului campionat, C.S.M. 
Reșița ? Dar „perioada neagră" nu 
le-a stimulat argeșenilor orgoliul, 
mai cu seamă cînd, acum, apare
— pe terenul său unui team în formă
— numit E. C. Constanța ? Și- cine 
poate spune ce învingător va da 
această echilibrată dispută Politeh
nica Timișoara — Jiul?

Mîine, indiscutabil, e etapa cu 
cele mai dificile întrebări — de 
pînă acum — pentru iubitorii fot
balului. și participanții la con
cursurile. PRONOSPORT I
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Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preocupărilor pentru aplicarea prevederilor Hotaririi Plenarei
C.C al P.C.R, din 28 februarie - 2 martie a.c.

IN JUDEȚUL ALBA, SPORTUL TINDE
SĂ SE INTEGREZE ÎN CIRCUITUL VALORILOR

fructuos an * Spațiile existente sa fie folosite la capacitatea 
maximă • O mai intensa muncă de propaganda © Se impune o schimbare

.Campionatele republicane de cftiărie

AL. BO/AN ÎNVINGĂTOR
LA CATEGORIA SEMIGREA

DL OBSTACOLE
• 1973 —cel mai • Iosif Molnar — campion

la dresaj intermediar

a opticii despre activitatea sportiva

ÎNCEPUTUL JOCURILOR : ORA 
15,30, CU EXCE'PȚÎĂ PARTIDEI 
SPORTUL STUDENȚESC — STEA
UA CARE SE DISPUTĂ DE LA 
ORA 17.20, ÎN VEDETĂ CUPLA
JULUI INTERBUCUREȘTEAN DE 
PE STADIONUL „23 AUGUST".

în pagina a 3-a, avancronicile 
celor nouă partide.

Doi dintre „actorii" întîlnirii de tradiție a campionatului nostru, Dumi- 
trache și Răducanu. in luptă pentru balon, in timpul ultimului meci 
Rapid — Dinamo, încheiat cu scorul de 2—0 in favoarea giuleștenilor.

Sala de sport a Școlii generale nr- 6 din Alba lulia, recent dată în folosință, asigură 
fizică și celorlalte activități sportive un cadru optim de desfășurare.

Pentru mișcarea sportivă din ju
dețul Alba, acest an s-a dovedit a 
fi cel mai fructuos pe planul re
zultatelor obținute în diverse com
petiții cu caracter republican. Vom 
aminti în acest sens titlurile de 
campion cucerite la handbal mascu
lin în întrecerea juniorilor (Lie. 
Sebeș), la tenis «de masă. în disputa 
copiilor (Metalurgistul Cugir), la ci
clism în campionatul cu biciclete de 
turism (Emil Puia — Voința Alba 
lulia), ,1a voiei feminin î'n „Cupa

tineretului de la sate" (Recolta Kă- 
dești). Acestor performanțe li se pot 
adăuga, de asemenea, alte numeroase 
locuri 
petiții 
briela
Lețu 
narii.
La loc de frunte se situează pe ta
bloul de onoare, selecționarea. elevu
lui Sorin Rizea (Șc. gen. Ocna Mu
reș) in echipa reprezentativă a țării,

SPIRITUL GOSPODĂRESC

doi și trei ocupate în com- 
de către Crinela Sava, Ga- 
Kadar (tenis de masă), Și 

(ciclism), N. Popa, Gh. Pie-
G. Păcuraru (navomodelism).

orelor de educație

a XVII-a ediție a 
atletic internațional

IERI, LA ZURICH, A AVUT LOC TRAGEREA LA SORȚI
AL ll-lea AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBALPENTRU TURUL

în Cupa Campionilor
DINAMO BUCUREȘTI

A ___

ATLETICO MADRID
în Cupa U. E. F. A.;

STANDARD LIEGE - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Citiți in pagina a IV-a programul complet al meciurilor

Au început întrecerile finale
ale campionatului republican de oină

ALBA 1ULIA, 5 (prin telefon). 
Pentru prima dată gazdă a unei 
finale de campionat republican, 
municipiul Alba lulia și-a primit 
oaspeții cu multă ospitalitate. Con
dițiile excelente de organizare, a- 
sigurate de C.J.E.F.S. ultimului act 
al campionatului republican de oi
nă, permit celor 10 echipe prezente 
aici să-și dispute meciurile pe un 
stadion bine pus la punct și în pre
zența a numeroși spectatori.

După ce tovarășul Sîrbu Băiuț, 
secretar al Comitetului județean al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S. a sa
lutat pe cei aproape 200 de spor
tivi, au început întrecerile.

La faza finală a campionatului 
republican de oină, iau parte cele 
mai bune echipe care s-au întrecut

alte peste 
deci, de aș- 
ofere spec-

Săptămâna viitoare la Pitești

0 MARE COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

în etapa de . masă, cu 
400 de formații. Era, 
teptat ca meciurile să 
tacole de calitate ridicată. De alt
fel, primele confruntări au și avut 
loc. ele lăsînd să se întrevadă 
actuala deținătoare a titlului, 
chipa C.P.B.. este hotărită să 
cedeze supremația.

Rezultate înregistrate în 
zi : Gloria București 
vrămeni (Botoșani) 4—2 : Confec
ția Rîmnicu Sărat — Torpedo 
Zărnești 5—7 ; Viața nouă Olteni — 
C.P.B. 8—14, Universitatea Bucu
rești - 
17—7 ; 
O] teni 
Gloria 10—11;
— Universitatea București 14—12; 
Celuloza — Universitatea 4—6 ; 
Biruința — C.F.R. Sibiu 12—3 ; 
Spicul Avrămeni — Celuloza 4—17; 
Torpedo — Biruința 7—17 ; C.P.B.
— Gloria 9—3 : Confecția — Spi
cul 17—2 ; Viată nouă — Torpedo

Ion GAVRILESCU

că
e-

nu

prima
Spicul A-

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
• Selecționata R.D. Germane, campioană a lumii, la start • Va 
fi reeditată finala ultimei ediții 
verificare înaintea apropiatului 
eforturi organizatorice

Pentru observatorul avizat al fe
nomenului sportiv, abundența din 
ultimul timp a unor mari și mai 
mult decît atractive turnee inter
naționale de handbal feminin are 
un temei solid : în decembrie va 
avea loc cea de a V-a ediție a 
campionatului mondial (Iugoslavia). 
Firească, deci, febrila activitate de 
pregătire a celor mai bune formații 
feminine din lume, dorința lor de 
a se confrunta cît mai des, de a 
verifica și roda noi formule de 
echipă.

Acest galopant „serial” a început 
în martie la Neubrandenburg 
(R.D.G.), a continuat cu „Trofeul 
Iugoslavia", cu „Cupa Balaton" și, 
în sfîrșit, cu puternicul turneu d« 
la Zaporoje (U.R.S.S) — toate în
treceri la care au luat parte selec
ționatele fruntașe din ierarhia 
handbalului feminin. Peste cîteva 
zile, atenția iubitorilor ac.es.tui sport

și utilăa C.M. • O interesantă
C.M. din Iugoslavia • Intense

disputa-va fi intens solicitată de 
rea unei alte mari competiții in
ternaționale : a XlV-a ediție a 
„Trofeului Carpați", la care și-au 
anunțat participarea reprezentati
vele R. ~
Uniunii 
mâniei, 
selecționata secundă a țării noas
tre. Simpla enumerare a partici
pantelor, constituie, credem, un ar
gument convingător în a putea a- 
precia această dispută drept una 
dintre cele mai echilibrate ale se
zonului. în acest sens, 
vizită" ale celor 
mai mult decît 
R. D. Germane 
pioană a lumii,
acestei competițij întrecind în fi
nală reprezentativa Iugoslaviei, Un
garia a cucerit de două ori titlul 
mondial (la prima și la a treia e- 
diție), Rogiănia și-a înscris și ea o

D. Germane, Iugoslaviei, 
Sovietice, Ungariei și Ro- 
cărora li se va adăuga și

„cărțile de 
cinci formații sînt 
elocvente. Echipa 
este actuala cam- 
la ultima ediție a

victorie de acest gen în palmares 
(ediția a doua, în 1962 la Bucu- 
■ești), iar handbalistele sovietice au 
dominat copios sezonul competițio- 
nal, obținînd victorii la toate ce
lelalte participante ale „Trofeului 
Carpați” .

A XlV-a ediție a acestei tradi
ționale întreceri va avea loc între 
9 și 14 octombrie in Sala sportu
rilor din Pitești, oraș care s-a con
sacrat în ultimii ani pe circuitul 
principalelor dispute ale handbalu
lui nostru și care s-a dovedit, de 
fiecare dată, o gazdă primitoare și 
harnică. Pregătirilor, care au atins, 
acum, un ritm alert pe plaiurile 
argeșene, li se alătură și eforturile 
federației de specialitate, toate con
jugate pentru ca „Trofeul Carpați" 
să însemne, și de această dată, un 
succes din toate punctele de ve
dere. Pentru aceasta este, însă, ne
apărat necesar ca și jucătoarele 
noastre fruntașe să muncească mai 
mu|t și să lupte pentru victorie, 
cel puțin cu aceeași ambiție ca la 
ediția trecută a întrecerii, cînd au 
ocupat primul loc.

activitatea
Alba- 
Viorel 
vizita . 
muni-

desfășoară 
17 profesori 
antrenori și

14, Universitatea
Confecția Rîmnicu Sărat 

C.F.R. Sibiu — Viață nouă 
0—6 : Celuloza Călărași — 

Biruința Gherăiești

care a cîștigat
Tetratlonului 
pentru pionieri.

Aceasta pe planul rezultatelor. Din 
punct de vedere organizatoric men
ționăm că, 
nare în 
formații 
handbal
1 700 de
în prezent 3 000.

TREBUIE SA

de la 4 echipe divizio- 
acum activează 20 de 
fotbal, hochei, volei, 

de masă, iar de la 
legitimați, Alba are

1868, 
de

și tenis 
sportivi

CREASCĂ
Vorbindu-ne despre 

sportivă ce se derulează în 
lulia, secretarul C.J.E.F.S., 
Berța, care n'e-a însoțit în 
noastră, ne-a spus : „Pe raza 
cipiului Alba-Iulia își 
munca 22 de asociații, 
de educație fizică, 13 
4 echipe divizionare. Baza materială 
se compune dintr-un stadion, o plat
formă bituminată la Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan", un teren de hand
bal la Grupul școlar Refractara, două 
popicarii la Voința și C.F.R., două 
săli de sport la Școlile generale nr. 
6, nr. 2 și sala „1 Mai", un micro
complex pe str. V. I. Lenin. S-au

organizat numeroase crosuri, cupe pe 
profesii, demonstrații sportive, în
treceri între asociații, serbări cim- 
penești. Ne străduim să asigurăm uu 
program cit mai variat și mai a- 
tracViv, pentru că dorim să atragem 
un număr cit mai mare de cetățeni 
la practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului".

Oricît de. scurt ar fi popasul pe 
la unele dintre bazele sportive men
ționate de interlocutorul nostru; nu

Nușa DEMIAN 
Emanuel FANTĂNEANU

Tribunele de la baza hipică din Ca
lea Plevnei au fost pline ieri, la în
trecerile categoriei semigrea de obsta
cole din cadrul campionatelor repu
blicane de căJărie ale seniorilor. Mai 
dificilă deftt probele din zilele pre
cedente, cea la semigrea a adus la 
start concurenți mai puțini. Ca de 
obicei, proba s-a desfășurat în două 
manșe. Cei 11 participant și-au în
cercat șansele pe un parcurs destul 
de pretențios . care le-a solicitat în. 
mod deosebit atenția. Dintre ei, doar 
Constantin Vlad (Dinamo) cu caii 
•Spirt și Sondor și Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Baiazid au realizat 
0 p penalizare, în timp ce Aurelian 
Stoica (Petrolul) cu Pick-up era pe
nalizat cu 3 p, iar ceilalți concurenți 
cu mai mult de opt. Duelul pentru 
cîștigarea titlului de campion urma 
să se dea, în 
Vlad, Bozan și 
nul a condus 
de obicei atît 
celălalt cal cu 
curs, Jul. ieșind din cursă. Primul 
concurent al manșei a doua, Dumitru 
Velea (Steaua), a făcut o cursă ex
celentă, terminată fără vreo penali
zare, dar în prima manșă acumulase 
nu mai puțin de 15 puncte, ceea ce 
îi reducea și lui șansele. In disputa, 
cu iscusitul călăreț sibian, dinamo- 
vistul Vlad, care rămăsese în cursă 
cu doi cai, a intrat mai întîi cu Spirt, 
fără însă să mizeze prea mult pe un 
rezultat deosebit, speranțe mai multe 
punîndu-și in celălalt cal, Sondor. 
Cu primul, a doborîț 3 bare, fiind 
penalizat cu 12 p. A urmat Bozan. 
care a făcut și de această dată un 
parcurs bun, conducîndu-și cu calm 
și siguranță calul peste obstacole. A 
doborît totuși o bară și aștepta cu e- 
moție evoluția rivalului'său.' Vlad, care 
trebuia să termine cu 0 p penalizare 
pentru a intra in posesia titlului, a por
nit prudent, dar la obstacolul 3 a co
mis o inexactitate surprinzătoare pen
tru experiența și abilitatea sa recu
noscută — probabil din cauza cris
pării — a abordat greșit obstacolul 
și nu numai că a doborît, ci a și că
zut de pe cal. Astfel Alexandru Bo
zan intră în posesia celui de al doilea 
titlu național la această ediție. Pri
mii clasați : 1. ALEXANDRU BOZAN 
(C.S.M. Sibiu) CU Baiazid 4 p — cam
pion național, 2. C. Vlad (Dinamo) 
cu Spirt 12 p 3. A. Stoica (Petrolul 
Ploiești) cu Pick-up 15 p, 4. D. Ve
lea (Steaua) cu Viteaz 15 p. Tot ieri 
s-a desfășurat și proba de dresaj 
intermediar. Titlul de campion a re
venit lui IOSIF MOLNAR (Steaua) cu 
Suspin. El a fost urmat de colegii săi 
de club D. Mihalcea cu Domino și 
D. Velicu cu Peleș.

manșa a doua, între 
Stoica, însă ploieștea- 

mai puțin inspirat ca 
pe Pick-up cit și pe 
care a intrat în con-

(Continuare în pag. a 2-a) Aurelian BREBEANU

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
S-a insistat în 

asupra îmbunătățirii
ut anul 1974. 

deosebit
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 

întrunit ieri în ședința lunară 
lucru.

Pe agenda ședinței au figurat 
mătoarele probleme)

1. Dezbaterea concluziilor privind 
producția, calitatea și desfacerea ar
ticolelor sportive ;

2. Analiza pregătirilor și participă
rii reprezentativelor de canotaj fe
minin și masculin la competițiile in
ternaționale ale anului 1973 ;-

3. Proiectul de calendar sportiv 
internațional pe anul 1974 ;

4. Proiectul de buget al C.N.E.F.S. 
Pe anul 1974 ;

5. Regulamentul competiției spor
tive de masă cu caracter republican;

6. Măsuri cu privire la îmbunătă
țirea activității Institutului de edu
cație fizică și sport ;

7. Proiecte de înființare a unor 
cluburi sportive.

Biroul Executiv a apreciat conclu
ziile brigăzii 
ția, calitatea 
sportive și 
ministerelor 
la o analiza 
rea de ieri

care a analizat produc- 
și desfacerea articolelor 
q antrenat conducerea 
și- unităților de resort 
temeinică. La dezbate
au participat reprezen

tanți ai conducerilor ministerelor in
teresate, ale industriei ușoare, indus
triei forestiere, comerțului interior 
și ai UCECOM. A rezultat o preocu
pare sporită pentru producția de echi
pament și material sportiv care va

crește
mod _______ ______ ________ r„„
calității acestor produse pentru prac
ticării sporturilor și turismului și, 
în mod special, pentru sportul de 
mare performanță și s-a apreciat că 
sînt posibilități pentru 
lipsurilor constatate. Au 
măsuri pentru o legătură 
și eficientă între ministerele și uni
tățile care asigură producția și des
facerea C.N.E.F.S., care urmează .să 
stabilească necesarele pentru anii 
viitori. Se va- asigura, de asemenea, 
(> desfacere mai largă ■ pe piață a e- 
chipamentului și materialelor spor
tive.

Cu toate că la campionatele euro
pene din acest an canotajul româ
nesc a fost bine reprezentat, Biroul 
Executiv al C N.E.F.S. a apreciat că 
rezultatele puteau fi superioare în 
mod deosebit la fete. întrucît cano
tajul feminin este înscris acum în 
programul olimpic pentru anul 1976, 
vor fi luate măsuri urgente pentru 
ca, atît canotajul feminin cît și cel 
masculin, să poată realiza în anii 
viitori performanțe îmbunătățite cu 
perspective de consacrare olimpică.

S-a hotărît, de asemenea, continua
rea analizelor în Biroul Executiv a 
stadiului de pregătire a tuturor lo
turilor olimpice pentru J O 1976.

Proiectele de calendar internațio
nal și buget C.N.E.F.S. pe anul 1974

eliminarea 
fost luate 
mai strînsă

vor fi definitivate după cuprinderea 
propunerilor făcute în ședință.

Biroul Executiv a aprobat regu
lamentul competiției sportive de ma- 
să cu caracter republican.

în continuare s-a luat cunoștință 
de informarea cu privire la desfășu
rarea activității Institutului de edu
cație fizică și sport și s-a hotărît să 
se acorde un sprijin important dez
voltării I.E.F.S.

A fost aprobată înființarea clubu
rilor sportive Oltul-Sf. Gheorghe 

Box-Club Brăila, Box-Club Galați si 
a Clubului de fotbal F.C. Sibiu.

S-au rezolvat probleme ale activi
tății curente.

în încheierea lucrărilor ședinței Bi
roului Executiv, a luat cuvîntul tova- 

Emil Drăgănescu, președintele 
C.N.E.F.S., care a insistat asupra im
portanței abordării și rezolvării te
meinice, cu deplină responsabilitate 
a tuturor problemelor care stau în 
fața mișcării sportive, dezvoltarea 
sportului de masă, de performanță 
Și a pregătirii olimpice, pentru în
deplinirea întocmai a planului de 
măsuri al C N.E.F.S., printr-o perma
nentă mobilizare și preocupare ac
tivă a tuturor factorilor care au prer 
văzute sarcini de mare răspundere 
în Hotărîrea C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973 cu privire Ia 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului.

Ileana Gyulai o. făcut din nou dovada calităților ei recunoscute 
floretista, cucerind pe merit titlul de campioană a țării 

“ Foto: I. MîHĂICA

Finalele campionatelor republicane de scrimă

ILEANA GYULAI (Steaua)
V

PRIMA FLORETISTA A TARII
Un sincer „bravo !“ Ilenei Gyu

lai. A cîștigat de o manieră stră
lucită finala probei individuale fe
minine de floretă a campionatelor 
republicane. A cîștigat după un 
baraj cu Olga Szabo, floretista că
reia foarte puțini ii mai acordau 
sorți de izbîndă, într-o competiție 
de anvergură, dar care a rămas 
— ne-a demostrat-o convingător — 
o mare sportivă. Ileana Gyulai, 
campioana țării pe anul 1973, ne-a 
demonstrat că și-a regăsit cadența, 
după luni de căutări și de nelinișîi, 
consecința unui accident stupid a- 
vut în primăvară.

în prima treime a finalei, cea 
care s-a impus a fost Szabo, cu: 
victorii la Gyulai (4—2) și Arde
leanu (4—1). Gyulai a avut o sin
gură victorie, la Stahl, cu 4—2, în 
continuare insă, după asaltul al 
10-lea, Gyulai a echilibrat rapor
tul de valoare, cîștigînd la Arde
leana (4—3) și la Habala (4—0).

3
victorie, Ia 

s-a aflat față 
ea cu același

Apoi cu o a patra 
Draga (4—0), Gyulai 
în. față cu Szabo (și __ ____ T_
număr de victorii, ultima la Haba- 
Ia cu 4—0) pentru un asalt care 
să le departajeze. A învins Gyulai 
cu 4—2, revanșîndu-se după înfrîn- 
gerea inițială din finală...

Așadar, locul I Ileana Gyulai 
(Steaua) cu 4 v.d.b., pe locul 2 Ol
ga Szabo (Steaua) tot cu 4 victorii, 
iar pe locul 3 Suzana Ardeleanu 
(Steaua) cu 3 victorii. Locul 4 a 
fost ocupat de Viorica Draga (Șc. 
sp. 1) cu 2 victorii, înaintea Eca- 
terinei Stahl (Steaua) — locul 5 
și a Măriei Habala (C.S.M.. 
locul 6, care au terminat 
taj doar în cîte un asalt.

Cluj) 
în avan-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag, a 2-a)
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în județul Dîmbovița
portul Nr. 755j

începe edifia a XXV-a a campionatului republican feminin de baschet

Convorbire

ZERO, LA UN PEISAJ SPORTIV
VARIAT Șl MODERN

cu iov Ștefan Marka,

arhitectură și

șeful direcției de sistematizare,

control

Edili pricepuțl șl pMni de dragoste 
: pentru ceea ce au moștenit, dar și 

. pasionați față de ceea ce fac în pro - 
' zent, transformă vedea capitală a 

Tării Românești Intr-o așezare mo- 
j.dernă, în care pivotul principal ii 
: constituie masivele unități industria 
' le, din beton, sticlă șl oțel, unele 

dintre aceste unități ale economiei 
socialiste intrînd parțial în folosință. 
Municipiul Tîrgoviște, raședința ju
dețului Dîmbovița, își schimbă înfă
țișarea de Ia o zi la alta, trecătorul 
fiind impresionat nu numai de zvel
tele blocuri de locuințe și imensei? 

.• hale ale întreprinderilor de utilaj 
petrolier, de strunguri, de oțeluri a- 
■liăte. de table subțiri sau de corpuri 
de iluminat, ci și de noile baze spor
tive. menite să atragă pe amatori1 
de mișcare și. în același timp, să 
înfrumusețeze orașul. Cum va arăta 
în viitor peisajul sportiv al acestei 
străvechi așezări ? Ce prevăd schi
tele de sistematizare ?i dezvoltare 
urbanistică a județului Dîmbovița în 
privința amenajărilor sportive? Răs
punsul la aceste întrebări l-am pri
mit, cu multă amabilitate, de la to
varășul Ștefan Marka. șeful direcției 
de sistematizare, arhitectură și con
trol, fost jucător de baschet șl care 
a rămas prieten credincios exercițiu
lui fizic.

— De la ultima împărțire adminis- 
trativ-teritorială a țării, cînd am fost 
repartizat să muncesc în acest județ, 
ne-a spus dînsul la începutul con
vorbirii noastre, au trecut cinci 
timp în care colectivul nostru
specialiști s-a străduit să rezolve sar
cinile trasate de conducerea partidu
lui în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor industriale și a proble
melor ridicate de asigurarea spațiu
lui locativ al oamenilor muncii. A- 
firm. fără teama de a exagera, că 
am luat-o de ia zero, iar la ora ac
tuală ne aflăm în plină campanie 
Priviți planul de sistematizare a 
municipiului Tîrgoviște și veți putea 
vedea că suprafețele de sport și a- 
grement fac parte din preocupările 
noastre.

Intr-adevăr, privind schița respec
tivă âm văzut că în fiecare .cvartal 
de locuințe apar spații de joacă pen
tru copii și diverse terenuri de sport, 
raportate la numărul de locuitori ai 
cartierelor respective. Pe hartă, exis
tă o suprafață de 1.5 ha. adiacentă 
complexului nr. 9 de locuințe, pentru 
un mare complex sportiv, dedicat 
oamenilor de diverse vîrste și pro
fesii. în zona respectivă se află fa
brica de gheață, care va alimenta 
viitorul patinoar artificial. In plin 
centrul orașului, stadionul Metalul se 
cxtjnde în permanență, iar tot aici, 
lingă Liceul \nr. 1. s-a proiectat pen
tru viitor (ținîndu-se seama ca baza 
sportivă să fie la indemîna tuturor) 
.o sală de sport. .

am. 
de

De asemenea, diverse amenajări 
sportive vor fi date în folosință în 
cartierul de locuințe de pe Aleea 
Trandafirilor, s-a proiectat un bazin 
de înot, precum și alte instalați, 
sportive de ihterfes general amplăsafe 
in jurul vechii Cetăți a Tîrgqviștci.

— Am căutat căile cele mai econo
micoase în privința construcțiilor 
sportivfe si de agrement, a continui.' 

“_1J îri âcțiunilfe db 
îh fapte a proitectelol 

o seric de unități, cârd :lll 
s multe lu- 

De pildă, 
zona 

dat, mai 
autorizate 
județeană 
Apoi, am

gazdă, arigrchînd 
transpunere 
noastre < __
posibilitatea să realizeze 
crări cu fonduri infime, 
parcul de agrement, situat în 
podului Mihai Bravu, l-am 
întîi, în custodia celei mai 
unități — întreprinderea 
de construcții și montaj, 
cointeresat în impulsionarea lucrări
lor Schela petrolieră și, în același 
timp, am atras Consiliul organizației 
pionierilor pentru a amenaja supra
fețele rezervate micilor noștri locui
tori. Am făcut demersuri P® lingă 
Inspectoratul miliției pentru a con
strui aci un poligon, unde să aibă 
loc examenele moto-velo. Printr-un 
efort colectiv, în această parte a 
orașului au apărut primele terenuri 
de fotbal și se lucrează la celelalte 
puncte de sport și agrement prin 
contribuția voluntară a cetățenilor 
iubitori de mișcare in aer liber.

— Planurile dv. sint foarte fru
moase, și răspund, după părerea, noas
tră, necesităților de relaxare și refa
cerea capacității de muncă a salari a- 
ților din diversele fabrici, instituții 
și a membrilor familiilor lor. Dar. 
păcat că există acest dar, o serie de 
echipe, ca de exemplu Victoria 
I.A.P.T.. Oțelul, Rapid. Constructorul 
din Tîrgoviște joacă meciurile cam
pionatului județean de fotbal progra
mate acasă, în... deplasare, pe tere
nurile de la Doicești și Șotînga. Ce 
părere aveți despre ritmul îndeplini
rii prevederilor sportive din planu
rile întocmite de dv. ? •

— Aveți dreptate, intre dorințele 
noastre — ale arhitecțilpr — și reali
tățile de pe teren există un... drum 
Dacă conducerile întreprinderilor și 
fabricilor se pling că nu au spațiu 
pentru amenajări sportive, atunci le 
reamintim că noi am prevăzut zo
nele preuzinale, rezervate aparate
lor administrative și instalațiilor de 
interes social, unde se poate găsi loc 
și pentru un teren de solei, de hand
bal, de

— Ge 
itoarea 
țului ?

dețului, s-au 
sistematizare, 
suprafețele destinate practicării dife
ritelor discipline sportive, uncie loca
lități avind chiar mai multe puiicie 
DehOu sport și agreni’enC în cele 
cinei orașe ale județului, am avizât 
planurile în care bazele sportive au 
fost proiectate dupS specificul ase- 
zăHior rfespcctive, ' 
ibacă pentru cdpii, 
băieții îsi formcăza 
spbFt sau altul, ii 
mare atenție. Avem 
rios 
din 
S-a 
insă 
pare __ „ _____ w
tru că nu găsește de atîta vreme un 
teren adecyat. în consecință, 
pele locale susțin meciurile 
la Pucioasa.

Vă rog să notați că am 
studiile privind potențialul

alcătuit proiectele de 
din care nu lipsesc

iar sBîtlîidr <11 
unde' feliile si 

reflexele îriir-uii 
s-a acordat o 
insă un caz cu- 

și anume, cel al bazei sportive 
Fierii, dezafectată în anul 1963. 
întocmit proiectul noii baze, 
Consiliul popular de aci se 
că neglijează problema, pen-

eclii- 
oficiale

elaborat 
turistic 

al județului nostru, aflat între văile 
rîurilor Dîmbovița și Iâlotirița. Re
giunea este splendidă, are o rliină 
ferită de intemperii, există cursuri 
liniștite de apă și se pretează mai 
mult pentru practicarea sporturilor 
de iarnă, deoarece zăpada are aci 
cea mai îndelungată prezență în țara 
noastră. Fiind vorba de o lucrare de 
anvergură, la amenajarea acestei 
zone turistice concurează atît judd- 
țul nostru, cit și factorii de specia
litate 
hova, 
cercă

din județele Brașov și Pra- 
studiile făcîndu-se sub condu- 
Ministerului Turismului.

Aici 
tov. Ștefan Marka, 
prefigurat peisajul 
cipiului 
bovița. 
sportul 
vine în 
de rapidă dezvoltare 
industrială a 
care a intrat 
lor entități 
socialiste.

s-a încheiat convorbirea cu 
discuție care ne-ă 
sportiv al muni- 

și județului Dîm- 
cu convingerea că 
locul ce i se cu- 
de

Tîrgoviște
Am plecat 
va ocupa 
ansamblul

acestui 
deja in 
ale

se 
măsuri impuse 
urbanistică și 
ținut al țării, 
circuitul mari- 

economiei noastre

fotbal sau de tenis.
ne puteți spune despre 

geografie sportivă a
VI-

jude-

Troian lOANiȚESCU

— La 
iertat 
ment. < 
vuitorii 
cei 
42.

ani 
de

pro- 
agre-

Sud de Tîrgoviște 
o salbă de Jacuri 

de care vor beneficia atît lo- 
i reședinței de județ, cît și 

ai comunelor învecinate. Pentru 
din cele' 69 de comune ale ju-

AZI, LA MIERCUREA CIUC, SE REIA
//CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI

Astăzi, la patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc se vor relua parti
dele din cadrul ..Cupei României", 
prin disputarea returului acestei în
treceri- Schema generală a etapelor 
va fi aceeași ca la București, ur
mînd, deci, ca duminică 14 octom
brie să cunoaștem câștigătoarea 
trofeului și, mai important, com
ponența celor două grupe valorice 
fele apropiatei Divizii A. In privin 
ța câștigătoarei vom reaminti că 
Steaua a cîștigat prima manșă a

Dinamo la Bucu- 
ca meciul de la 
să fie decisiv. în 
ocuparea primelor 
atară de Steaua și

duelului său cu 
vești, urmînd 
Miercurea Ciuc 
timp ce pentru 
patru locuri, în
Dinamo, cele mai mari șanse le au 
S.C. Miercurea Ciuc și Agronomia 
Cluj, aflate în această ordine (la 
egalitate de puncte) pe locurile 
III—IV.

Jocurile returului încep azi 
ora 9.

la

r/J

Duminică, in „Cupa de toamnă" la handbal

0 ETAPĂ A DERBY-URILOR
„Cupa de toamnă" se apropie de faza 

finală, pină la încheierea întrecerilor 
din serii mai rămînînd de coiisumat încă 
patru etape. Tn această situație este fi
resc ca. formațiile aflate in vecinătatea 
liderilor să declanșeze asaltul final pen
tru ocuparea unei poziții cît mai bune.

Etapa a Vil-a, programată duminică, 
aduce cît-eva meciuri ---------
interes. La Timișoara, 
lului. au posibilitatea 
derby-ul seriei a H-â

de incontestabil 
iubitorii handba- 
să urmărească 

feminine, în ca-

UN DUȘ RECE PENTRU CAMPIONI

P010IȘ1I! I

Pentru prima oară din noiembrie 
1972, cind au cucerit cel dinții titlu 
de campioni, poloiștii de la Rapid 
părăsesc bazinul învinși. E drept, în 
primul meci al acestui tur (cu Poli
tehnica) feroviarii nu au strălucit ; 
nici în partida cu I.E.F.S. ei nu s-au 
ridicat la valoarea demonstrată în 
toamna trecută, fiind la un pas de 
a lăsa un punct studenților. Și inevi
tabilul s-a produs ieri după amiază, 
Ia bazinul Dinamo, în meciul jucat 
împotriva Voinței Cluj.

Feroviarii au condus cu 2—0 și 
3—1; au fost insă repede egalați (dquă 
goluri parabile de ia mare distanță), 
iar îri Fepriza a treia s-au trezit con
duși chiar cu 5—3. Abia din acel 

■ moment C. Rusu și coechipierii săi 
'..și-au sporit eforturile. Au redus clin 
handicap, dar n-au reușit mai mult, 
deoarece au avut în față o echipă 
ambițioasă, care a luptat excrhplar 
pină in. ultima secundă. Rapid a be
neficiat. totuși de o șansă unică de a 
egala. în ultima repriză, cînd cluje
nii conduceau cu 5—4, giuieștenii au 
atacat cu șase oameni în fața unei 
apărări redusă la numai trei jucă
tori (!). Cu toate acestea ei n-au iz
butit să marcheze un gol, fapt care 
ar putea să cîntărească decisiv în fi
nalul acestui campionat.

Victoria Voinței este cu : 
meritată, cu cit a trebuit să 
în acest meci 11 eliminări și 
turi de la 4 m. Scorul final 
(0—2, 3—1, 2—1, 1—1) a fost 
de : CI. Rusu 3. A. Szilagy 2. 
de'la învingători și Slăvei 4, Scher- 
van 1 de la învinși.

Invingînd cu 8—4 (3^-0, 1—2, 3—0, 
f—2) pe Progresul, Dinamo a trecut 
In fruntea clasamentului datorită 
unui golaveraj superior. In al treilea 
meci al zilei: I.E.F.S. — Politehnica 
5—2 (0—0, 1—1, 1—1, 3—0).

atît mai 
suporte 

i 3 lovi- 
de 6—5 
realizat
Daroczi

av.

/

cirul căruia se vor întîlni 
Universitatea și Constructorul 
litate.

Un meci-cheie ]a fel de

formațiile 
din loca-

important 
este programat și la Galați, unde echi
pa Dinamo Brașov va oferi replica stu
denților gălățeni, ocupanții locului se
cund din seria I masculină. Cele* mai 
multe șanse sint de partea brașovenilor, 
dar duminica trecută i-am văzut pe 
elevii lui Cezar Nica jucînd nu numai 
spectaculos, dar și extrem de dîrz cu 
Dinamo București, în Capitală, ei obți- 
nînd o victorie la limită dar pe deplin 
meritată. Tot în această serie, mai este 
programat un meci atractiv : Dinamo 
București — Universitatea București (te
ren Ghencea. de la ora 15.15). după care 
va urma întîlnirea Steaua — S.C. Bacău.

Tn sfîrșit. seria a 11-^ a băieților adu
ce și ea o întîlnire tradițională, caracte
rizată întotdeauna de o dîrzeru'e deose
bită. Este vorba de- jocul Universitatea 
Cluj — Politehnica Timișoara.

Iată și celelalte meciuri 
Rapid București. 
Iești- ' ...
București — Textila Buhuși 
structorul, de la ora 10.15), 
Mureș — CSM Sibiu. Rulmentul Brașov
— Voința Odorhei și Universitatea Iași
— Confecția la feminin. Independența 
Sibiu — ASA Tg. Mureș și Minaur Baia 
Mare — CSM Reșița —

I.E.F.S.
de la ora 11.30).

ale rundei : 
(Teren Giu- 

Universitatea 
(Teren Con- 
Mureșțil Tg.

(Urmare din pag 1)

Floretistele clasate pe primele 
patru locuri s-au calificat direct 
în finala „Cupei României".

O notă bună pentru Arbitrajele 
prestate în finala de 6 de Sorin 
Poenaru și Cornel Buntcelu.

Disputa floretistelor a fost epuizan
tă, încă din primul tur. in special in 
grupei# 1 și a Il-â, Asttel. în prima 
grupă. Ileana Gyulai. Măria Sâllai- 
Ilabala și Ana Pricop au trecut mai 
departe, toate cu cite 3 victorii.

In grupa a Il-a, Ia fel, trei concu
rente au încheiat turneul cu același 
număr de victorii (3) — Ecaterina 
Stalil, Adriana Moroșan-Dragomir și 
Ana Ilalchin.

In celelalte două grupe, învingă
toarele au reușit să se detașeze: Su
zana Ardeleanu a cîștigat toate asal
turile din grupa a IlI-a, fiind urmată 
de Carmen Budur, cu 3 victorii și 
de Viorica Draga. Eleva prof. Pel- 
muș n-a punctat decît o dată, ca 
și Eva Pallay și Livia Man. calificîn- 
du-se la tușaveraj (12:8). In fine. în 
grupa a IV-a Ana Pascu a totalizai 
și ea 4 victorii — maxim posibil — 
aflindu-se în fața Olgăi Szabo (3 v.) 
și a Sofiei Orban (2 v.). In asaltul 
Pascu—Szabo 4—2.

în semifinale, cei mai sigur s-a 
comportat Suzana Ardeleanu: victorii 
pe toată linia, cu 4—1 Ia Orban, cu 
4—2 la Budur și cu 4—3 la Ilabala. 
Suzana Ardeleanu a confirmat astfel 
evojpțiji remarcabilă de la „mondiale"

SĂ DOMINE CALITATEA, COMBATIVITATEA SI
7 - 7

în afara obiectivului strict al fiecărei echipe (o po
ziție cît mai bună în clasament), divizia A are drept 
scop rodarea și trierea viitoarelor reprezentante ale 
României la marile Competiții internaționale. Or, 
cum anul viitor se va desfășura (în Italia) campio
natul european, este de așteptat ca ediția actuală 
a campionatului să prilejuiască o dispută dîrză, spor
tivă, Pentru cucerirea unui loc în selecționata țării. 

Referitor la întreceri, amintim că primul tur se 
desfășoară sub formă de turnee, cel programat 
astăzi și inline, în sala Constructorul din Capitală, 
fiind primul Programul de astăzi: de la ora 10 : 
„U“ Cluj — „U“ Iași, „U* Timișoara — Sănătatea 
Satu Mare ; de la ora 16 : Voința București — Olim
pia București, Rapid București — Voința Tg. Mureș, 

' I E.F S. — Constructorul București, Politehnica Bu
curești — Crișul Oradea.

Ediția a XXV-a campionatului republican feminin 
de baschet oferă două noutăți : pentru prima dată 
participă la această competiție 12 echipe ; după tu
rul I, formațiile vor fi împărțite în două grupe va
lorice indicate de clasament, urmînd ca, în conti
nuare, ele să-și dispute întîietatea pentru desemnarea 
titlului de campioană (grupa 1—6) și pentru evitarea 
retrogradării (7—12),

întîmpinată cu pregătiri deosebite (verificate pe 
parcurs prin diferite turnee amicale) de către cele 12 
divizionare, întrecerea este așteptată cu justificat in
teres de amatorii de baschet care nu și-au mai vă
zut evoluînd favoritele de patru luni, adică de la 
încheierea ediției trecute a campionatului. Să spe
răm că fruntașele acestui sport nu-și vor dezamăgi 
admiratorii și vor presta jocuri de calitate. în care 
tehnica, pregătirea fizică, combativitatea și disciplina 
să se împletească armonios. In Plus, să nu uităm că,

Reprezentantele divizionarelor A

DISCIPLINA 1

t’dtii'EHNtcA BUCtftfe^TI : Eca- 
terina Savu (1,79), Gabriela Ciocan 
(1,82), Suzana Szabados (1,68). Anca 
Demetrescu (1,80), Margareta Pruncii
(1.77) , Cornelia Tallan (1,71), Rodica 
Stănoiu (1,80), Marilena Poștaru (1.75), 
Goergeta Predescu (1,67), Elena Ba- 
bare (1.68), Cristina Doliș (1,74), Geor- 
geta Friedlander (1,7(1). Tamara Amaf- 
tioaie (1,68). Antrenor : Grigore Cos- 
tescu.

I.E.F.S. : Doina Iftimie (1.58). Cor
nelia Pettie (1,81), Ecaterina Pantea 
(1,67)'. Clara Szabo (1,78). Liliana 
Nanu (1,72), Stela Petrea (1,78), Lilia- 
nâ Popescu (1,65), Valeria Degerata 
(1.74), Victoria Fluture (1.75), Laura 
Steinberg. (1,69), Diana Mihalic (1,7.3), 
Viorica Bălai (1.75), Ștefania Giurea 
(1,89), Angelică Tita (1,83). Rodica 
fapotă (1,78). Antrenor : loan Nico- 
lau.

RaMd BUCUREȘTI : Anca Raco- 
viță (1,75), Elena Ivanovici (1,80), Do
rina Șuliman (1,80), Irina Vașilescu 
(1,80). 'Doina Sțancu (1,80). Gabriela 
Bosco (1,75). Ileana Gugiu (1,70), Luiza 
Tăi (1,73), Mioară Găescu (1,77). 
genia Sâlcu (1,73), 
(.1,65), Anastasia —

'Antrenor : Sigismund Fcrcricz.
VOINȚĂ BUCI itliȘ l I : Mariana 

Ănareeșcu (1,89). Tatiana Răduleseu
(1.77) , Liliana Radulescu (1,79), Ga
briela Ionaș (1,72). Cristina Savu

Cioranu (1.64), Rodica 
Gheorghița Bolovan 

___ ___ Constantineșcu-Vintilă 
(1,69), Ursula Firlinger (1,84), Virgi
nia Spînu (1,6.7), Victoria Matecscu 
(1,,79), Maria Roșianu (1,69). Antrenor i 
Marian Strugaru.

t NiVEksiTATFA TIMIȘOARA . 
Cizela jȘchnebli (1,74). Ana Groskopf- 
Rujâ (1,82), Ildiko Villanyi (1,74), IF: 
dica Golan (1,82), Martira Bâlogii 
(1,66), Elisabeta Dobosi (1,64), Maria 
Nedelea (1,78), Anca Sarcliisian (1,77),

—w—— ...................... '

F.u-
Steluța Ștefan 

Dumitrescu (i,6i).

(1.78), Rodica 
Fortuna (1,73),
(1,85), Aurora

«.y-;.;---’■-

Moraru (1,80), Liana Jighișan (1,76), 
Irina Szekely (1,69), Doina Prăzaru 
(1,83), Ileana ~ 
Farkas (1,79), 
riana 
(1,70), 
trușca 
Ildiko 
(1,80).

CRIȘUL ORADEA :
(1.80) , Mirela Ca.seti 
Szekely (1,70), Lidia 
Ada Constantinescu 
Bodor (1,67), Iuliana 
Ana Dudaș (1,75), Suzana Varga (1,80), 
Viorica Boca (1,80), Marcela Topor 
(1.75), Ileana Ghiță (1,65), Viorica Vi- 
dican (1,71), Ana Muțiu (1,71), Edilii 
Furuiaș (1,74). Antrenor : Traian Con
stantinescu.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI t 
Marieta Gugu (1,75), Domnița Gheor
ghe (1,75), Mariana Guranda (1,75), 
Florentina Popescu (1,70), Sanda Pe- 
treanu (1,68), Anca Godeanu (1,82), 
Ecaterina Ciortan (1,72), Francisc: 
Horgoș (1,81), Domnica Moraru (1,84), 
Elena ’ Roată (1,71), Estela Tomescu
(1.70) , Adina Răaița (1,73), Marta Bd- 
■rabas (1,70), Elisabeta Păjțek (1,76). 
Camelia Spătărescu (1,77). Elena Ion
(1.81) . Antrenor : Marian Spiridon.

VOINȚA TG. MUREȘ: Elena Oprl- 
ciu (1,96), Ana Lorincz (1,81), Borbala 
Madaras (1,72), Iuditli Ady (1,71). Ma
ria S^abo (1,69), Exevia Covaci (1,79), 
Dorița Popa (1,74). Carmelita Amza
(1.69) , Maria Marton (1,63), Dorina 
Mera (1,79), .Ilona Nanasi (1,71), Mar
gareta Popp (1,64), Iulia Magyari
(1.69) , Anna Daifhendt (1,66). Antre
nor : Ștefan Haller.

SĂNĂTATEA SATU MARE : Joia
na Anderco (1.78), Rodica Sâveanu
(1.80) , Maria Kercso (1,76), Aurica 
Pop (1,78), Ana Herczeg (1,76), Iuditl; 
Pataki (1,70), Magda Biro (1,72). Mar
gareta Moldovan (1,75), Eva Zsoldos
(1.80) , Monica Pintea (1,65), Georgeta 
Mureșan (1,65), Ecaterina Szabo (1,65). 
Antrenor : Gheorghe Gyiurkan.

OLIMPIA
Nicolau (1,72), ,-ucAauuiui.
(1.71) , Angela Vlad (1,64), 
loniță (1,70), Doina Crețu 
silica
(1.63) , 
drina
(1.63) , 
(1,80), 
Popa

Portik (1,81), Enikd 
Lucia Lazăr (1,79), Ma
ll.68), Floarea Ar,ea 
Pop (1,65), Ileana Pe-
Agneța Farkas (1,71),

Merca
Sanda

(1,71),
Toducz (1,70), Marilena Coi aci
Antrenor : Niculae Martin.

Ileana
(1,65),
Tordai
(1,82),
Balogh (1,65),

Clivatal
Magd i 

(1,72). 
Agnela

începând de astăzi.

Maria Moldovan (1.77). Adina Staicu 
(1,71), Maiana Evoniu (1,77), Eva Uor- 
vatli-Paul (1,74), Ildiko Fiilldp (1,71).

Rodica Constantinescu (1.68). Antre
nor : Ruxandra Wittmann.

UNIVERSITATEA CLI .1 : Viori .t

BUCUREȘTI : Adriana 
Alexandrina Tomescu 

Vasilica 
(1,63). Va- 

Mihai (1,64), Va silica Zamfir
Daniela Miciea (1,65), Alexan- 
Bîră (1,63), Florentina Căprița 
Vasilica Maria (1,63), Ana Iatan 
Emilia Sucitu (1.68), Viorica 

_ (1,68), Mariana Popescu (1,59).
Antrenor : Gheorghe Lăzărcscu.

UNIVERSITATEA IAȘI : Aurora 
Stoica (1,78). Silvia Aproloe (1,61), 
Elena Anichiței (1,64), Mariana Ol
tean (1,74), Mihaela NiehifOr (1.75), 
Rosemarie Haraga (1.88), George la 
Gutheniuc (1,76), Otilia Pieptu (1,62), 
Susana Susanu, (1,64), Suzana Paraț- 
chi (1,60), Viorica Alupei (1,75), Geor- 
geta Niță (1,78). Antrenor : Gheorghe 
Luca.

■

pe dealul Feleacului CONTINUĂ CAMPIONATUL
ANTRENAMENTE Șl ÎNTRECERI ÎN FINALA
CAMPIONATULUI DE VITEZĂ

începind de astăzi și pînă. mîinș 
după-amiază atenția iubitorilor 
sportului din Cluj va fi concen
trată asupra marelui eveniment ca
re îl constituie finala campiona
tului automobilistic de viteză în 
coastă. Competiție de tradiție (re
cordul absolut al coastei 2:56 — 
medie orară 131 km — datează din 
anul 1938 !), cursa de pe Feleac 
și-a cîștigat un bine meritai renu
me, datorită 
lățimii părții 
și diferenței 
traseului, dar 
rujelor numeroase 
unghi, pe care ic k'rez 
toate aceste puncte de vedere, pro
ba de coastă de pe Feleac are un

lungimii (7 000 
carosabile (10—12 
de nivel (338 m) 
mai ales datorită 

și variate 
tâ.

m).
m) 

a 
vi- 
ca 

Din

un accentuat grad de dificultate, 
reciămind' concurențîlor cunoștințe 
mecanice și de cdnduce're avansate.

Astăzi după-amiază au loc, pe 
traseul de concurs, antrenamentele 
oiiciâle și obligâtorii, în timpul 
căi-Ora, coriciireriții vor litri contac
tul cu pista în aceleași condiții pe 
care Ie vor avea și mîine. în timpul 
competiției. în funcție iie rezdltăleie 
obținute la această ultimă verifi
care ă mâșihilțiv (ui’bârilb vor fi 
cronometrate) alergătorii își vor 
faee—si reglajele de finețe ale mo
toarelor.

Semaforul de start in proba fi
nală a 
funcție

campionatului va intra în 
mîine dimineață începind

In coastă
de la qra 9. cînd candidații la tit
luri se vdr lansa’în dificilul „atac" 
al coastei Feleacului.

După trei et.ape, primele loturi 
în clasamentul campionatului de 
coastă sint deținute de' următorii : 
bls. I — 1 Mirceâ Rltsescu (Fiat 
1 1,00 Abarth), 2. Florin Bejan 
(Fiat 850), 3. Eugen Ionescu-Cristea 
(Fiat 850), cls. a Il-a — 1. Dorin 
Motoc (Fiat 128). 2. Valentin Top- 
ciu (Daciâ 1 100 S), 3. Ion Ariton 
(Dacia lltfo Si: cis. a HI-â — 1. 
Eugen Ionescu-Cristea (Renault 3 
Gordini), 2. Lautențiu Borbely (Re
nault 8 Go-rdini), 3. C. . \Pescaru 
(Renault 8 Gordini) ; cls. IV-a — 1. 
Marin Dumitrescu (BM.W.), 2.
Horst Graef (B.M.W.), 3. Gh. Ma- 
rossi (B.M.W.).

DIVIZIONAR DE TENIS
în Capitală, pe terenurile de la 

Progresul, se dispută returul par
tidei dintre Progresul. și Politeh
nica Cluj. în prima întîlnire bucu- 
reștenii cu o formație incompletă 
au pierdut la Cluj cu 12—5. Se 
pare că acum își vor lua o revanșa 
substanțială care le va. consolida 
locul III în clasament. După prima 
zi, scorul este de 5—1 în favoarea 
gazdelor. Punctul oaspeților a fost 
realizat de Vera Pura în dauna 
Ecât'erinei Roșianu cu 7—5, 3—6, 
6—2.

Celelalte rezultate : ț. O viei — 
L. Boidor 6—1. 6—1 : A. Viziru — 
Gh. Giurgiu 6—0. (5—3 ; Z. Ne
meth — O. Negru 7—5, 6—2 ; M. 
Tăbăraș — S. Negru 6—2, 6—2 ; 
Mariana Hadgiu — Lucia Suciu 
6—2, 6—3.

După prima etapă a returului, 
clasamentul se prezintă astfel:

1. Dinamo București
2. Steaua
3. Progresul
4. Dinamo Brașov
5. Politehfiica Cluj
6. c.S.U, construcții

6 6 0 T3:23—6
6 5 1 73:27-^5
6 ? 3 40:36=3
6 2 4 51:51=2
fi 2 4 41:61=2
6 0 6 20:82=0

S. 1ONESCU

riteză în coastă, 
mașinii sale, pe 
titlul.
BEiiEȘTEANU

Campionul de anul trecut al curselor automobilistice de
Eugen lonescu — Cristea (in fotograjie — la bordul 

coasta Feleacului) este hotărit să-și păstreze 
Foto : C.

MtCIUI GRIVITA ROSIf-UMVtllSITAÎfA TIMIȘOARA-> -> J

DOMINĂ ETAPA A lll-a A CAMPIONATULUI Of ROGBT
A treia etapă în Divizia A de 

rugby constituie o manșă importan
tă. mai ales că ea se înscrie în ria
dul testelor ce trebuie să le susțir.ă 
jucătorii susceptibili de a face parte 
din XV-le reprezentativ. De aseme
nea. sînt programate confruntări 
între echipe ce pot oferi un specta
col rugbystic de calitate, o frumoasă 
luptă pentț.u victorie- Așadar :

Grîvița Roșie — Universitatea Ti
mișoara, în derby-.ul etapei, duminică 
de la ora 9. pe Parcul Copilului, o 
întîlnire în care bucureștenii, cu un 
lot refăcut și ambițios, au în față o 
garnitură ce cu puțin timp ,îh urmă 
s-a aflat în fruntea ierarhiei ; Spor
tul studențesc — Agronomia Cluj, un 
meci al ambițiilor și de o parte șt 
de cealaltă, programt tot în Parcul 
Copilului, de la ora 10,30 ; Vulcan —

Steaua, pe terenul Vulcan, sîmbătă, 
de la ora 15.30, campionii avind, in- 
•disputabil, prima șansă ; Chimia Nă
vodari — C.S.M. Sibiu, în care noua 
promovată, în postură de gazdă, 
poate realiza victoria, mai ales dacă 
ne gîndim Ia acel 12—12 cu Farul 
din etapa trecută ; Rulmentul Birlad 
— Gloria, iun meci în care bîrlădenii 
vor fi greu de depășit, cunoscîndu-1? 
tenacitatea și puterea de luptă : Po
litehnica Iași — Dinamo, un învingă
tor este greu de anticipat, finind 
seama de evoluțiile din etapele pre
cedente ale ambelor formații ; Farul 
Constanța — Știința Petroșani, cele 
două echipe se cunosc foarte bine, 
rezultatul depinzînd în mare măsură 
de forma în care se vor afla dumi
nică.

D1NAMOVIȘTII SOVIETICI 

ÎNVINGĂTORI
BtlAȘOV. 5 (prin telefon). — Ul

timele meciuri, dintre reprezentan
ții cluburilor Dinamo din Uniunea 
Sovietică și selecționata dlnamo- 
vistă din țara noastră, au consfințit 
ascendența oaspeților, în special în 
întîlnirile feminine, unde absența 
campioanei țării. Virginia Ruzici. 
ca și a fostei campioane, Ițidlth 
Gohn, s-au făcut în mod deosebit 
simțite. în încheiere, tenismanii so
vietici își adjudecă victoria la sco
rul total de 12—6.

Iată rezultatele înregistrate : Al- 
mâjan — Klotov 2—fi. 4—6 : K'ere- 
kes — Baranov ()—2. (i—1 ; Vîl- 
cioiu — Gruzmăn 6—2, 4—6, 7—6 : 
Sântei — Cioba 4—6. 6—3, 3—6 ; 
Florența Mihai — Ira Sevcenco 
3—6, 1—6 ; Mariana Siniionescu — 
Ana Krasko 1—6. 4—6 ; Mariana 
Numveiller — Lida Zinkievici 3—fi. 
3—6 ; V. Marcu, T. Mărcu — Cioba. 
Klotov 8—10, 4—fi ; Kerekes, Almă- 
jan — Baranov, Gruzman 6—3. 
7—5 : Simioneșcu, M.ihâi — Krasko. 
Sevcenco 0—6, 5—7 : Simioneșcu, 
T. Marcu — Zinkievici, Cioba 1—6, 
1—6 ; Mihai. Kerekes — Sevcenco, 
Klotov 8—6. 3—6, 0—6.

C. GRUIA, coresp. județean

■

și de la Universiadă. Din 
grupă cu eâ a trecut în finală 
ria Ilabala, cu 2 victorii (4—t) 
ban și 4—3 la Budur).

Ecaterina Stall! și Viorica 
s-au dovedit a fi mai ambițioase 
decît Adriana Dragomir și Ana Pas- 
cu, realizînd în grupa respectivă cite 
două victorii. O notă bună pentru 
foarte tânără Draga- (4—2 la Stalil și 
4—.7 7ai Pascu) în care antrenorii lo- 
(ului vvăd o viitoare titulară.

aceeași 
si Ma
la Or-

Draga

Pentru Ileana Gyulai, semifinalele 
n-au. constituit un efort prea vizi
bil: 4—1 cu Pricop și același scor cu 
Ilalchin. Adică, două victorii, limita 
posibilă pentru calificarea în finală. 
In schimb. Olga Szabo a fost nevoită 
să-și pună în valoare toată experi
ența. îndeosebi în asaltul cu Pricop 
pe care a întrecut-o la o , singură 
tușă. Cu numai o victorie, Ana Pri
cop a rămas, cu regretul de a nu fi 
putut să arate tot ce știe.

(CITITI Nr. 19 
AL REVISTEI
l.a centrele de difuzare a presei iubitorii activităților sportive pot 

găsi nr. 19 al revistei ilustrate „SPORT". Spicpim din cuprins :
FOTBAL • Scurtă istorie a meciului de la Leipzig • F. C. Petrolul 

— fotț>reportaj cu echipa ploieșteană. • Nimeni nu e invincibil. Nici 
chiar Ajax Amsterdam...

RUGBY • Campionatul a luat startul
ZlILEilSM • Ne bazăm door pe citeva mari performere, atlete de 

excepție — susține lolandg Balaș in cadrul , pnui interviu... incomod.
TENIS • Un schimb de ștafetă pentru Nostase
Jubileul clubului Rapid — un amplu fotoreportaj de la aniversorea 

a 50 de ani de la înființarea marelui club al ceferiștilor ; rubricile „Viață 
sportivă", „Jurnal intim", „Sport magazin" precum și paginile „Orizontu
lui extern" în care sint prezentați boxerul sovietic Vidceslav Lemeșev și 
ciclistul cubanez Reinaldo Paseiro completează interesantul cuprins al 
revistei SPORI nr. 19.

® TOATE SPORTURILE
rULU Au fost stabilite dalele și 

locurile de desfășurare ale turneelor fi
nale din cadrul campionatului republi
can. Pentru locurile 1—4. primul tur se 
va juca la Cluj intre 12 și 14 octombrie. 
Iar cel de al doilea între 19 și 21 octom
brie. la București. Echipele ce-și vor 
disputa locurile 5—8 se vor întrece la 
Cluj (primul tur) între 12 și 14 octom
brie și la București (al doilea tur) între 
19 și 21 octombrie. în sfârșit, formațiile 
din turneul pentru locurile 9—12 (Crișul 
Oradea, Olimpia Oradea. Mureșul Tg- 
Mureș șl industria Unii Timișoara) vor 
evolua intre 12 și 14 octombrie ]a Tg. 
Mureș și apoi între 19—21 octombrie la 
Oradea. e ARBITRUL INTERNAȚIO
NAL N. Nicolaescu „s-a întors recent .din 
Turcia unde a condus cele mai impor
tante partide ale turneului final, care 
avea să desemneze pe campioana țării. 
Printre acestea s-a numărat și meciul 

Fenerbahce — Adana in urma
căruia formația din Istanbul s-a clasai 
pe primul loc. • LA ediția din 
ACEST AN A „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI“. țara noastră va l’j repre
zentată de formația Rapid București. Ea 
va evolua în primul tur (25—27 octom
brie) la Londra, alături de echipele 
O.S.C. Budapesta (actuala deținătoare a 
trofeului). Polyteclinik Londra și Ant
werpen (Belgia).

ATLETISM Sîmbătă și dumi
nică se vor desfășura la Sofia tradițio
nalele întreceri ale Dlnamoviadei de 
atletism. Clubul Dinamo București va 
participa cu un număr de 25 de sportivi 
(18 atleți și 7 atlete). Printre cei care 
au făcut deplasarea se numără Argenti- . 
na Menis. Cornelia Popescu. Erica Teo- 
dorescu. Stefania Lesenciuc. Elena Mir
za. Alexandru Munteanu. Gheorghe Dul
gherii, Gheorghe Ungureanu. Nicolae 
Mustață. Văsile Dumitrescu. Marin ior
dan. Dinu Piștalu. » La Baku a 
avut Ioc un concurs internațional la 
care au luat parte șl doi atleți români.

Vasile Sărucan a cîștigat proba de sări
tură în lungime cu 7.38 ni iar Iile Fio- 
roiu s-a clasat pe locul doi la 5 000 m 
cu 14:09,8 (record personal).

CAIAC —- CANOE Vineri a plecat 
în Bulgaria, la invitația clubului spor
tiv Dunav Ruse, un lot de sportivi re- 
prezentînd clubul sportiv Dunărea Ga- 
lav. în această localitate, sportivii celor 

cluburi se vor întrece sîmbătă și 
dCinică ia cîtevă probe olimpice. De 

că iptîlnirile dintre sportivii, din 
Gi’ați șt Ruse aii căpătat lin caracter 
Mdițional. șle desfășurindu-se cu regu- 
lâitâte in ultimii ani.

OPICE Azi și mîine se dis
pui etapa .a IlI-a a campionatului di- 
vtiv.i a, care programează o serie de 
palide interesante, unele echilibrate în 
ca/tt victoria poate reveni oricăreia din
tre competitoare. O curiozitate a acestei 
confruntări de campionat este faptul că 
toate cele patru divizionare feminine din 
Capitală joacă în deplasare (programul 
campionatului a fost. întocmit prin tra
gere la sorți). Astfel, campioana țării 
Rapid evoluează la Ploiești, iar Voința 
la Galați, Laromet la Giurgiu și Gloria 
la Brașov (joacă cu Metrom), La băr
bați. un joc deosebit de disputat se 
anunță la Ploiești, unde noua promo
vată. Rafinăria Telea.jen — care a de
butat cu succes în competiție — va în
cerca să țină piept jocului impetuos al 
campioanelor. Constructorul Galați în 
„Nord", va avea loc derby-ul seriei, 
dintre Jiul Petrila și I.C. Oradea, am
bele neînvinse pînă acum.

SCRIMA. Cîțiva dintre proas
peții absolvenți ai cursului de antrenori 
organizat de federație au și primit an
gajamente : Klug și Țopa vor activa in 
cadrul clubului sportiv Tractorul Bra
șov. Gh. Horea la Farul Constanța, iar 
KrisstoX și Mocanu la Dupărea Galați,

© DIN ANUL VIITOR este posibil să 
ia ființă noi centre de scrimă la Foc
șani (din inițiativa C.J.E.F.S. Vrancea. 
Brăila. Constanța, — pe lingă Școa.a 
sportivă nr. 2 — și Pitești. Există, cu 
alte cuvinte, perspectiva ca în anul 1974 
numărul secțiilor-de scrimă să depășeas
că cifra de 40... • A FOST FIXAT pro
gramul Campionatelor Balcanice, ediția 
1973. Ele vor avea loc la București, între 
21—25 noiembrie. Loc de desfășurare
— sala Floreasca I. Federația a invitat 
la C.B.. ca arbitri neutri, pe cunoscuții 
tehnicieni Pawlas — Polonia și . Vajda
— Franța. De notat că aceasta este cea 
de a Vl-a ediție a C.B, • SALA FLO
REASCA II, afectată de către Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport 
activității Ia scrimă va suferi în ‘viitorul 
apropiat unele modificări menite să-1 
sporească funcționalitatea. Salutăm a- 
ceasță inițiativă, care îi va stimula pe 
trăgătorii noștri fruntași către o activi
tate mult superioară, Ia nivelul preten
țiilor și prestigiului scrimei românești.

I întreprinderea Economică 
de administrare 

a bazelor sportive 
din BUCUREȘTI Bd.
37—39 sectorul 3
21.53.57 angajează 
gență :

— cizmari richtuitori.

Angajarea se face în condi-j 
țiile legii 12/1971. — .

Muncii5 
telefon 

de ur-1



w

/
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Elevii de la Liceul 35 au luat startul I
PE „TINERETULUI" LA 0 IMPRESIONANTĂ

de la 
fizică

REVĂRSARE DE TINEREȚE!
Elevii

clucație
tățile pentru
prînz ne-au făcut din nou o reu
șită demonstrație in acest sens. 
Prilejul — deschiderea festivă a 
activității sportive din acest an șco
lar. Evenimentului i s-a asigurat 
un cadru cu totul adecvat — sta
dionul Tineretului.

Pe
rene 
șute 
prin 
entuziaste ale colegilor 
mări sau mai mici, ale părinților 
și prietenilor. Dintre atlcți, l-am 
remarcat pe Cornel Preda, autorul 
unei aruncări, la greutate, de 15,78 
m. campion republican la juniori II 
și locul 4 la Campionatele mon- 
țțiâle școlare de la Atena. Apoi, pe 
Daniela Melinte, sprinteră de frunte 
în eșalonul reprezentantelor liceelor 

■ de educație fizică și al școlilor 
sportive. 12.3 secunde pe 100 m. 
Carmen Sulger este o altă atletă 
de la „35“ care se anunță o speranță 
autentică (10.2 pe 80 m) a spor
tului nostru de performanță, la fel 
ea și Armaș Oșlobeanu (1.94 m la 
înălțime). Walter Vogel (57,38 m la 
ciocan) sau ștafeta de 4 X100 m

Cu multă căldură au fost primite 
gimnastele, cele de la, „sportivă", 
m,ai ales, în frunte cu Mihaela Mi
hai. campioană de junioare a țării, 
învia Duții. Gabriela Drăgoi. Ma
riana Loghin si Ecatcrina Dragnea.

Liceul nr. 35 de e- 
nu-și dezmint afini- 
măiestrie. Vineri la

pista celei mai primitoare a- 
sportive din Capitală, cîteva 
de elevi și eleve au defilat 
fața tribunelor, în aplauzele 

lor, mai

I
I

Gimnastica are un vad bun la „35", 
asigurat nu numai de eleve talen
tate, ci și de un corp de profe
sori de elită, în frunte cu Barbara 
Dumitrescu. Gheorghe Chioreanu, 
Gabriel Molea și Livia Grama.

Coloana, defilanților a fost înche
iată de băschetbaliști și baschetba
liste, în ambele cazuri campioni de 
juniori ai țării. Stratulat, Osacenco, 
Căpușan, Varga, Burlacu ș.a., toți 
elevi unul și unul, niște uriași în 
devenire, așa cum are nevoie bas
chetul nostru de performanță.

După defilare, demonstrații. Mai 
întîi, atletism, apoi gimnastică și, 
în final, baschet. Merită a fi rele
vat aportul studenților de la I.E.F.S. 
la reușita acestei „deschideri", a 
gimhaștilof, care — in frunte cu 
șeful de lucrări Carol Bedb au fă
cut o impresionantă repriză de 
marc măiestrie, apoi baschctbaliștii. 
De notat că în rîndurile actualilor 
studenți ai I.E.F.S. s-au aflat mulți 
dintre elevii de ieri de Ia „35". Este 
și aceasta 
conducerii 
încă cic pe 
rul loc de 
stabili in 
coeziune între generații, 
este de salutat aici și 
I.E.F.S.,
35 ca una din numeroasele sale 
pepiniere. Așa

I
i
i
I
I
I 
I
1
I

Imperativul etapei

DEFICIENTELE
ȘI DIN MERS...

Sportul Pag. a 3-a

Divizia A; runda numărul 9

o dovadă a orientării 
liceului, de a asigura 
acum legătura cu viito- 
studiu al elevilor, de a 
același timp o firească 

Evident 
aici și sprijinul 

care apreciază Liceul nr.

cum și este...

T. BRADETEANU

1
1
I
I

Defilează sportivele de frunte .die liceu/ui. medaliate în numeroase con
cursuri ți campionate republicane, exemple vrednice de urmat de către 
elevii și elevele care intră acum pe porțile acestui laborator al per
formanței... ■ , Foto : Ion MIHĂICA

I
I

ÎN JUDEȚUL ALBĂ, SPORTUL TINDE I
SĂ SE INTEGREZE ÎN CIRCUITUL VALORILOR 1

(Urmare din pag 1) acest

Nu, să nu ne facem „griji", 
etapa internațională a cupelor, 
disputată miercuri, nu a schim
bat prea mult din datele „dosa
rului Leipzig”. Chiar și evolyția 
Universității Craiova (a cărei 
reușită în fața Florentinei o a- 
plaudăm și cu acest prilej) — 
o echipă de excepție în fotbalul 
nostru, prin gabaritul compo- 
nenților ci, prin, riguroasa-i or
ganizare provenind dintr-o anu
mită concepție de joc — vine 
să pledeze în favoarea ideii de 
reașezare â jocului pe baze ceva 
mai solide, acelea ale pregătirii 
multilaterale, atletico-tehnice.

Dacă liderul, deci, rodat în 
opt etape de campionat se im
pune cu atîta dificultate în fața 
unui adversar cu numai două 
partide de cupă în picioare, nu 
încape vorbă că această proble
mă a... problemelor —. pregăti
rea atletică ca suport indispen
sabil al tuturor celorlalți fac
tori — rămine deschisă, rezol
varea ei, la toate vîrstele și e- 
șaloanele fotbalului nostru, ne- 
maiputînd suferi âmînări. Pen
tru că. stăruind cu exemplele 
oferite doar de „miercurea cu
pelor europene", cele două man- 

Argeș — Fenerbahce 
arătat pe jucătorii pi- 

net inferiori parteneri- 
întrecere la capitolele 

și rezistență.
ceva, se poate, totuși, 
și din mers — încă din

CEA MAI ECHILIBRATA ETAPĂ DE PÎNĂ ACUM
RAPID (17)

se poate să nu fii neplăcut impresio
nat de lipsa spiritului gospodăresc. 
Acest fapt a fost cu atit mai preg
nant la Liceul „Horia, Cloșca și Cri- 
șăn“, unde — în ziua vizitei — am 

.fost intîmpinați de... mari spații nă
pădite de buruieni, de un teren de 
volei neîngrijiț. Este cazul să pre
cizăm că lucrările ce se efectuează 
nu afectează cu nimic terenurile în 
discuție. Cită deosebire între baza 
sportivă de aici și cea de la Liceul 
agricol din Ciumbrud I Un schimb 
de experiență între profesorii 
specialitate, între conducerile < 
două unități de învățămînt ar 
credem, extrem de util !

O situație asemănătoare am 
sil și la microcomplexul de pe 
V. 1. Lenin. La stadionul central 
âflăt „urmele" lăsate de suporterii 
fotbaliștilor. Avîrid în vedere că nu 
există un personal special angajat 
pentru curățenie, oare cetățenii n-ar 
trebui să manifeste mai mult spirit 
gospodăresc ? Poate că, în acest sens, 
și organele de ordine ar trebui să 
intervină mai drastic, pentru a-i de
termină pe cei ce provoacă murdărie 
să-si

In 
dacă 
torul, 
grain .....
Ardealul, Unirea 
loc satisfăcătoare. La Unirea spre 
exemplu, toată atenția se îndreaptă 
spre fotbal, dar nici măcar acesta nu 
are rezultate deosebite.

Dacă la nivelul organelor județene 
există o bună conlucrare, o înțele
gere deplină în privința realizării o- 
biectivelor mișcării sportive, nu ace
lași lucru se întîmplă, însă, atunci 
cînd ne referim la nucleele de bază, 
unde trebuie să se materializeze o- 
biectivele preconizate. Aici este ca
zul să intervină mai hotarîte orga
nele. sindicale și de U.T.C., pentru 
a realiza colaborarea impusă de ce 
rințele mereu crescînde ale dezvol
tării mișcării sportive a județului.

„DORIM SĂ RIDICĂM 
ACTIVITATEA SPORTIVA LA 
NIVELUL POSIBILITĂȚILOR 

EXISTENTE ÎN JUDEȚ"
în județul 

tov. BAIUL

i de 
celor .

fi,
gă- 
sir. 
am

amintească... bunele maniere I 
ceea ce privește activitatea, 

la asociații, cum sînt Construc- 
Voința, înregistrăm un pro- 

bogat, în schimb la Ardeleana, 
munca nu este de 

La Unirea spre

disponibilități, de tradiție. In 
sens aș vrea să precizez că nu vom 
accepta doar existența unei singure 
discipline — la noi se manifestă 
tendința numai spre fotbal —, fie
care asocație avînd obligația să aibă 
încă cel puțin două ramuri, c: 
perspective dc performanță.

De asemenea, dorim să amenajam 
spațiile necesare sportului la toate 
școlile, în toate întreprinderile, p? 
locul tuturor spațiilor nefolosite din 
oraș. Pînă atunci, însă, terenurile 
,și sălile de care dispunem trebuie sa 
fie utilizate cît mai intens.,

— Sînteți mulțumit 
cum se desfășoară 
sportivă ?

— Asa cum spuneam, 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
bruarie — 2 martie a.c. a produs O 
evidentă cotitură în întreaga noastiă 
activitate în acest domeniu, asistîno 
in rrțpmentul de față la o accentuată 
înviorare. " ' * ’ '
lucruri de 
reușit să 
se cuvine.
orașul Cugir, unde posibilitățile pe 
care le are nu sînt suficient valori
ficate. existind multe minusuri. Un 
sprijin mai substanțial în această di
recție ar trebui 
tea profesorilor 
manifestă încă 
inițiativă, și a 
lor economice, 
și active. Totodată, 
unei mai largi acțiuni de propa
gandă, de popularizare a realizărilor 
obținute, de atragere spre terenurile 
de sport a tot mai mulți cetățeni.

Ă"
Așadar, în județul Alba, preocu

pările pentru transpunerea în faph- 
a Hotărîriior Pleriafei C.C. al P.C.R 
din 28 februarie — 2 martie a.c. cu
prind o arie largă, menită să im
pulsioneze pe toate planurile acti
vitatea sportivă. Eliminînd lipsurile 
ce se mai manifestă în multe loc-mi. 
conlucrarea cît mai strînsă între toți 
factorii, valorificarea bunelor tradi
ții și a resurselor existente pol a 
(Juce mișcarea de. educație fizică și 
sport la nivelul cerințelor, la inte
grarea județului Alba lin circuitul 
valorilor sportului romanesc.

de modul 
activitatea

Hotărîrea 
din 28 fe-

Desigur, mai sînt multe 
făcut. Nu peste tot im 

o impulsionăm așa cum 
Un exemplu îl constituie

I
I
I
I
I
I
I
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I
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Ne-am încheiat vizita 
adresîndu-he 
secretar al Comitetului ju
de partid,dețean președinte 

C.j.E.F.S.. care a răspuns cu 
litate întrebărilor noastre.

— Spre ce direcție s-au 
lat măsurile adoptate 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
bruaric — 2 martie a.c. 
mișcarea sportivă a județului ?

— Apariția Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. a declanșat o efervescență 
deosebită în întreaga noastră activi
tate sportivă. De aceea, printre preo
cupările -Secretariatului Comitetului 
județean de partid se înscrie ridi
carea educației fizice și a sportului 
din județul Alba la nivelul cerințe
lor și exigențelor, mai mult — aș 
zice — la cel al posibilităților mate
riale și umane de care dispunem. 
Pornind, deci, de la această idee am 
considerat necesar să revedem mo
dul cum sînt alcătuite organismele c-u 
responsabilități în domeniul sportului, 
pe ce cadre ne putem baza' — păs- 
trindu-i doar pe aceia care îndră
gesc mișcarea sportivă,, și nu ducem 
iipsă de amenea oameni! —. stabi
lirea unui plan de lucru realist, asi
gurarea bazei materiale.

— Ce prevede planul și 
sînt proiectele in privința 
voltării bazei sportive ?

— Planul se referă la stabilirea 
profilului pe sporturi Ia fiecare a- 
fociație, comună, oraș, in funcție ae

al 
amabi-

orien- 
dupa 

28 fc- 
pri vi nd

care 
dez-

să-l primim din pur- 
de educație fizică, ce 

un slab spirit de 
conducerilor unități- 
prea puțin receptive 

se simte nevoii 
acțiuni de

I
I
I

I
I
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SIMBĂTA

Sala Constructorul. 
„U" Cluj — „U” Iași.

- Sănătatea Satu 
Voința Buc. — 

Voința 
Constructorul 

Buc. — Crișul O- 
în cadrul diviziei

BASCHET : 
de la ora 10 :

Timișoara
Mare: de la ora 16: 
Olimpia București. Rapid 
Tg. Mureș. I.E.F.S. 
Buc.. Politehnica 
radea. meciuri 
feminine A.

BOX : Sala „23 
gală de verificare 
can de tineret.

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei. de la ora 9 : Campionatele 
republicane ale seniorilor — Marele 
Premiu de dresâj ; ora 15 : Proba 
de obstacole pentru echipe.

HANDBAL : Teren Progresul, ora 
16.30 ; Progresul Buc. — C.S.U. Con
struct U.

POLO : Bazinul Dinamo, de Ia ora 
15: Politehnica Cluj — Voința Cluj. 
Rapid — Progresul. Dinamo — 
I.E.F.S. (partide în cadrul campio.- 
natp.hu republican).

POPICE : Arena Giulești, de la ora 
16 : Rapid București — Dacia Plo
iești, partidă în cadrul campionatu
lui masculin, div. ' "' ”
trei perechi).

RUGBY : Teren
15.,30 : Vulcan —

SCRIMA : Sala
9 : Campionatele 
seniori 
nala).

August", ora 15.30: 
a lotului republi-

A (joacă primele

Vulcan, de la ora 
Steaua (Div. A). 
Floreasca II. ora 

_______ republicane pentru 
(spadă, de la ora 18 — li-

DUMINICA
BASCHET : Sala Constructorul, de 

la .ora 8.30 : Voința Buc. — „U“ Iași, 
„U“ Timișoara — „U“ Cluj, I.E.F.S.

șe F. C. 
ni i-au 
teșteni 
lor de 
vigoare

Ceva, 
schimba 
aceste ore premergătoare etapei 
a 9-a — mai ales că. se cu
noaște prea bine, o bună doză 
din oboseala care apare la ju
cătorii noștri, eu mult timp îna
inte de scuHcreă celor 90 dc 
mihule, este slriiis legată de a- 
eel atit de mult discutat antre- 
naihent iiivizibil, astițva căruia 
nu veghează nimeni cu grijă.

Dar „Leipzigul", cu învăță
mintele lui, ni i-a înfățișat, com
parativ, pe jucătorii noștri des- 
coperiți și la alt important fac
tor al jocului și anume la a- ■ 
cela al tehnicii utilitare. In timp 
ce la elevii lui Busohner a fost 
vădită înclinația spre execuții 
tehnice, în viteză, bine orienta
le, la destui dintre component!i 
formației noastre execuția n-a 
servit întotdeauna scopului jo
cului. Elocventă în acest sens a 
fost una din acțiunile lui Ior- 
dănescu care, descotorosit prin- 
tr-o fentă reușită de Fritsche, 
și-a creat posibilitatea unei cen
trări clare, la partener, dar a 
preferat să mai tenteze o dată, 
dîridu-i, astfel, posibilitatea ad
versarului să-l contreze, să-i ză- 
dărnicelasrtT intenția.

Știm că numai o perfectă con
diție atletico-fizică ii permite 
fotbalistului să folosească cu un 
mai bun randament tehnica uti
litară. Cu atit mai mult este 
criticabilă tendința exagerată a 
jucătorilor noștri de a compli
ca lucrurile, preluind o pasă ca
re poate fi expediată rapid, fen- 
tind sau driblînd chiar și după 
ce prin acest procedeu au scă
pat de adversar, traversînd te
renul cu balonul la picior — 
toate acestea, prin surplus^ de e- 
fort. însemiiînd acumulare de o- 
boseală.

Cu atit mai mult se impune, 
deci, ca etapele din campiona
tul intern să constituie pentru 
echipele noastre . cel mai nime
rit prilej de îndreptare a gre
șelilor. începînd. firește, cu 
„runda" de mîine...

G. NICOLAESCU

ULTIMELE REZULTATE : 1970/ 
71 : 1—1 și 1—1 ; 1971/72 : 2—1 și 
0—1 ; 1972/73 : 0—0 și 2—0.

Partida din deschiderea cuplaju
lui inter-bucureștean este aștepta
tă cu mare interes, deoarece opu
ne două echipe între care există 
o veche rivalitate și care, indife
rent de pozițiile ocupate în clasa
ment, au oferit întotdeauna dis
pute foarte strînse, spectaculoăse. 
Ditiă ..galopul de sănătate" de 
miercuri, in compania formației 
nord-irlândeze Crusaders, dinamo- 
viștii au făcut ieri dimineață un 
antrenament tare. Pentru jocul de 
mîine. antrenorul Ion Nunweiller 
va păstra aceeași formație cu care 
s-a început și meciul de miercuri, 
anume : Cavai — Deleanu, Dobrău. 
G. Sandu, Lu-cuță — Sătmăreânu 
II. Dinu — Moldovan. Dumitrache. 
Dudu Georgescu, Radu Nunweiller. 
Răblăișiii âii efectuat. în cursul 
acestei săptămîni, antrenamente 
zilnice, iar joi după-amiază au 
susținut un joc-școală cu divizio
nara C. Laromet. Cu acest prilej, 
antrenorul Macri a încercat o nouă 
formulă, a liniei de fundași : Pop. 
Iordan, FI. Marin, Niță, iar la 
mijloc l-a utilizat pe Savu. Forma-

DU DU GEORGESCU

pentru meciul cu Dinamoția _ 
a fost încă stabilita.

ARBITRUL PARTIDEI : A. Pîrvu 
(București).

SPORTUL STUDENȚESC (8)
REZULTATE

1972/73 : 0—0 și 1
t’LTlMEI.E 

RECTE :

1971/
1—0.

RtlZULtĂTE 
: 6—1, 0—2 ; 
1972/73 : 0—1,

MIRCEA SANDU

U.T.A. (13-14)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. F. C. Constanța
3. Dinamo
4. Steaua
5. C.S.M. Reșița 

Politehnica lași 
F. C. Argeș 
Sportul studențesc 
„U" Cluj

10. Steagul roșu
12. Politehnica Timișoara

11—12. Petrolul
13—14. U.T.A.
13—14. C.F.R.

15. A. S.
16. Jiul
17. Rapid
16. Sport

Cluj
Armaia Tg. Mureș

club feocău

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

LA ZI

-STEAUA (4)
Atit în cartierul Ghencea cît și 

în acela de la „Regie", săptămînă a 
fost dominată de pregătirile spe
ciale pentru un nou derby bucu- 
reștean secundul din sezon, la 
care vor fi prezente cele două for
mații. Sportul studențese â aviit în 
fiecârb zi aritrenămehte — de mai 
mică sau mai mare intensitate, așa 
cum era prevăzut în planurile an
trenorilor Ola și Makșai. Miercuri, 
în compania I.O.R.-ului, s-a desfă
șurat o „repetiție" pentru greul 
joc de mîine. Randamentul și dis
poziția manifestată de . ,.ll“-ie ali
niat la Pitești pledează pentru uti
lizarea lui și în jocul de mîine ; 
cu o singură modificare — rein
trarea lui M. Sandu, a cărui .sus
pendare a expirat. La Steaua, Con
stantin și Creiniceânu au solicitat 
și ei maximă seriozitate și efort 
in pregătiri. Partida de mijloc de 
săptămînă a avut ca parteneri pe 
jucătorii de la TAROM. Formația - 
standard se anunță și pentru mîine, 
cu un singur semn de întrebare : 
dacă Iordăncscu nu va putea juca 
(acuză din nou dureri la(acuză din nou dureri la piciorul 
accidentat) va fi utilizat Răducanu.

ARBITRUL PARTIDEI : NicOlae 
Peiriceanu (București).

UNIV. CRAIOVA (1)
în limitele deplinei sportivi- 
și nu un prilej de plătire a

72 : 3—0, 0—2 ;
Aradul găzduiește meciul revan

șei, iar coincidența face ca cei ce 
au pierdut aici, cu cîteva luni în 
urmă, titlul de campioni, să nu fi 
cunoscut pînă acum înfrîngerea în 
noul campionat. Pentru lider -este, 
deci, meciul revanșei. E de așteptat 
o partidă dirză, dar pe care o do-

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Villa
A DIVIZIEI B

SLEIA I

Oțelul Galați — Metalul Plopcni : GH. 
ispas (CoiiKtanța);

Caraimanul Bușteni — C.F.R. pașcani: 
M. CÎȚ.U (București) ;

Victoria Roman — Constructorul Ga
lați : C. PRUSAC (Botoșani) ;

Știința Bacău — Ceahlăul P, Neamț : 
M. ROTARU (lași);

Progresul Brăila — Petrolul Moinești: 
GH. RETEZAM (București) :

Celuloza Călărași — Metalul Mija: ST. 
LAZAR (bucurești):

C.S.M. Suceavă — dlorlâ BUzâli: A.
BENtil (București).:. . , '

b.C. Galați — Viitorul Vaslui : M. BK A 
(București):

Delta Tulcea — C.S.U.
RAINEA (Bîrlad).

Chimia Bm. Vilcea — Flacăra Morenl: 
I. BARBU (Deva);

ș.N. Oltenița — Metrom Brașov : C. 
TEODORESCU (Buzău):

Dunărea Giurgiu — Metalul București: 
GR. BÎItSAN (Galați):

Carpați Brasov — Gaz metan Mediaș: 
I. CHIBIȚA (Pitești) :

Autobuzul București — C.S.M. Sibiu : 
1. HBlSTEA (Alexandria).

SERIA A III-A

rim 
lăți, , .
unor polițe. în această săptămînă, 
U.T.A- și-a continuat antrenamen
tele și a jucat joi cu C.F.R. Arad, 
pe care a învins-o cu 5—1 (3—0). 
Formația probabilă ; Iorgulescu 
(Vidac) — Birău, Ivukla, Pojonî. 
Popovici — Domidc, Șchep, Bro- 
șovschi — Axehte, Kun, Sima. 
Trandafilon și Purima sînt indispo
nibili. După jocul cu ' 
craiovenii au avut o zi 
apoi au efectuat un 
trenament. In privința formației, 
își va lua locul în echipă, proba
bil. Bădin, dar nu e sigură folo
sirea lui Țarălungă.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Cim- 
peanu (Cluj).

Fiorentina, 
de odihnă, 

ușor an-

STEAGUL ROȘU

SERlA A II-A

Galați : N.

Electroputere Craiova — Progresul 
București : G. BLAU (Timișoara) :

Dinamo Slatina — C.S. Tîrgoviște: A. 
i:xr. (Crațova):

Traeto.rul Brașov — Minerul Motru : 
M. STELIAN (Sighișoara):

Metalul Drobeta Tr. Spverin — Nitra- 
mondia Făgăraș : ȘT. BIRAESCU (Ti
mișoara) ;

dlimOia Oradea—blim$ia Satu Mare: 
t. drAGuLici (Prebeta Tr, severul):

Minerul Baia Atare — Mfelâidrglstul 
Cugir: x. BAHNA <Tîrnă\.gni) ; . .

Ind. sirmii C. Turzii — Minerul Cav- 
nie : T. ANDREI (Sibiu);

Minerul Anina — Vulturii Textila Lu
goj : G. COJOCARU (Drobeta Tr. Seve- 
' Gloria Bisliriți — TtJttili OHbrhci : 
BAnEiu (Sibiu) :

C.F.R. Ti^ișoară — C.F.R. Arad: 
C'Vi'cteka 'câtbi'*!- tui. tiittlșoâra : 
SZECSEI (Tg., Mureș):

Ariesul Turda — Corvinul Hunedoara: 
C. guița (Brașov);

Mureșul Deva — F.C. Bihor : C. PE- 
TREA (București).

cele 
hotârî-

I.

V.

z.

F.C.

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1971—1972 s 3—1 și 
1972—1973 1 5—1 și 0—1.

Tradiția întîlnirilor dintre 
două echipe indică avantajul
tor al terenului propriu. Stegarii au 
cîștigaț cu regularitate — uneori chiar 
detașat — la Brașov, în față militari
lor mureșeni. Ceea ce însă nu-1 scu
tește pe antrenorul N. Proca de gri
jile meciului de duminică, în vede
rea căruia pregătirile din cursul aces
tei săptămîni s-au desfășurat sub 
semnul seriozității maxime și al do
rinței unanime de victoriei In pri-

I
S.C. BACAU (18)

— Voința Tg. Mureș. Constructorul
— Olimpia, Rapid — Crișul. Politeh
nica — Sănătatea, meciuri in divizia 
feminină A ; teren Floreasca, ora 
10.13: A.S A. — Progresul (m.B); 
teren Progresul, ora 10.45: Arhitec
tura ..I,E.F S. II (m.B).

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei. de la ora 9 : Campionatele 
republicane ale seniorilor : Proba de 
obstacole, cat. grea și proba de ob
stacole. lele.

FOTBAL : Stadion „23 August", ele 
Rapid — Venus (fotbal

iergem
feminin), ora 15.30 : Rapid — Dina
mo (Div. A), ora 11.20 : Sp. studen
țesc — Steaua (Div. A): teren Giu
lești. ora 10 : Rapid — Dinamo (ti
neret) ; teren Politehnica, ora 10 : 
Sp. studențesc — Steaua (tineret) : 
teren Autobuzul, ora 11 : Autobuzul 
— C.S.M. Sibiu (Div. B); teren FI. 
Roșie, ora 11 : FI. Roșie — Dinamo 
Slobozia (Div. C); teren Sirena, ora 
11 : Sirena — Olimpia Giurgiu (Div. 
C): teren C.P.B.. ora 11 : Șoimii 
TAROM — Unirea Tricolor (Div. C): 
teren Triumf, ora 11 : Triumf — 
I.O.R. (Div. C): teren Laromet. ora 
11: Laromet — Voința; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Electronica (Div. 
O).

HANDBAL : Teren Constructorul, 
ora 10.15 : Universitatea Buc. — 
Textila Buhuși (..Cupa de toamnă"
— feminin); teren Giulești, ora 10.15: 
Rapid — Agronomia lași (B.m.), ora 
11.30 : Rapid — I.E.F.S. („Cupa de 
toamnă'1 — feminin): teren Voința, 
ora 9 ; Voința — C.S. Pitești (B.f.) ; 
teren Ghencea. ora 15.15 : Universi
tatea Buc. — Dinarno Buc. („Cupa 
de toamnă'1 — masculin), ora 16.30 : 
Steaua — C.S Bacău („Cupa de 
toamnă” — masculin).

LUPTE : partide din cadrul cam; 
pionatului diviziei A : sala clubului 
Steaua, de la ori 10 : Steaua — Pro- 
gresul Brăila — Tricolorul Călărași; 
sala Dinamo, de la ora 10: Dinamo
— Hidrotehnica Constanta — Petrolul 
Ploiești — lupte libere: sala Progre
sul, de la ora 10: (Progresul — Di
namo Buc. — S.C. Bacău) — lupte 
greco-romanc.

POLO: Bazinul Dinamo, de la'oră 
10: Progresul — Politehnica. Voința
— I.E.F.S.. Dinamo — Rapid (par
tide in cadrul campionatului repu
blican).

POPICE . _
nelor Republica, de_la ora 8 :

Iești, de la ora 8 : Rapid Buc. - 
cia Ploiești (jocul ultimelor

: Arena de la Clubul Czi- 
__ 2- i_ : Glo

ria Buc. *— Voința Buc.; arena Giu- _ . .. . Da_ 
................... ..... trei 

schimburi), partide in cadrul cam
pionatului masculin, divizia A.

RUGBY : Teren Parcul Copilului, 
de la ora 9 : Grivlța Roșie — Univer
sitatea Timișoara. Sportul studențese 
— Agronomia Cluj (Div. A); teren 
Olimpia, ora 9 : Olimpia — A.S.E. ; 
stadion Giulești, ora 15: Rapid — Ar- 
hiteatura (Div. B).

SC RIMA : Sala Floreasca II, ora 
9 : campionatele republicane pentru 
seniori (sabie — de la ora 14: finala).

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : In ediția 1970—71 și 1971—72, 
C.S.M. Reșița a activat în Divizia B. 
1972—1973 : 2—0 și .1—1.

Băcăuanii nu se împacă 
ocupării ultimului loc în clasament. 
Toată săptămînă au efectuat cîte doua 
antrenamente zilnice. Joi, au susținut 
la Bacău un „amical” cu formația de 
Divizia B. Ceahlăul P. Neamț, pe care 
au întrecut-o cu 5—2. Autorii golu
rilor: Munteanu (3), Dembrovschi și 
Duțan. A fost folosit unsprezecele 
care va fi utilizat și în meciul de 
miine, adică i Ghiță — Margasoiti, Ca-

cu ghidul

6
5
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

2
1
1
1
3
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0

0
2
2
3
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

14
11
11

9
9

8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6

F.C. CONSTANȚA (2) - F. C. ARGEȘ (7)
ULTIMELE REZULTATE DI- 

Rfectfe: 1970/71 : 1—1 și 1—2 ;
1971/72 : 0—0 și 0—3 ; 1972/73 : 1—1 
și 1—1.

In partida cu F. C. Argeș, for
mația pregătită de Hașoti pornește 
ca favorită, avînd de partea sa 
trei atu-uri : 1. lotul complet, fără 
indisponibilități, 
bună a tuturor jucătorilor, 3. evo
luează pe teren propriu, unde, pînă 
acum, n-a pierdut nici un punct 
(8 goluri marcate — 2 primite). In 
schimb, în tabăra piteșteană există 
destule „probleme" : Troi și Barba

2. forma foarte

— încă nerecuperați, stare de de
cepție după eliminarea din Cupa 
U.E-F.A., forță de joc scăzută în a- 
ceastă primă parte a sezonului. Joi 
a fost zi de odihnă. Vineri, arge
șenii au efectuat un antrenament 
de intensitate medie. In partida cu 
Fenerbahce, Dobrin a etalat o deo
sebită poftă de joc. Probabil că și 
la Constanța internaționalul piteș- 
tean va pune 
rării gazdelor.

multe probleme apa-

ARBITRUL
ghe Popovici

ÎNTÎLNIRII : Ghcor- 
(București).

PETROLUL (11-12) — POLITEHNICA IAȘI (6)

teren

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1970—1971 l 3—1 si 
1971—1972 0—0 și 1—0

Iată un meci care aduce în 
nu numai rivalitatea dintre cele două
formații dar și tin fapt mai puțin 
obișnuit! fostul antrenor al ploiește- 
nilor, Ilie Oană, față în față cu ele
vul său, Gheorglie Dumitrescu, azi 
antrenorul „galben-albaștrilor". Pri
mul cunoscînd bine plusurile și slă
biciunile adversarului, speră intr-un 
rezultat satisfăcător: secundul țintește 
un succes total și de prestigiu în

fața fostului său profesor. Iată acum 
și ultimele vești din cele două ta
bere» ploieștenii au susținut "joi un 
meci școală cu Carpați Sinaia (1—1). 
Formația de duminică încă nu se 
conturează, în principal postul de 
portar este în discuție, Kămureanu 
și Tănase fiind încă nerefăcuți. Ieșe
nii au jucat la Pașcani cu C.F.R. 
(0—2), Oană declarîndu-se nemulțumit 
de jocul, în ansamblu al echipei 
sale.

ARBITrtUL PARTIDEI : 1. Chilibar 
(Pitești).

POLITEHNICA TIM. (11-12)-JIUL (16)
ULTIMELE . REZULTATE DI

RECTE î cele 2 echipe nu s-au întîl
nit in campionat în ultimii ani, întru
nit Poli a activat în Divizia B.

ULTIMELE PREGĂTIRI. Studenții 
s-au antrenat zilnic după partida c-u 
Dinamo. Joi au susținut un amical 
cu Electromotor Timișoara (Divizia 
C). Scori 6—0 (3—0) prin golurile în
scrise de Bojin (3), Bungâu, Surdan 
și Floareș. Antrenorul Ion Ionescu 
ne-a declarat că va menține formația

U" CLUJ (9)
ULT1MELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—1971 : 1—1 si 1—2 ; 
1971—1972 : 1—0 si 1—0; 1972—1973 < 
2—2 și 1—2.

Programul 
jene, care se 
un derby de mare interes și tradiție, 
a fost aproape identic în ultima săp- 
tărpînă. După meciul de la Reșița, 
unde formația studențească a făcut 
un joc bun, antrenorul 8. Avram a 
continuat pregătirea cu antrenamente 
zilnice. Mulțumit de felul cura a evo-

celor două echipe clu- 
întilnesc duminică intr-

(10) - A.S.A. (15)
.1

vința formației, brașovenii contează, 
in general, pe același unsprezece, 
care a evoluat și în etapa precedentă 
la Cluj, adicăî Adaniaclie — Anglie- 
lini, Jenei, Olteana, Ruso — Cadar, 
Matcescu — Anghel, Pescaru, Gher- 
gheli, Gj’orfi. în schimb A.S.A.. reve
nită în țară joi, după meciul cu Lo
komotiv Sofia, are unele probleme de 
echipă, pe care insă antrenorii speră 
să le rezolve pînă Ia jocul de mîine. 
în vederea unei comportări cit mai 
bune.

ARBITRUL PARTIDEI i Vasilc To- 
pan (Cluj)

C.S.M. REȘIȚA (5)
targiu, Velicu, Volmer — Ilrițeu. Du- 
țan — Pană, Dembrovschi, Munteanu, 
Băluțâ. Miercuri seară, reșițenii s-au 
reîntors din Iugoslavia unde au ju
cat cu echipa de Divizia B, Dinamo 
Pancovo, iar vineri dimineață ei au 
plecat spre Bacău. Antrenorul I. 
Reinhardt intențiopeaz.. să, folosească 
formația: Ilieș — Rednic, Gcorgevici, 
Kiss, Kafca — Pușcaș, Beideanu — 
Atodireseî, Voinea, D. Popescu (Că- 
prioru), Florea.

ARBITRUL PARTIDEI i Gh. Ma- 
nole (Constanța)

ie
care

din jocul cu Dinamu. Jiul s-a pregă
tit și ca intens. Joi și vineri echipa 
din Petroșani a stat la Lugoj unde 
a și susținut un joc amical cu Divi
zionara B, Vulturii textila, pe care 
a învins-o cu 2—1 (1—1) prin golurile 
marcate de Libardi și Stan, respec
tiv Apetrei. In linia de mijloc a mi
nerilor reintră Stoțker care a efec
tuat etapa de suspendare.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Grigo- 
rescu (Craiova).

C.F.R. CLUJ (13-14)
luat echipa sa intr-un meci în care, 
totuși, a fost învinsă, se pare că 
Avram va. menține aceeași formulă de 
alcătuire a formației. La C.F.R., s-au 
făcut antrenamente tot în fiecare zi. 
dar s-au efectuat cîte două ședințe de 
pregătire. Dr. C. Rădulescu, conștient 
probabil de faptul că s-a rămas în 
urmă cu pregătirea, -a planificat an
trenamente intense și dese controale 
medicale. Nici la C.F.R. nu se anun
ță -modificări în formație, Petrescu 
(fractură de deget, picior in ghips) 
rămînînd tot pe tușă.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Pădu- 
reanu (București).

OLIMPIA ORADEA A JOCÂT
LA DEBREȚIN

Oradea a jucat in această 
la Debrețin (Ungaria), unde 
fprrnația locală D.M.T.E., 

au

Olimpia 
săptămînă 
a întîlnit 
din Divizia B. Fotbaliștii orădeni 
învins cu 3—2 (2—1).

Golurile formației orădene , a.u . fost 
înscrise de Stan, Jiroș și Dongolo. 
(I. GIIIȘA — corespondent județean)

LA llROOVIȘIt „rttHOillALLL

CONSTANTIN IABARCEA".
C.S. Tîrgoviște aC.S. Tîrgoviște a organizat un tur

neu de fotbal, „Memorialul Constan
tin Tabarcea". la care au participat 
echipele de tineret ale cluburilor Ra
pid București și Petrolul Ploiești, di
vizionara B din Tîrgoviște și Gdrna 
Oreahovița (Bulgaria).

Rezultatele înregistrate în primele 
meciuri i C.S. Tîrgoviște — Rapid 
5—2 (4—1), Petrolul — Gorna Orea
hovița 1—0 (1—0).

Finala va avea loc la 10 octombrie 
între C.S. Tîrgoviște și Petrolul. (M. 
AVANU — coresp. jud.)

TRAGEREA SPECIALA LOTO - 9 OCTOMBRIE 1973
Atribuie :

Ciștiguri de cîte 1OO-O00 lei din 
Un autoturism ' DACIA 1300 
diferența în numerar ;

Autoturisme DACIA 1100 ;
Excursii de cîte 2 locuri și un 

loc la Brașov cu petrecerea Reve
lionului ;

• Premii în bani.
Procurați-vă din vreme bilete 1
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 5 OCTOMBRIE 
1973

EXTRAGEREA’ 1 : 86 54 1 33 75 
4 3 50 2

EXTRAGEREA a
18 37 88 78 60 67

FOND GENERAL
880.834 lei

Plata premiilor se 
pitală începînd din

Il-a : 90 25 6

DE PREMII :

va face în Ca-
13 octombrie 

pînă la 5 decembrie ; în țară 
pînd din 17 octombrie pînă 
decembrie 1973 inclusiv.

în ce
la 5

SeRubrică redactată 
LOTO-PRONOSPORT

natp.hu


PROGRAMUL ETAPEI A ll-a DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Ieri, Ia Zurich, în. sala de festi

vități a hotelului Atlantis a avut loc 
tragerea la sorți pentru etapa a 
doua a cupelor europene la fotbal, 
(în C.C.E. și „Cupa Cu’pelor" — 
optimi de finală, iar în. „Cupa 
U.E.F.A.” — 16-imi de finală).

Echipele românești rămase în 
competiție vor avea adversare re
dutabile.

în C.C.E., DINAMO BUCUREȘTI 
va întâlni pe campioana Spaniei AT
LETICO MADRID, iar în „Cupa 
U.E.F.A.", UNIVERSITATEA CRA
IOVA va fi opusă cunoscutei for
mații STANDARD LlfiGE. Dinamo- 
viștii bucureșteni susțin primul joc 
(24 octombrie) pe teren propriu, în 
timp ce Universitatea Craiova va

juca la aceeași dată, in. deplasare, 
la Liege. Meciurile retur sînt pro
gramate (în toate competițiile) la 
7 noiembrie.

în această etapă a întrecerilor 
sorții au decis cîteva partide deose
bit de atractive, printre care amin
tim întâlnirile ; Bayern Miinchen — 
Dynamo Dresda, Steaua roșie Bel
grad — F. C. Liverpool, Ajax 
Amsterdam — T.S.K.A. Sofia (în 
C.C.E.), Borussia Monchengladbach 
— Glasgow Rangers (în „Cupa Cu
pelor)" și Lokomotive Leipzig — 
Wolverhampton Wanderers, Dinamo 
Tbilisi — O.F.K. Belgrad (în „Cupa 
U.E.F.A.”).

Iată programul complet al 
tîlnirilor din etapa a II-a :

F. C. ZURICH 
OLYMPIQUE LYON 
A. C. MILAN 
BRANN BERGEN

— MALMOE F.F.
— P.A.O.K SALONIC
— RAPID VIENA
— GLENTORAN BELFAST

CUPA U.E.F.A,

3»

in.-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
BAYERN
STEAUA
F. C. BRUGES 
SPARTAK TRNAVA
DINAMO BUCUREȘTI
CELTIC GLASGOW 
AJAX AMSTERDAM
BENFICA LISABONA

MUNCHEN
ROȘlt BELGRAD

— DYNAMO DRESDA
— F. C. LIVERPOOL
— F. C. BASEL
— ZARIA VOROȘILOVGRAD
— ATLETICO MADRID
— VEJLE B.K. COPENHAGA
— T.S.K.A. SOFIA
— UJPESTI DOZSA

LEEDS UNITED
IPSWICH TOWN
V.f.B. STUTTGART 
FORTUNA DUSSELDORF 
LOKOMOTIVE LEIPZIG
F. C. ABERDEEN
VITORIA SETUBAL 
LOKOMOTIV PLOVDIV 
FEYENOORD ROTTERDAM 
DINAMO KIEV
DINAMO TBILISI
STANDARD LIEGE
O.G.C. NICE
OLYMPIQUE MARSEILLE 
RUCH CHORZOW
PANACHAIKI PATRAS

ATLETICO MADRID

CUPA CUPELOR
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
SPORTING LISABONA
BANIK OSTRAVA
BEROE STARA ZAGORA

— GLASGOW RANGERS
— F. C. SUNDERLAND
— F. C. MAGDEBURG
— ATLETICO BILBAO

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX DE LA BERLIN

ȘTEFAN BOBOC Șl ILIE TÎRÎLÂ
S AU CALIFICAT INSEMIFINALE

Atletico Madrid — care la sfîr
șitui sezonului trecut a intrat în 
posesia celui de al 7-lea titlu de 
campioană a Spaniei — este, in
discutabil, una dintre cele mai 
cunoscute echipe iberice. Victoria 
de afiul trecut, obținută la po- 
tou, după o luptă acerbă cu Real, 
C.F. Barcelona și Espanol, a pro
bat marea putere de luptă și 
talentul jucătorilor antrenorului 
vest-german Max Merckel. Ime
diat după victorie, Merckel a 
fost... destituit, datorită unor de
clarații „neprotocolareM la adresa 
conducerii clubului, actualul an
trenor al echipei fiind spaniolul 
Juan Carlos Lorenzo.

în ciuda unei calificări difi
cile în primul tur, Atletico Ma
drid este fruntașă în campiona
tul Spaniei, posedind ' '
cîțiva Jucători de mare clasă, ca 
Adelardo, Luis, Garate sau Iru- 
reta, toți internaționali A.

In primul tur al C.C.E.: Atleti
co Madrid — Galatasaray - Istan
bul 0—0 și î—o (ultimul meci în 
deplasare).

totodată

— HIBERNIAN EDINBURG
— LAZIO ROMA
— TATRAN PRESOV
— ADMIRA WACKER VIENA
— WOLVERHAMPTON WANDERERS
— TOTTENHAM HOTSPUR
— RACING WHITE BRUXELLES
— HONVEDl. BUDAPESTA
— GWARDIA VARȘOVIA
— B. K. 03 COPENHAGA
— O.F.K. BELGRAD
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— FENERBAHCE ISTANBUL
— F. C. KOLN
— F. C. CARL ZEISS JENA
— TWENTE ENSCHEDE

STANDARD LIEGE
încheiat în vară cu o surpriză, 

campionatul belgian nu a mai 
avut drept campioană pe nici 
una dintre cele două „mari" ale 
fotbalului, din țara lui Van Himst
— Anderlecht sau Standard Llăge
— ci pe o echipă oare recucerea 
după 35 de ani titlul, F.C. Bru
ges. Pe locul al doilea a termi
nat Standard, care însă Imediat 
a hotărit să se întărească cu 
ctțiva jucători noi, printre care 
șl iugoslavul Bukal, fost titular 
al echipei naționale. Bukal era 
al... patrulea jucător iugoslav în 
echipa din Liăge, astăzi atacul lui 
Standard (in formula 4—3—3), a- 
rătînd astfel : Musovici, Bukal, 
Rora..., și asta to vreme ce an
trenorul formației este tot un 
iugoslav, Markoviel.

Printre ceilalți jucători foarte
• cunoscuți ai multiplei campioane 

a Belgiei, ii găsim pe portarul 
echipei naționale, plot și căpita
nul ei, Van Moer, apoi Dewalque, 
Dolmans, Seemeling, toți inter
naționali.

în primul tur : Standard Liege
— Ards Belfast 2—3 si 6—1.

După 5 zile de fructuoase dezbateri

CONGRESUL OLIMPIC
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

- CONGRES 
OLYMPIQUg

VARNAV5

LE SPORT
POUR UN MONDI 

DE PA IX

BERLIN, 5 (prin telefon de ia 
trimisul nostru).

întrecerile turneului internațio
nal de box, disputat la Dynamo 
Sporthalle din capitala R. D. Ger- 

ultimeie 
două reuniuni dinaintea semifina
lelor. în această zi au urcat trep
tele ringului și ceilalți 4 sportivi 
români, care nu evoluaseră miercuri : 
Constantin Stanef și Ilie Tîrilă (în 
gala de la prînz), Vasile Ivan și 
Marin Peia (în cea de seară).

Constantin Stanef a început 
foarte decis lupta cu Bachfeld 
(R.D.G.), hotărît să încheie rapid 
conturile cu adversarul său. Dar, 
dorind să lovească puternic el a 
boxat contractat, rigid în prima re
priză și loviturile sale năpraznice 
nu și-au atins ținta, Bachfeld fiind 
un foarte bun tehnician și mult 
mai înalt ca boxerul nostru. în ul
timul rund, cînd Stanef s-a decis 
să schimbe tactica și a început să 
boxeze, el și-a surprins adversarul 
de două ori cu croșee de dreapta, 
dar fiind împiedicat prin țineri re
petate — tolerate de arbitru — să-și 
valorifice situația favorabilă creată, 
n-a putut realiza victoria înainte 
de limită și a trebuit să se recu
noască învins la puncte.

în partida imediat următoare, la 
categoria semimijlocie, au apărut 
în ring Agubo (Nigeria) și tânărul 
nostru reprezentant Ilie Tîrîlă. Par
tida a început în nota de domi
nare a sportivului nigerian, un bo
xer puternic, cu o statură atletică, 
care a pornit dezlănțuit la atac 
imediat după primul sunet de gong. 
Tîrîlă s-a apărat bine, s-a depla
sat frumos și după un minut de 
luptă a expediat un croșeu de 
stingă în bărbia adversarului tri- 
mițîndu-1 la 
l-a temperat 
decît pentru 
continuat să 
român să accepte un schimb de lo
vituri dure. Resimțindu-se în ur
ma lor, boxerul nigerian a slăbit 
ritmul în ultima repriză cînd Ilie 
Tîrîlă a speculat excelent situația 
și, cu repetate directe de dreapta, 
și-a trimis de trei ori consecutiv 
adversarul la podea obligîndu-1 pe 
arbitrul de ring să oprească lupta 
pentru inferioritate.

în gala de aseară, Vasile Ivan 
a avut o evoluție excelentă în fața 
campionului polonez la categoria 
cocoș, Krzystof Madej, medaliat cu 
bronz la C.E. de la Belgrad. Me
ciul a fost strîns, spectaculos, iar 
reprezentantul nostru a manifestat 
o ușoară superioritate tehnică su
ficientă pentru obținerea deciziei. 
Cu toate acestea, cînd mai erau 5 
secunde pină la încheierea partidei, 
arbitrul de ring, a găsit de cuviință 
să-l avertizeze pe Vasile Ivan, deși 
cel care obstrucționa în acel timp 
era sportivul polonez. Această

mane, au continuat cu

podea. Acest șoc nu 
pe pugilistul nigerian 
cîteva secunde. El a 
atace obligîndu-1 pe

TURNEE DE TENIS
QUEBEC. — S-au disputat partide 

contând pentru proba dd dublu: Bat- 
trick, Stilwell — Borg, Norberg 6—2. 
6—2; Ryan, Carpenter — Russell, 
Reid 7—6, 6—4; Carmichael, McMillan 
— Johansson, Svensson 6—2, 5—7, 
6—3. Din turul II al probei de simplu, 
Mark Cox 1-a întrecut cu 6—1, 6—1 
pe Steve Faulk.

OSAKA. — Iată principalele rezul
tate înregistrate în primele tururi i 
Masters — Dell 6—-3, 6—4; Kuki — 
Borowiak 7—6, 6—1; Sakai — Simp
son 6—1, 6—2; Rosewall — Fletcher 
6—7, 6—0, 6—2; Gorman — Sawamat- 
su 6—3, 7—6; Singh — Case 6—1, 6—0; 
Franulovici — Tanabe 6—3, 6—2 
lironke—Amritraj 6—7, 6—4, 7—6 ; 
Drysdale — Kamiwazumi 6—2, 6—2; 
Franulovici — Kronk 6—1, 6—2; Sa
kai — Stewart 6—1, 6—4.

COLOMBUS. — Tenismana ameri
cană Chris Evert a fost declarată 
cîștigătoarea turneului. în finală, 
Cliris Evert urma să o întâlnească pe 
Margaret Court, care nu s-a putut 
prezenta la joc, fiind accidentată.

PHOENIX. — Favoritele au obținut 
victorii scontate: Billie Jean King a 
învins-o pe Laura Rossouw cu 6—2, 
6—1, Frangoise Durr a dispus cu 7—5, 
6^-3, 6—3 de Tory Fretz, iar Rose
mary' Casals a intreeut-o cu 6—3, 
6—2 pe compatrioata sa Barbara 
Downs.

sancțiune a determinat pe 3 din
tre cei 5 judecători să-1 vadă cîști- 
gâtor pe Madej.

La pană, Marin Peia a întâlnit 
chiar în primul meci pe campionul 
european Ștefan Forster 
de care a fost învins prin 
în repriza secundă.

Și astfel, în semifinalele
bătă vor fi prezenți și doi dintre 
cei șase boxeri români. Ștefan Bo
boc îl va întâlni pe Niebudek (Po
lonia) Ia semimuscă, iar Ilie Tîrilă 
pe Spilski (R.D.G.) Ia semimijlocie.

ȘTIRI DIN FOTBAL
(R.D.G.) 

abandon

de sîm-

Mihai TRANCĂ

La 31 octombrie, la Barcelona, 
o selecționată de fotbal a Europei 
va întâlni selecționata Americii de 
Sud. Acest meci, care este orga
nizat de federația internațională de 
fotbal (F.I.F.A.), stârnește un mare 
interes în rîndul amatorilor de fot
bal de pretutindeni. Formația eu
ropeană va cuprinde cîteva „ve
dete", printre care Bobby Moore 
(Anglia), Johann Cruyff (Olanda), 
Mazzola (Italia), Beckenbauer (R. F. 
Germania), Eusebio (Portugalia),

Edstroem (Suedia) și Viktor (Ceho
slovacia).

★
Helmut Schon, selecționerul unic 

al echipei reprezentative de fotbal 
a R. F. Germania, a alcătuit lotul 
de jucători în vederea întâlnirilor 
amicale cu selecționatele Austriei 
(10 octombrie, la Hanovra) și Fran- 

. ței (13 octombrie, la Gelsenkirchen). 
Din lot fac parte, printre alții, Kleff, 
Beckenbauer, Hdttges, Vogts, Gra
bowski, Overath, Netzer, Muller etc-

VARNA, 5 (prin telex, de Io trimi
sul nostru).

Sub privirile avide de noutăți ale 
celor 200 de ziariști acreditați, timp 
de 5 zile, în Palatul sporturilor din 
Varna, 61 de membri ai Comitetului 
Internațional Olimpic, reprezentanții 
a 92 de Comitete naționale olimpice 
și a 26 de federații internaționale 
au dezbătut în cadrul Congresului 
olimpio probleme extrem de impor
tante pentru viitorul sportului in
ternațional. încă înainte de prima 
frază muzicală care invita regulat 
prin megafoane pe participanți în 
sala congresului, scepticii au ex
primat neîncrederea în posibilitățile 
de succes ale reuniunii. Astăzi, po
căiți, ei recunoso că s-au înșelat. 
Discutarea problemelor controversate 
într-un cadru atât de larg, cu inter
venții originale Și nu lipsite adesea 
de spirit polemic, a dat roade, de 
vreme ce la încheierea lucrărilor 
s-a considerat că este necesară con
tinuarea seriei congreselor (fără a 
aștepta, desigur, trecerea altei ju
mătăți de secol). în 5 zile, firește, 
S-au revărsat asupra sălii torente 
de vorbe care, adunate și transcrise, 
vor încărca cu 7 kg de hîrtie va
lizele ■ congresiștilor. Suplimentul de 
taxă de transport este însă justifi
cat pentru oei ce au știut să nu se 
înece în marea de ouvinte ți au 
extras esențialul.

încă în prima zi de congres, re
prezentantul federațiilor internațio
nale — Thomas Keller — a încercat 
un atao nesăbuit la autoritatea C.I.O., 
contestînd-o și prezicîndu-i sfîrșitui.

fructuoasă a triumviratului C.I.O — 
C.N.O.—F.I.

Schimbul 'larg de opinii din ca
drul Congresului a adus firește 

multe clarificări în probleme mult 
disputate. S-a convenit ca regula de 
admitere (celebrul paragraf 26, pri
vind amatorismul) trebuie adaptată 
la cerințele zilei. Se conturează posi
bilitatea ca C.I.O. să stabilească 
doar limitele etice ale amatorismu
lui, lăsînd C.N.O. și F.I. latitudinea 
să valorifice practic regula, ținînd 
seama de marea 
dițiilor sociale și 
supuși candidații 
țări ale lumii și 
sportive.

S-a recunoscut 
pice nu pot fi abordate făcînd ab
stracție de lumea sportivă în general, 
adică și de „sportul pentru toți". 
Nu e de mirare, in acest context, 
că în declarația finală, punctul 7 
prevede că : „Trebuie luat în consi
derare sprijinul guvernamental pen
tru dezvoltarea sportului în fiecare 
țară în parte". în acest fel se leagă 
imaginea campionului olimpic, a gru
pei competitorilor de înaltă perfor
manță, de masa anonimă dar nu 
lipsită de Însemnătate a celor care 
naso pe viitorul recordman.

Tentativa de a anula însemnele

varietate a con- 
tehnice la care sînt 
olimpici în diverse 
în diferitele ramuri

că problemele olim-

mîndriei patriotice în incinta olim
pică, a eșuat. însuși președintele 
C.I.O,, lordul Killanin, care se ară
tase partizan al interzicerii drapele
lor și imnurilor, a declarat în cu- 
Vîntarea sa finală că a fost convins 
— prin argumentele si mulțimea 
vorbitorilor — de inutilitatea si in- 
justețea unei asemenea încercări.

A fost evocată, nu fără îndreptă
țire, necesitatea ca toate organismele 
olimpice să țină un contact mai 
strîns cu sportivii, pentru a le cu
noaște părerile, păsurile, interesele 
și năzuințele.

Un ultim cuvînt pentru delegația 
Comitetului Olimpic Român, care a 
marcat prezența activă la Varna, 
unde s-a distins prin intervențiile la 
tribună, prin propunerile prezentate 
și unanim apreciate, prin numeroase
le întâlniri și schimburi de păreri 
cu delegațiile similare.

în ciuda scepticilor, a fost un con
gres util. Și deși vremea la Varna 
s-a mai întunecat, iar valurile Mării 
Negre devin tot mai furioase, cu
vintele lordului Killanin sînt încă 
de actualitate: „în această toamnă, 
putem privi cu încredere spre pri
măvară și viitorul Jocurilor Olim
pice"!

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATELE LUMII SUB SEMNUL

EDIȚIA A XVIII-a A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

0 FINALA INEDITĂ: IUGOSLAVIA - SPANIA
• Marea surpriza a competiției: Spania — U.R.S S. 80-76! •

BARCELONA, 5 (prin telefon, de 
la trimisul Agerpres, I. GOGA).

Finala ediției a XVIII-a a cam
pionatului european de 
masculin se va disputa, sîmbătă 
seara în Palatul sporturilor din lo
calitate, între selecționatele Iugo
slaviei și Spaniei. Este o finală im
previzibilă, dar care se înscrie, to
tuși, în nota dominantă a surpri
zelor furnizate de tentativele out- 
siderilor în fața echipelor favorite.

în semifinala susținută în fața 
formației U.R.S.S., deținătoarea 
titlurilor olimpic și continental, 
baschetbaliștii spanioli au realizat 
o victorie neașteptată : 80—76 (40— 
45) și vor juca finala cu reprezen
tativa Iugoslaviei, la rîndul ei în
vingătoare cu 96—71 (46—31) asu
pra Cehoslovaciei. Iată și celelalte 
rezultate ale semifinalelor : Italia — 
Israel 94—73 (51—33), Bulgaria — 
Turcia 76—67 (42—27), România — 
Grecia 89—78 (53—43), Franța — 
Polonia 67—60 (31—31). în parti
dele decisive pentru stabilirea cla
samentului final, se 
meciurile: Iugoslavia 
(pentru locurile 1—2), U.R.S.S. 
Cehoslovacia — — ■
Italia (5—6), 
(9—10) și 
(11-12).

în prima partidă disputată vineri,

baschet

vor disputa
— Spania

(3—4), 
România

Polonia

Bulgaria — 
Franța 
Grecia

România va juca cu Franța pentru locurile 9-10

A ÎNCEPUT
SESIUNE

A 74-a
C.I.O

VARNA, 5 — 
neața, în sala de 
Hotelului Internațional __
stațiunea Nisipurile de Aur, 
lingă Varna, a avut loc des
chiderea celei de a 74-a sesiuni 
anuale a Comitetului Interna
țional Olimpic. Pe agenda de 
lucru figurează, printre altele, 
fixarea definitivă a programu
lui J.O.

Vineri dimi- 
festivitiiți a 

din

de Ia Montreal 1976.

• La C.M. de la
Havana,halterofilii
europeni au cucerit
opt din cele nouă
titluri !

1;
IIS:

Israel a învins Turcia 
(44—36), ocupînd locul 
locul 8). La închiderea 
lelalte partide sint în curs de des
fășurare.

Partida Spania — U.R.S.S. a în
ceput în nota de dominare a spor
tivilor sovietici care, demonstrînd 
o bună precizie în aruncările la 
coș, conduceau în min. 16 cu un a- 
vans de 13 puncte. Gazdele și-au 
revenit și au redus din handicap 
(5 puncte la pauză), dar la re
luare tot echipa U.R.S.S. este cea 
care domină și obține în min. 25 
scorul de 55—44. Din acest momenî 
s-a produs o 
a selecționatei 
rajată frenetic 
de spectatori, 
coș și, în min. 
în continuare, 
la semidistanță 
prima dată echipa sa în avantaj, iar 
Estrada, Santillana și Ramos mar
chează ultimele coșuri care con
semnează succesul spaniolilor. Au 
înscris Brabender 20, Ramos 16, 
Buscato 16, Luyk 8, Estradă 8, 
Santillana 6, Rullan 4, Cabrera 2 
pentru învingători, respectiv Pau
lauskas 19, S. Belov 14, Boloșev 12, 
S. Kovalenko 12, Edeșko 8, Milo- 
serdov 7, Kovalenko 2, Pavlov 2.

în întâlnirea România — Grecia,

cu 96—78
7 (Turcia 
ediției ce-

neașteptată revenire 
Spaniei care, încu- 
de cei peste 10.009 
a înscris coș după 
35, a egalat : 70—70.
Buscato înscrie de 

și aduce pentru

după patru minute de joc echili
brat echipa țării noastre a avut per
manent inițiativa și, cu Tarău și 
Oczelak in excelentă zi de coș, a 
învins clar. Au înscris pentru Ro
mânia : Tarău 30, Oczelak 19, Cer- 
nat 14, Popa 13, Chivulescu 5, Ni- 
culescu 4, Georgescu 2, Pîrșu 2 
(Diaconescu — bolnav și Novac — 
accidentat, nu au fost folosiți). Pen
tru formația Greciei, cele mai multe 
puncte au fost marcate de Kastri- 
nakis 18, Yatzoglos 16 și Gumas 14.

ulterioare au restabilit 
în ultima zi, același o-

Intervențiile 
adevărul și, 
rator a trebuit să recunoască, spă
șit, că singura soluție pentru conti
nuarea propășirii mișcării olim
pice este cooperarea strînsă a celor 
trei factori de bază. De altfel, docu
mentul final al congresului mențio
nează chiar la primul punpt „men
ținerea comisiei tripartite, sub con
ducerea președintelui C.I.O.. ca o co
misie permanentă a C.I.O." Trebuie 
să înțelegem din aceasta că autori
tatea asupa J.O. rgmîne în
C.I.O., dar că operațiunile practice 
de specialitate tehnică sau geogra
fică vor fi efectuate prin conlucrarea

BALCANIADA DE TENIS

SOMBOR 5 (prin telefon). în lo
calitate au început întrecerile Bal
caniadei de tenis de masă la care 
sînt prezenți sportivi din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia. Competiția a debutat cu 
disputele echipelor masculine- și fe
minine.

Selecționata masculină .a Romă-* 
niei a realizat o victorie facilă în 
primul meci : 5—1 cu Grecia 
(Gheorghe — Maniglas 2—1, Giur- 
giucă — Christodulatos 2—1, Do- 
boși — Pristis 2—1, Gheorghe — 
Christodulatos 0—2, Doboși — Ma
niglas 2—0 și Giurgiucă — Pristis 
2—1). în continuare sportivii noș
tri au întâlnit formația Bulgariei. 
De această dată ei au evoluat slab 
și au pierdut cu 2—5. Cele două 
puncte ale românilor au fost rea
lizate de Doboși (2—0) și Giurgiucă 
(2—1) în fața lui Kitov. Pentru

Fenomen general, acuzat în mul
te țări ale lumii, brutalitatea pe 
terenurile de fotbal este subiectul 
unui recent articol apărut în pagi
nile ziarului moscovit „SOVIETSKI 
SPORT". Iată un citat din artico
lul amintit :

„Să zicem că, de exemplu, Mir
zoev de la Spartak Moscova trece 
cu balonul dincolo de centrul te
renului. Șergelașvili, de la S.K.A. 
Rostov pe Don, nu are cum să-l 
împiedice pe moscovit să se apro-

seama

DE MASĂ

au punctat Da- 
Giurgiucă, 2—0

Jucătorul cehoslovac Balastik (în stingă) și iugoslavul Slavnici. 
timpul meciului dintre cele două selecționate.

Telefoto >. A. P. — AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Orașul Ruse a găzduit totilnirea inter
națională amicală de box dintre selec
ționatele de tineret ale Bulgariei șl R.D. 
Germane. Tinerii pugiliști din R. D. 
Germană au obținut victoria cu scorul 
de 7—4.
H
Meciul internațional de gimnastică, des
fășurat In localitatea vest-germană Rues
selsheim. intre selecționatele masculine 
ale R.F Germania șl Poloniei s-a în
cheiat cu scorui de 550.70—547,45 puncte 
în favoarea gazdelor. La individual, pe 
primul loc în clasament s-a situat vest-

germanul Eberhard Gienger — 112,50
puncte, urmat de polonezul Andrzej 
Szajna — 111,40 puncte.

Cursa cicliști internațională, desfășurată 
la Bologna, a fost cîștigată de rutierul 
italian Franco Blto’ssl, cronometrat pe 
distanța de 222 km to 5h 19:30 — medie 
orară de 41,690 km. în același timp cu 
învingătorul a sosit un pluton de 20 de 
concurenți, printre care se aflau Ita
lienii Bergamo (clasat pe locul doi). 
Paoltoi, Motta și Felice Gimondi, spa
niolii Lașa, Perurena, suedezul Gosta

Petterson și belgianul 
minck.

Roger de V Iad-

In localitatea franceză
Bretache se desfășoară _  „______
de-a 4-a ediție a „Turneului campioni
lor" la golf. După prima zi de întreceri, 
in clasament conduce americanul John
ny Miller cu 68 puncte, urinat de spa
niolul Valentin Barrios — 69 p, Charles 
Coody (SUA) — 70 p șl Jean Garaialde 
(Franța) — 71 p. Campionul american 
G. Palmer, unul din marii favoriți al 
competiției, se află pe locul 8, cu 74 p.

Saint Noin 
în prezent

la 
cea

Plecînd de la mult co
mentata scădere a numă
rului de spectatori pre
zenți în tribune la meciu
rile de fotbal ale sezonu
lui trecut în 
dlanul ,T1IE 
LEGRAPH". 
simultan la 
Manchester, publică in ul
timele sale numere o suc
cintă analiză a înregis
trărilor din acest debut de 
sezon in fotbalul englez :

„Este un lucru cert,, cei 
17 096 de spectatori pre
zenți la meciul Stoke 
City — Ipswich Town, din 
etapa a 7-a a primei ligi,

Anglia, coti-
DAILY TE- 
care apare 
Londra

Halterofilul sovietic 
Kirzhinov, campion 
categoriei ușoare, 
timpul unei încercări de 
la C.E. de la Madrid.

M. 
al 
in O» Îy-A "J. • X

Telefoto i A. P. —
AGERPRES

formația bulgară 
mianov (2—1 cu 
cu Gheorghe și 2—1 cu Doboși) și 
Ghencev (2—1 cu Gheorghe și 
Doboși).

Echipa feminină a țării noastre 
a întrecut fără dificultate pe ceg 
a Greciei : 3—0 realizat de Lidia 
Ilie (2—0 cu Scrivanou), Lupu (2—0 
cu Luka) și dublul Ilie 
(2—0 cu Scrivanou — . 
întâlnirea 
ria, 
(2—0 
s-au 
meciuri 
Ilie, Lupu — 
kova 0—2 și Ilie

* — Luca 
Luka). în 

Bulg'a- 
scorul 

apoi 
trei 

0—2, 
Nei- 
0—2.

următoare, cu ] 
Lidia Ilie a deschis 

cu Ranghelova), dar 
pierdut următoarele 

Lupu — Neikova 
Ranghelova, 
— Neikova l 

Deci 3—1 pentru Bulgaria.
Alte rezultate : Iugoslavia 

Bulgaria 5—1, Iugoslavia — Turcia 
5—0 la băieți și Iugoslavia — Bul- . 
garia 3—1 la fete.

Desfășurate nu de mult la Hava
na, campionatele mondiale de hal
tere au consemnat — pentru prima 
oară in istoria acestui aspru și di
ficil sport — superioritatea incon
testabilă a reprezentanților Europei, 
detașați — ca performanțe și'titluri 
— de halterofilii sosiți în capitala 
Cubei de pe celelalte continente,

Imaginara dispută dintre halte
rofilii europeni și ■ cei ai „restului 
lumii" a fost tranșată, în termeni 
decisivi, în favoarea primilor, ta
belul de onoare al lui „Palacio de 
Deportes" din Havana fiind mai 
mult decît grăitor în această pri
vință : din cele nouă titluri puse 
în joc, europenii și-au adjudecat 
opt, doar iranianul Nassiri izbutind 
să devină campion al lumii, la ca
tegoria muscă. Comparația poate 
merge mai departe, menționînd că 
din cele 27 de medalii disputate 
la Havana, în cele nouă probe, 24 
au poposit pe „bătrînul continent", 
în vreme ce restul de trei au fost 
cucerite de harterofili neeuropeni. 
„aurului" lui Nassiri adăugîndu-i-se 
„bronzul" japonezului Miki, la co
coș. și cel al cubanezului Gonzalez, 
la grea.

Dacă 
sovietici 
ultimele

lumii desîâșurînțiu-se sub semnul 
superiorității sportivilor din aceas
tă țară, atunci trebuie să subli
niem că Havana a constatat — sau 
mai bine zis, a consfințit — ma
rele „salt" al halterofililor din Bul
garia, întorși acasă cu șas* meda
lii, dintre care două de aur. cea 
cucerită de tînărul Nedelcio Kolev

La Havana, au fost stabilite șase 
noi recorduri mondiale : la „muscă"
— Tojikojo (Japonia), 105,5 kg la 
smuls, și Nassiri (Iran), 140 kg la 
aruncat și 240 kg la total: la „cocoș-
— Miki (Japonia) 117.5 kg la smuls 
și Kirov (Bulgaria), 257,5 kg la total; 
la semimijlocie — Kolev (Bulgaria). 
337,5 kg la total. Clasamentul general 
pe națiuni : l. U.R.S.S. — 96 p. 2. 
Bulgaria — 78 p. 3. Ungaria — 50 p. 
R.D. Germană, Polonia, Japonia — 
35 p etc.

supremația halterofililor 
era oarecum previzibilă, 
ediții ale campionatelor

BRUTALITATEA N-ARE
’ ■< ’ ■ ■ ■■''. ' --.:

pie și să tragă la poartă și atunci, 
printr-o intrare brutală, îl culcă la 
pâmînt. Acesta este evident, un 
fault tactic, al cărui scop este sal
varea porții de la un eventual gol. 
într-un asemenea caz, arbitrii nu 
fac altceva .decît să aplice regula
mentul, așa cum este el, interpre
tând oarecum mecanic prescripțiile 
acestuia.

Nu este vorba, însă, de o brutali
tate obișnuită, ci de o ieșire nespor
tivă premeditată, care ar trebui pe
depsită cu mult mai multă asprime. 
Dar nu numai arbitrii, care se do-

CE CAUTA PE GAZON!
vedese prea blînzi, sînt vinovați de 
o asemenea comportare a jucători
lor ; o mare vină revine și antre
norilor, care uneori aprobă o ase
menea manieră de joc. Dacă lucru
rile vor continua așa, atunci jocul 
periculos va putea să devină un 
fenomen general pe stadioanele 
noastre. Toți cei în măsură să stă
vilească extinderea acestui nedo
rit fenomen pe terenurile de fotbal 
trebuie să-și unească forțele. Bru
talitatea nu are ce căuta pe gazon!"

(20 de ani !) însemnînd totodată și 
un nou record mondial (337,5 kg).

în ciuda afirmației că întrecerea 
din capitala Cubei n-a „dinamitat" 
ierarhiile prestabilite — halterofilii 
sovietici și-au trecut în palmares 
alte șase medalii de aur —, surpri
zele n-au lipsit la Havana. Au fost 
de notat, înainte de toate, multele 
încercări nereușite care au condus 
la eliminarea din competiție a mul
tor sportivi cu renume. în această' 
privință, comentatorii au menționat 
că începerea concursului cu proba 
de smuls continuă că constituie o 
problemă dificilă, îndeobște pentru 
competitorii cu un mai slab nivel 
tehnic. De asemenea, ca o surpriză 
poate fi privită apariția în prim 
planul „mondialelor11 a mai multor 
sportivi creditați cu performanțe 
mai puțin spectaculoase pînă , la 
această ediție a campionatelor lu
mii, urcarea pe podiumul de pre
miere a localnicului Gonzalez — 
al 12-lea halterofil al categoriei 
la J.O. de la Miinchen — fiind co
tată drept o surpriză de proporții. 
La același capitol, specialiștii in
clud aparițiile în rîndul elitei mon
diale a bulgarului Ianov, a ro
mânului Ion Hortopan — care, rea
mintim, a cucerit medalia de bronz 
la smuls (cat. muscă) — și a „mijlo
ciului" Wenzel (R.D.G.), care a de
venit vicecampion la categoria 
mijlocie.

CONCURS DE TIR

au constituit cea mai mică 
asistență .înregistrată pînă 
acum în actuala ediție a 
campionatului. în aceeași 
zi, coincidența face să se 
fi înregistrat și cel mai 
mic număr de spectatori 
din întreaga ligă (n.n. — 

și diviziile I—IV) din acest
an, pentru o partidă, mai 
exact la meciul Working
ton — Lincoln : 1190 de 
plătitori.

Trecînd la lucruri mai 
îmbucurătoare, vă asigu
răm de satisfacția noastră 
față de faptul că cele 
două cifre înscrise mai 
sus nu sînt, se pare, decît

excepții 
primelor 
campionat în Anglia. Față 
de sezonul trecut, în a- 
ceeași perioadă, se înre
gistrează o creștere sub
stanțială. La totalul de 
581 857 de spectatori pînă 
în prezent, corespunde 
cifra de 24 566 plătitori în 
plus...

Această creștere se îm
parte în felul următor pe 
cele patru divizii : liga I 
— 15 434 ; liga a Il-a — 
2 382 ; liga a IlI-a — 719 ; 
liga a IV-a — 6 031
de spectatori suplimentari 
față de, reamintim, pe-

de la statistica 
săptămîni de Belegmiph 

rioada corespunzătoare din 
sezonul trecut-

Surprinde, poate, faptul 
creșterii 
pentru a 
față de a treia 
doua ligă... De 
minica
IV-a a
gistrat
pentru
7 391
zenți la meciul Reading — 
Bury..."

LA BUDAPESTA

mai însemnate 
patra divizie, 

și chiar a 
altfel, du- 
în liga a 
s-a înre- 
asistenței 
în curs :

trecută,
Angliei

recordul
sezonul 

de spectatori pre-

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). — La 
Budapesta se desfășoară un concurs 
internațional de tir ' la care participă 
sportivi și sportive din mai multe țări, 
pr' tre care și România.

In proba de armă liberă calibru 
redus (60 focuri) — poziția culcat, vic
toria a revenit țintașului sovietic 
Lutșnikov cu 594 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Pojakov 
(U.R.S.S.) si Gheorghe Adam (Româ
nia) — ambii cu cite 591 puncte.

Proba feminină de pistol standard 
s-a încheiat cu victoria sportivei so
vietice Dmitrieva — 587 puncte, se
cundată de compatrioata sa Zahari- 
kova — 581 puncte. Pe locul trei s-a 
situat Ana Buțu (România) — 574
puncte.
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