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ZIAR AC. CON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL

PE

Cîțiva dintre selecționați, cu puține clipe înaintea plecării spre Snagov, 
jocul de duminică, cu
MIJLOCAȘI :

BELDEANU.

Finlanda
unde vor efectua pregătirile pentru

CONGRESUL OLIMPIC DE LA VARNA
A REPREZENTAT UN MARE SUCCES
NE-A DECLARAT LORDUL KILLANIN 

PREȘEDINTELE C. I. O.

Șl ULTIMA 
DIN CAMPIONATUL

DE ATLETISM
ECHIPE

Republicii va găzduiStadionul 
sîmbătă (după-amiază) și duminică 
(dimineață) ultimul act al campio
natului republican de atletism pe 
echipe — categoria A. Este vorba 
de cea de 
tiției care 
buni atleți 
formații
C.A.U., Steaua, Metalul și Rapid 
din București, Argeș, Brașov, Cluj 
și Timiș.

Duminică vom cunoaște, așadar, 
noua echipă campioană a României 
la atletism.

La întreceri vor lua parte nume
roși atleți, campioni ,șî recordmani 
ai țării, componenți ai loturilor re
publicane.

a treia etapă a compe- 
angrenează pe cei mai 
și atlete ale celor nouă 
participante : Dinamo,

La încheierea conferinței de pre
să finale și tradiționale a președin
telui Comitetului Internațional O- 
limpic. cea care avea să pună 
punct activității febrile din timpul 
Congresului olimpic și a sesiunii 
C.I.O. de la Varna, am solicitat 
lordului Killanin, în completarea 
declarațiilor sale publice, un scurt 
interviu pe care l-a acceptat cu 
amabilitate însoțindu-1 de un căl
duros salut către sportivii Româ
niei.

Acest irlandez cu figura jovială, 
care nu lasă o clipă pipa din mină, 
a preluat de un an sarcina pe care 
cu criticată autoritate o exerci
tase timp de 20 de ani america
nul Avery Brundage (acum recă
sătorit la 85 de ani și stabilit la 
Garmisch Partenkirchen).. Cu abili
tatea pe care i-a dat-o practica
rea meseriei d'e ziarist și de ci
neast, noul președinte al C.I.O. 
evită uneori răspunsurile tranșan
te, considerând că s-a scurs prea 
puțină vreme de cînd a preluat 
frânele mișcării olimpice.

Solicitat să spună cîteva cuvin
te despre concluziile sale perso
nale după aceste zile eu mare în
cărcătură de idei, lordul Killanin 
a răspuns :

— Am venit la Congres cu o 
oarecare aprehensiune, creată de 
atacurile izolate sau concentrate 
din ultima vreme împotriva com
petenței C.I.O. Mi-a fost teamă — 
și nu pe nedrept — și de aceste 
8 zile de muncă dificilă, consacrate, 
fără întrerupere, Congresului și 
sesiunii. Ei bine, astăzi pot spune 
că lucrările Congresului au repre-

zentat un mare succes. Cred că 
s-a întărit considerabil autoritatea 
C.I.O. și am realizat o mai mare 
unitate, un mai larg spirit de co
operare între cele trei grupuri 
constitutive ale mișcării olimpice, 
între C.I.O., C.N.O. și federațiile 
internaționale.

— Care sînt totuși rezultatele 
concrete ale acestor zile' de efort 
oratoric și intelectual, în favoa
rea sportului ?

(Continuare in pag. a 4-a)

Victor BANCIULESCU

însemnări tulcene

SPORTUL E LA EL ACASA...

Ieri, la amiază, s-a reunit la se
diul F.R.F., lotul reprezentativ de 
fotbal, convocat în vederea meciu
lui de duminică, cu selecționata 
Finlandei. Iată jucătorii care s-au 
prezentat la convocarea antrenori
lor VALENTIN STĂNESCU și RO
BERT COSMOC :

ATACANȚI :
DUMITRACHE, 
DU, PANTEA.

DINU, DUMITRU,

TROI,
MARCU,

DOBRIN, 
M. SAN-

și NUN-
PORTARI : RĂDUCANU și IOR- 

DACHE.

FUNDAȘI : SĂTMĂREANU, SA- 
MEȘ, ANTONESCU, DELEANU, NI- 
CULESCU.

Deoarece IORDĂNESCU______
WEILLER se resimt în urma unor 
accidentări mai vechi, reactualizate 
de jocurile din campionat, s-a re
nunțat la convocarea lor pentru 
meciul cu Finlanda. Urmează ca, în 
cursul zilei-de astăzi, să se anunțe 
cei doi jucători cu care vor fi în

locuiți. Ei trebuie aleși de pe lista 
înaintată la F.I.F.A.

Programul pregătirilor prevede 
antrenamente zilnice. Pentru zilele 
de miercuri și joi sînt programate 
partide de verificare-antrenament. 
Cea de mîine va avea loc în com
pania echipei Autobuzul din Divi
zia B. Cea de joi va fi un joc- 
școală.

Așa cum am anunțat, fotbaliștii 
finlandezi, care se află de ieri la 
Tirana pentru 
cu selecționata 
la București în

De astăzi, la Poiana Brașov

COMENTARIUL
DIVIZIEI A LA FOTBAL

Se țin vîrtos de locurile lor con
fortabile, un fel de fotolii de or
chestră, fruntașele clasamentului . 
nostru, patru la număr ! Dar în 
vreme ce trio-ul la pîndă, F.C. Con
stanța, Dinamo și Steaua, nu se 
poate lăuda după această etapă 
decît cu succese — în cazul bucu- 
reștenelor la limită — 
domiciliu, Universitatea 
poate mîndri, o dată în 
rezultat ce-i onorează 
vizită", cu acest 4—2 
U.T.A--ei la ea^casă.

O fi fost la^roijloc
posibil, și marea dorință de revan
șă, cuibărită atîta vreme în sufle
tele fotbaliștilor craioveni, dar, sin
gură ea, ambiția liderului de a se 
înscăuna mai solid acolo unde în 
campionatul trecut a fost detronat, 
n-ar fl condus la victorie. Pentru 
că puterea de luptă, la ora actuală, 
a elevilor lui Constantin Cernăianu 
se constituie doar în acel indispen
sabil suport care dă forță de expri-

obținute
Craiova 
plus, cu
„cartea 

administrat

întîlnirea de miine
Albaniei, vor sosi 
cursul zilei de joi.

III

la
se 
un 
de

tot ce este

mare și celuilalt mare atu din jocul 
lor : repartizarea rațională a jucă
torilor în teren, axată pe o idee de 
joc proprie.

îmbinarea armonioasă a acestor 
doi importanți factori în evoluția 
Universității Craiova, i-a permis 
startul (prelungit), excelent în în
trecerea actuală a divizionarelor A. 
precum și reușitul „intermezzo" din 
„Cupa U.E.F.A.", competiție în care, 
curînd, va aborda, în compania lui 
Standard Liege, cel de-al doilea 
tur. Nu încape vorbă, prin frumoa
sa lui comportare, duminică, lide
rul n-a făcut decît să amplifice si 
mai mult interesul în jurul parti
dei lui cu Dinamo, programată, la 
Craiova, în etapa viitoare, cînd — 
cine se mai îndoiește ? — peste 
30 000 de suporteri olteni se vor 
afla, din nou, în tribunele Stadio
nului Central.

La meciurile etapei de care ne 
ocupăm, mai peste tot a venit lu
me multă : 55 000 de spectatori la

cuplajul din Capitală, 22 000 lâ Ti
mișoara, 17 000 la Arad, 15 000 la 
Cluj ș.a.m.d. în total, pe opt sta
dioane ale țării, s-au aflat dumini
că 152 000 de oameni, o cifră re
cord ce depășește, cu mult, per
formanța maximă anterioară : 
138 000 de spectatori, înregistrați în 
etapa a V-a.

Sînt numeroși, firește, iubitorii de 
fotbal pe care simpla victorie rea
lizată de_ formația lor favorită îi 
satisface, făcîndu-i să nu 
deloc deplasarea la stadion, 
cu mult timp înainte de 
fluier de arbitru, și cele 90 
nute petrecute în tribună, 
mai mare este, ASTĂZI, numărul 
acelor spectatori pe care, în afara 
rezultatului fixat pe tabelă, îi mai 
interesează și modul de exprimare 
în teren a echipei favorite, în ulti-

G. NICOLAESCU

regrete 
uneori 
primul 
de mi- 
Dar și

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi, începe ia Pitești,

„Trofeul Carpați" la handbal feminin

0 PUmiCA CONFRUNTARE

Agenda competițională a acestei 
săptămini este dominată de întrece
rile celei de a XlV-a ediții a „TRO
FEULUI CARP AȚI" la handbal fe
minin. începînd de astăzi, 5 dintre 
formațiile de frunte ale handbalu
lui feminin mondial se vor con
frunta în Sala sporturilor din Pi
tești : R.D. Germană — campioană 
a lumii, 
locul II

Iugoslavia — clasată pe 
la ultima ediție a C.M.,

PROGRAMUL 
ZILEI DE AZI

16,45 :Ora 
deschiderea festivă

Ora 17,10 :
România I — România II

Ora 18,20 :
Uniunea Sovietică — Ungaria

Ora 19,30 :
Iugoslavia — R. D. Germană

Ungaria — fostă campioană a lu
mii si ocupantă a locului III la 
C.M. din Olanda, România — a 
IV-a echipă în ierarhia ultimului 
campionat al lumii și Uniunea So
vietică, formație al cărei nivel valo
ric a crescut foarte mult în ultimul 
timp permițîndu-i să se numere 
actualmente printre reprezentantele 
aspirante la titlul mondial. Lor li 
se adaugă formația secundă a Ro
mâniei, o reprezentativă în care do
mină elementele tinere și în cadrul 
căreia se află și cîteva jucătoare 
din lotul lărgit al primei reprezen
tative. Sînt, așadar, la startul în
trecerilor aliniate primele patru re
prezentative din lume și o echipă 
care acum bate (cu șanse certe), la 
porțile supremei afirmări.

în atari condiții nu mai este ne
voie să insistăm asupra valorii la 
care se va ridica în acest an pres
tigioasa întrecere internațională

Cu toată opoziția 
renumitei Toth Har- 
sany, jucătoarea 
noastră Doina
Furcoi reușește să 
tragă la poartă și 
să înscrie. Fază 
dintr-un meci Ro
mânia — Ungaria.

„Trofeul Carpați'
pentru spectatorii care vor lua loc 
în tribunele sălii din Pitești, un ad
mirabil Prilej de a trece în revistă 
forțele de prim rang ale handba
lului feminin mondial, de a vedea 
la lucru pe fosta, actuala și — mai 
mult ca probabil — pe viitoarea 
campioană mondială. Meciurile vor 
fi aprige și, nutrim speranța, spec
taculoase, vor scoate la iveală ac
tualele potențe, ideile tactice noi, 
rafinamentul tehnic la care s-a a- 
juns. Importanța acordată în gene
ral acestei competiții — „Trofeul 
Carpați" —. socotită una dintre cele 
mai mari din lume, este dublată 
acum de semnificațiile puternice 
căpătate datorită apropierii cam
pionatului mondial (decembrie, 
Iugoslavia). Din această cauză, la

A V-a EDIȚIE A BALCANIADEI DE ȘAH
în sala de festivități a hotelului 

„Sport" din Poiana Brașov, începe 
astăzi Balcaniada de șah. Deși se 
află abia la a 5-a ediție, competi
ția este veche, desfășurîndu-se pri
ma dată cu 27 de ani în urmă.

Actuala întrecere se anunță in
teresantă și destul de echilibrată. 
Desigur, prin prisma forței recunos
cute și a experienței jucătorilor, 
lupta pentru primele locuri se va 
da între formațiile Iugoslaviei, Ro
mâniei și Bulgariei. Dar, echipele 
Greciei și Turciei au crescut consi
derabil ca valoare și sînt capabile 
să-i... țină în șah pe favoriți. Un 
amănunt : formația greacă a fost 
pregătită mai multe luni anul aces
ta de maestrul internațional Victor 
Ciocâltea.

România aliniază la Poiana Bra
șov elita eșichierului nostru : Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâltea, Theo
dor Ghițescu, Carol Partos, Dumi
tru Ghizdavu. Emil Ungureanu, 
Mircea Pavlov, juniorii Aurel Urzi-

că și Ion Biriescu. Cu o asemenea 
echipă ea poate aspira la primul 
loc. Dar, să nu uităm că mari 
maeștri și maeștri internaționali fi
gurează și în formațiile Iugoslaviei 
și Bulgariei, de asemenea foarte 
puternice. Foarte importantă pen
tru rezultatul final ni se pare evo
luția juniorilor (care reprezintă 25 
la sută !). Multe meciuri se vor de
cide, probabil, la mesele cadeților.

Lotul român și-a continuat pre
gătirea sub supravegherea condu
cătorului tehnic, dr. Octav Troia- 
nescu, și a antrenorului Liviu Țucă. 
în alcătuirea programului de an
trenament s-a ținut seama de con
cluziile reieșite din analiza partici
pării (nesatisfăcătaare) la turneul 
final al campionatului european de 
la Bath (Anglia).

Ieri au sosit în Capitală delega
țiile Turciei, Bulgariei și Iugosla
viei continuîndu-și imediat călăto
ria spre Poiana Brașov. Echipa 
Greciei este așteptată astăzi.

vz
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In cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea semicente
narului clubului sportiv Rapid, , e- 
chipa de popice a feroviarilor bucu- 
reșteni a susținut o întîlnire ami
cală cu puternica formație mas
culină K.K. Sarajevo din Iugosla
via. întrecerile s-au desfășurat 
după o formulă mai puțin obișnu
ită, ambele echipe prezentind pe 
arenă cite 8 jucători, care și-au

Ea va însemna,

disputat întîietatea la proba de 
100 bile mixte. Victoria a revenit 
rapidiștilor la scorul de 3173—3083 
p.d. Cele mai bune rezultate in
dividuale au fost înregistrate de 
D. Biibija (K.K. Sarajevo) — 436 
p.d. și M. Grigore (Rapid) — 
420 p.d.

A doua 
iugoslavi 
unghiular 
culină Laromet. Disputele au avut 
loc pe arena asociației sportive La
romet, jucîndu-se la proba clasică 
de 200 bile mixte, intr-un meci 
contra scor. Rezultatele : 1. Rapid 
5129 p.d., 2. K. K. Sarajevo 4929 
p.d-, 3. Laromet 4888 p.d. S-au re
marcat : A. Lupșan — 902 p.d., L. 
Taină — 894 p.d., M. Grigore — 
865 (Rapid), D. Mesanovici — 827 
p.d., D. Bilbija — 805 p.d. (K.K. 
Sarajevo), C. Antonescu — 847 p.d. 
și M. Dumitrache — 829 p.d. (La
romet).

zi sportivii feroviari și cei 
au participat la un tri- 
alături de formația mas-

AZI ÎNCEPE RETURUL
CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI
După o zi de pauză, survenită la ca

pătul a două etape, în care rezultatele 
au fost, în general normale (o excepție 
face doar diferența mare de scor cu 
care Dunărea Galați a învins pe. Agro
nomia Cluj : 7—0 !), întrecerile din ca
drul returului „Cupei României" la ho
chei, vor continua începînd de azi, pe 
patinoarul artificial din Miercurea Ciuc. 
Iată programul de azi : S.C. Miercurea 
Ciuc — Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc ; 
Dunărea Galați — Tîmava Odorhei; Di
namo — I.P.G.G.; Steaua — Agronomia 
Cluj.

cîștiga ascendent moral asupra for
mațiilor cu care se vor întîlni în 
confruntarea pentru titlul suprem. 
Avînd siguranța că echipele (sau 
o parte dintre ele) participante Ia 
„Trofeul Carpați" vor fi prezente 
și în turneul final, în meciurile de
cisive pentru cucerirea titlului de 
campioană a lumii, putem să emi
tem părerea că se va lupta cu toa
te forțele pentru obținarea unor 
rezultate favorabile, că nu vor mai 
exista „rezerve tactice" în această 
confruntare. Așa cum observau și 
unii tehnicieni, „Trofeul Carpați" 
care începe astăzi ‘' 
mai dificil decît 
mondial. Mai dificil 
gramează întîlniri 
că obligă pe 
formații să se

PALMARESUL ECHIPEI ROMÂNIEI

v

la Pitești este 
un campionat 

pentru că pro- 
zilnice, pentru 
mai valoroasecele

confrunte între ele ■

Pînă la începerea celei de a XlV-a ediții a „Trofeului Carpați", selecțio
nata feminină de handbal a țării noastre a susținut 159 de jocuri inter-țăn, 
dintre care a cîștlgat 75, a ' " “ ’ ......... ... ..
zentativele care evoluează 
foarte multe ori, situația

România — R.D.G. 
România — Iugoslavia 
România — Ungaria 
România — U.R.S.S.

pierdut 69 și a terminat 15 la egalitate. Cu repre- 
în acest turneu formația 
fiind următoarea :

română s-a întîlnit de

26
22
22
20

2
9 

io
7

3'
3
2 '
1

21
10
10
12

240—317
191—188 

s210—218
188—211

Pitești (oraș care găzduiește pen
tru prima oară această întrecere și 
care s-a pregătit cu o sîrguință deo
sebită pentru a face față acestei 
misiuni onorante), vom asista și la 
o încercare energică a echipelor de 
a cuceri opțiuni pentru C M., de a

finalei C.M este posi- 
întîlnești toată această

(pe drumul
bil să nu 
suită de prime valoni) și pentru că

Hristache NAUM

(Continuate tn pag a 1 a/

• Preocupare sporită pentru întărirea bazei materiale
• Activitate intensă • Visuri olimpice la... porțile Deltei

■ Poposind pe meleaguri tulcene, 
primul lucru care-ți atrage atenția 
este noul aspect al orașului reșe
dință de județ. Vechea cetate 
Aegyssus este acum o așezare în 
continuă modernizare în care se 
construiește foarte mult: noi car
tiere de locuințe, obiective cultura
le, uzine. Nevoia oamenilor de miș
care, după orele de 'activitate pro
ductivă, nu este nici ea dată uită
rii. La Tulcea e în plină construcție 
Complexul sportiv al sindicatelor, 

tn același perimetru se afli 
și complexul sportiv al pionierilor 
și școlarilor, construcție modernă pe 
cale de finalizare, cu pistă de atle
tism, terenuri de baschet și volei. 
O notă de pitoresc: în păduricea 
din imediata apropiere vor răsări 
căsuțele unui camping, ce vor sta 
la dispoziția celor mai mici cetă
țeni ai orașului. Frumoasa construc
ție se ridică prin munca „cravate
lor roșii“ și școlarilor din județ și 
va fi gata în vara anului viitor.

Aceste două edificii sportive sevor 
adăuga „Complexului „Delta", care 
posedă un stadion cu peste 10 000 
de locuri. O remarcă însă : trebuie 
acordată atenție sporită bazei ma
teriale a caiacului și canoei, sport 
cu o mare popularitate și valoare 
in acest județ.

Fină atunci, remarcăm încă un 
fapt pozitiv: accentul pus pe ame
najarea cit mai multor baze spor
tive simple atît la Tulcea, cit și la 
Sulina, Babadag, Sf. Gheorghe

★
Vizitînd Fabrica de conserve de 

pește. Fabrica de conserve de le
gume, moderna Uzină de alumi
nă, alte mari unități economice sau 
instituții, te convingi că sportul e 
la el acasă. In general, in ultimele 
luni se observă o 
mai mare pentru 
menilor muncii în 
tivă. Competiții de

preocupare mult 
angrenarea oa- 
activitatea s'por- 
rriasă cum ar fi :

Al. SIMOC

(Continuare tn pag. a J-a)

Peste 5000 de elevi și eleve din Oradea au participat, duminică, la
sul recoltei". Iată un aspect din întrecerea fetelor de la categoria 

14—15 ani
Foto : Al. SOMOGYI — Oradea

PRILEJ OE AMPLE
Duminică, în numeroase orașe ale 

țării, zeci de mii de tineri, elevi al 
școlilor de toate gradele, studenți 
și studente au luat parte la mani
festările prilejuite de deschiderea 
festivă a anului sportiv școlar și 
universitar.

în cele mai multe locuri s-au or
ganizat crosuri, precum și întîlniri 
amicale la diferite discipline. Con
tinuăm să publicăm, astăzi, relatări 
de la manifestările ce au avut loc 
la Timișoara și Piatra Neamț.

LA TIMIȘOARA — 10 000 DE 
TINERI S-AU ÎNTRECUT ÎN

„CROSUL DE TOAMNĂ"

la(prin telefon, de 
nostru). Duminică,

TIMIȘOARA, 
corespondentul 
încă din primele ore ale dimineții, 
bulevardele însorite ale Timișoarei 
au cunoscut o atmosferă tinerească. 
10 000 elevi și studenți din acest ma
re centru cultural al țării s-au îndrep
tat către locul de unde urma să 
se dea startul în „Crosul de toam
nă".

Apoi, pe diferite baze sportive 
ale orașului, elevi din școlile gene
rale, școli profesionale și licee s-au 
întrecut în numeroase competiții de 
handbal, baschet și minifotbal. 
După amiază, pe stadionul 1 Mai, 
în prezența a numeroși spectatori, 
mari coloane de elevi și studenți 
au defilat și s-au întrecut la atle
tism, gimnastică, judo, lupte și box.

Iată cîștigătorii întrecerii de cros. 
Fete, clasa I — Angela Scurei (Școa
la generală nr. 11) ; ci. a Il-a — 
Corina Igna (Șc. gen. 16) ; el. a 
III-a — Eva Lovinger (Șc. gen. 13) ; 
el. a IV-a — Mihaela Dogaru (Șc. 
gen. 16) ; el. a V-a — Geta ~ 
(Șc. gen. 18) ; ci. a Vl-a — 
Udrescu (Șc. gen. 22) ; cl. a 
— Mara Olteanu (Șc. gen. 
categ. a II-a t 
(Liceul hr. 4) ;
Mockrend '(Șc. prof. M.I.U.). Băieți, 
cl. I — M. Murariu (Șc. gen. Ghi-

Foite
Elena
Vil-a

16) ;
Mariana Petrescu 

categ. I — Hilde

(Continuare in pag. a 2-a)
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0 PROBLEMA MEREU ACTUALA
A
caută, ____ _ —----------—  ----------, ----------- , T-- — —- —*,------------- ---  —
frtngerii. Realizările în domeniul sportului, fie că le numim recorduri sau goluri 
victorioase, fie că Ie spunem calificări sau puncte în plus, sînt salutate cu satis
facție. Printre ele, din păcate, se strecoară, cîteodată, distonant, actul de indisci
plină, abaterea de la normele generale de conduită cetățenească, faptul reprobabil 
al unei comportări necorecte. De cele mai multe ori vin imediat și sancțiunile. Me
ritate. firește !

Iată însă că repetarea unor asemenea acte arată insuficiența măsurii punitive, 
motiv pentru care, prezentind cîteva situații diferite de acest gen, dorim să 
atragem atenția asupra unor carențe din procesul educativ ce se desfășoară în rin- 
durile "

ctivitatea sportivă Sși etalează larg, cu un accent crescut, spre sfîrșitul de 
săptămină, paleta variată a întrecerilor, mai mari sau mai mici, interne 
sau internaționale, pentru performeri mai vîrstnici sau abia trecuți de pra
gul copilăriei. Opinia publică urmărește cu interes fenomenul sportiv. Ii 
pulsul, se bucură la victorie, împărtășește cu înțelegere clipa amară a în-

tineretului sportiv.

Juniori certați
prilejul campionatului euro- 
de volei, desfășurat în luna 

în cadrul

Cu 
pean 
septembrie în Olanda, 
echipei masculine de juniori a țării 
noastre s-au comis o serie de acte 
de indisciplină, cu influențe directe 
și asupra rezultatelor sportive. Ast
fel, căpitanul formației (! ?), Miliai 
Tudose, s-a „remarcat" prin întâr
zieri repetate de la program în 
timpul competiției, preocupîndu-se 
mai degrabă de lucruri lăturalnice 
pregătirii și constituind un exemplu 
negativ pentru întregul colectiv. De

cu disciplina
asemenea, jucătorul Sorin Macavei 
a adus prin comportarea sa preju
dicii reputației reprezentativei noas
tre, iar Emil Rebedea și Dan Gîr- 
leanu nu s-au încadrat în progra
mul stabilit de colectivul de antre
nori, sustrăgîndu-se 
obligații 
Abateri 
avut și 
ceea ce 
portării
F.R.V. Ca urmare, au fost dictate 
diferite sancțiuni. In acest sens,

de la unele 
de pregătire și concurs, 

de la disciplină au mai 
alți componenți ai lotului, 
a determinat analiza com- 
lor în ședința Biroului

• Actul de indisciplină nu

este numai cel din compe
tiție • Antrenorii trebuie să fie un exemplu 

bun și nu invers • Tendințele spre abatere apar
și la juniori •

este legat doar
Bunul renume al unui sportiv nu
de comportarea lui pe stadion !

uitați nicimenționăm că n-au fost... 
antrenorii de club respectivi, aver
tizați pentru slaba muncă de edu
cație desfășurată cu sportivii pe 
care-i pregătesc. Am putea spune 
chiar că acești tehnicieni ar fi me
ritat mai multă atenție, deoarece o

astfel de comportare din partea 
unor juniori este cu atît mai sur
prinzătoare, cu cit ei se află abia 
în pragul afirmării și cu o aseme
nea conduită cariera lor sportivă 
se anunță precară de la primii 
pași. Ceea ce este foarte neplăcut...

Introdusă ad-hpc 
competițiilor interne 
lui, unde înlocuiește 
rioadă de timp — din cauze obiec
tive — cele două Divizii A, „Cupa 
de Toamnă" a fost de la început 
îmbrățișată cu căldură de toți teh-

Tocmai antrenorul...
în calendarul 
ale handbalu- 
în această pe-

nicienii acestui sport. S-a spus, nu 
fără temei, că în acest fel se lăr
gesc posibilitățile de verificare și 
rodare a elementelor tinere, paralel 
cu reomogenizarea formațiilor sau

fConlinuaje tn pag a 2-a)
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CAMPIOANA TĂRII LA POPICE EUGEN IONESCU-CRISTEA
întrecerile din cadrul celei de a 

VII-a etape a „Cupei 
la handbal aii oferit 
ci te Va partide deosebit de disputate, 
unele încheiate chiar . '
(victoriile în deplasare ale formații
lor feminine C.S.M. Sibiu și Con
fecția). Iată acum și cîteva amă
nunte de la aceste jocuri :

de toamnă" 
spectatorilor

cu surprize

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI — I.E.F.S. 
6—11 (3—8). Jocul a început într-un 
tempo lent, plicticos și lipsit de 
orice urmă de spectaculozitate. Am
bele formații folosesc atacuri lungi, 
dincolo de 9 m, și numai din cînd 
în cînd își orientează acțiunile spre 
poartă. Primele care ies din această 
apatie sînt studentele. Ele preiau 
inițiativa șf se detașează (min. 
12 : 4—1 în favoarea I.E.F.S.), dar 
după scurgerea primului sfert de 
oră moleșeala își pune din nou 
amprenta pe meci. Repriza secun
dă începe în aceeași notă, timp de 
10 minute nefiind înscris nici un 
gol. Apoi, tempo-ul se înviorează, 
apar și cîteva faze reușite (combi
națiile Guță-Mohanu, finalizate de 
ultima jucătoare) și partida capătă 
în acest 
însă, că 
minute...
Mohanu
I.E.F.S., 
(al. h.).
' UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

— TEXTILA BUHUȘI 15—11 (7—7). 
După cum abordaseră întîlnirea 
(min. 4 : 6—2) se părea că bucu- 
reștencele vor obține o victorie fa
cilă, dar iată că ele au slăbit alura 
permițînd handbalistelor din Buhuși 
să egaleze și, apoi, să preia chiar 
conducerea (7—6). Pînă la pauză 
studentele egalează și își dau sea
ma că trebuie să mențină un ritm 
ridicat. Ele vor face, de altfel, acest 
lucru în repriza secundă, cînd se 
detașează ușor, pe fondul numeroa
selor greșeli elementare făcute de 
echipa din Buhuși. Principalele 
realizatoare : Scorțcscu (4), Diaco
nescu (3), Dobîrceanu (3) și Mereu 
(3) — Universitatea, respectiv Șer- 
ban (3) și Pioara (3). Radu ALE
XANDRESCU, coresp.

UNIVERSITATEA IAȘI — CON
FECȚIA 9—10 (4—4) ! Meci frumos, 
echilibrat și plin, de faze aplaudate. 
Mai insistente în final, bucureșten- 
cele au obținut victoria, dar un re
zultat de egalitate ni se părea mai 
echitabil. D. DIACONESCU, coresp.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
8—5 (6—2). Derby-ul local și al se
riei a II-a nu a satisfăcut. S-a prac
ticat un joc static, fără prea multe 
momente interesante. Principalele 
realizatoare : Florea (4) — Univer
sitatea, respectiv Crișan (3). C- 
CREȚU, coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — C.S.M. 
SIBIU 10—11 (8—5) ! Puțini spec
tatori s-au gîndit la pauză că si- 
biencele vor avea o asemenea reve
nire îneît să obțină victoria. Ele 
au reușit, totuși, e drept, datorită 
jocului slab practicat de echipa 
gazdă. Principalele realizatoare: 
Bădescu (4) — C.S.M., respectiv
Bartha. A. SZABO, coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — VO
INȚA ODORHEI 4—6 (2—3). Oas
petele au muncit mai mult și au 
obținut — pe merit — o victorie. 
Principalele realizatoare: Teglaș 
(4) — Voința, respectiv Căciulă (2) 
și Șerb (2). P. DUMITRESCU, co
resp.

MASCULIN

fel puțină culoare. Păcat, 
totul a durat doar zece 
Principalele realizatoare : 

(3) și Alexandrescu (3) — 
respectiv Stănișel (4).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 12—17 
(7—9). Joc echilibrat în primele 20 
de minute, dar rămas apoi la dis
creția dinamoviștilor. Din nou, a- 
coastă întîlnire a fost presărată cu

durități excesive, care au dus la 
dictarea unui mare număr de eli
minări. Dinamoviștii au obținut o 
victorie concludentă, pe deplin me
ritată. Principalii realizatori : Mol
dovan (10) — Dinamo, respectiv 
Vărgălui (5). C. HAREA, coresp.

STEAUA — S.C. BACĂU 17—15 
(7—8). Continuînd să folosească 
mulți juniori, antrenorul Cornel O- 
țelea 
doua victorie în competiție. Principalii - - - ■
Steaua, respectiv Cervenca (7). II. 
CONSTANTIN, coresp.

INDEPENDENȚA — A.S.A. TG» 
MUREȘ 19—15 (9—9). Joc dinamic, 
spectaculos. Sibienii și-au conturat 
victoria abia în ultimele 10 minute 
Principalii realizatori : Schmidt (8)
— Independența, respectiv Fehcr 
(6). I. IONESCU, coresp.

MINAUR BAIA MARE — C.S.M. 
REȘIȚA 16—14 (9—7). Victorie mun
cită a băimărenilor, la capătul unui 
joc plăcut. Principalii realizatori : 
Rotaru (8) — Minaur, respectiv Se
rafin (5). T. TOHĂTAN, coresp.

C.S.U. GALAȚI — DINAMO BRA
ȘOV 11—16 (6—9). Atu-ul brașove
nilor a fost portarul Bogolea, care 
a apărat 6 aruncări de la 7 m ! 
Principalii realizatori: Văduva (4)
— C.S.U. Galați, respectiv Kroner 
(5). Șt. CONSTANTINESCU, coresp.

RAPID BUCUREȘTI
• Surprizele continuă •

a adus echipei sale cea de a

realizatori : T. Coja (5) —

ClTEVA APRECIERI PE MARGINEA

CAMPIOANA NAȚIONALĂ

DE JUNIORI U HALTERE
4 recorduri naționale de juniori

Timp de trei zile s-a desfășurat 
la Ploiești finala campionatului re
publican de haltere pe echipe, la 
juniori. La întreceri au participat 
25 de echipe cu un efectiv de 195 
de halterofili.

Campionatul a fost cîștigat de 
echipa C.S.M. Cluj, urmată de Clu
jeana, Ș.N. Constanța, Steaua, O- 
limpia și Rapid. Cu acest prilej, 
au fost stabilite 4 recorduri națio
nale de juniori : V. Iancu (Steaua) 
la cat. muscă 85 kg la smuls și 195 
kg la total, S. Apostol (Rapid) la 
cat. semimijlocie, la aruncat, 152,5 
kg și Gh. Groapă (Steagul roșu), 
la cat. grea, 130 kg la smuls.

FINALELOR „REPUBLICANE" DE SCRIMĂ
Prima idee cu care dorim să în

cepem comentariul nostru privind fi
nalele campionatelor republicane de 
scrimă este aceea că ele au reușit, 
poate mai mult decît în edițiile pre
cedente, să fixeze mult mai convin
gător ierarhiile. Și aceasta la toate 
probele.

Mihai Țiu continuă să se situeze 
în fruntea plutonului de floretiști, 
absolut firesc, meritat. Pregătirea sa 
stăruitoare, antrenamentele ce le 
efectuează (cu o mare încărcătură 
de efort) au constituit — mai mult 
decît talentul — elementul decisiv al 
succesului său la finale. Țiu rămîne 
așadar floretistul nr. 1 al țării, un 
model de urmat în ceea ce privește 
munca și disciplina în pregătire. Mai 
aproape de cerințele floretei de per
formanță s-a arătat a fi Ștefan Ar
deleanu. De multă vreme am acre
ditat i’deea că Ardeleanu poate re
prezenta o valoare în scrima cu con
diția să se antreneze într-un mod și 
mai ordonat, mai consecvent. Se pare 
că Ardeleanu a ajuns să înțeleagă 
aceșt adevăr și. cu concursul forului 
de resort, iată-1 reintrat în eșalonul 
floretiștilor noștri de frunte. Nădăj
duim ca încrederea constantă ce i-am 
acordat-o să nu ne-o dezmintă. Tu
dor Petruș a lăsat să se înțeleagă că 
poate mult mai mult, Este ceea ce se 
cheamă un talent autentic. Dar, cum 
remarca și antrenorul federal 
V. Chelaru „Petruș trebuie să se dă
ruiască antrenamentelor, așa cum o 
face în multe asalturi". Ne-a bucu
rat revenirea Iul 
manifestă un 
considerînd cam 
lansare. Totuși, 
care n-a împlinit 
tate competițională, fie ea chiar și 
de vîrf, nu poate însemna o culme 
inabordabilă ! Mențiuni pentru flo- 
retiștii din generația foarte tînără 
— Berețchi, ajuns în finală. Kuki, 
Heim, Buricea și Ruff, semifinaliști. 
Floreta atestă că are în rezervă 
multe elemente de nădejde.

După aproape 6 luni de compor
tare inconstantă, motivată obiectiv, 
Ileana Gyulai, iată, redevine flore- 
tista de mare clasă pe care au 
apreciat-o toți specialiștii. Succesul ei 
la finale este cu atît mai elocvent cu 
cît a ' avut de înfruntat trăgătoare 
excelent pregătite, dublate de o am
biție rar întîlnită : Olga Szabo, Su-

Mihai Bănică. Unii 
oarecare scepticism, 
tardivă această re- 
pentru un scrimer 
30 de ani, o activi-

IȘI ONOREAZĂ TITLUL
Echipe care nu-și regăsesc ritmul

Etapa a treia a campionatului di
vizionar de popice a fost mult 
mai agitată decît cele precedente. 
Campioana țării la băieți. Con
structorul Galați a fost învinsă de 
o echipă care a revenit anul aces
ta în divizia națională, Rafinăria 
Teleajen, sextetul feminin Voința 
Constanța, după o remarcabilă 
victorie In deplasare în dauna 
fostei campioane republicane, Vo
ința București, a cedat sîmbătă pe 
teren propriu în disputa cu Petro
lul Băicoi. iar puternica formație 
masculină Voința Tg. Mureș con
tinuă să guste, chiar și acasă, din 
amărăciunea înfrîngerii.

Efectele refacerii pistelor au fost 
evidente1 și în jocurile de la sfirși- 
tul săptămînii trecute. Au fost ca
zuri în care avantajul terenului, 
cîndva ho'tărîtor în stabilirea re
zultatelor. n-a existat pentru lo
calnici, întrucît sălile fiind re
cent renovate, atît gazdele, cît și 
oaspeții nu cunoșteau particulari
tățile pistelor. în consecință lupta 
a fost extrem de echilibrată în 
multe partide, pe arena din Ciulești 
produeîndu-se chiar o surpriză:

noua promovată. Dacia Ploiești a 
dominat echipa feroviarilor, cîști- 
gînd două puncte prețioase în de
plasare.

Singura notă discordantă o face 
arena Gloria din București, care 
favorizează obținerea unor rezulta- 

. te mari, principalele beneficiare 
fiind jucătoarele și jucătorii de 
aici. Așa cum s-a procedat în ce
lelalte situații asemănătoare, credem 
că în curînd și această sală va fi 
adusă la cote regulamentare.

Actuala deținătoare a titlului de 
campioană națională, echipa femi
nină Rapid București își continuă 
seria succeselor. Susținînd 
partide numai în deplasare, 
antrenorului Tudor Buzea 

treia 
formația Vo- 
meci specta- 
evolu(ia sco- 
intrat în a-

primele 
elevele 
au cu- 
victorie

CIȘTIGATOR ABSOLUT AL CURSELOR
DE VITEZA IN COASTA

Dan Irimiciuc. cam
pion al României la 
sabie, s-a impus net 
in compania celor 
mai valoroși repre
zentanți ai probei și 
in primul rind a 
trăgătorilor de la 
Steaua. Unul contra 
5. în finala de sabie. 
Și totuși, reprezen
tantul Politehnicii 
Iași a reușit să în- 
eheie in avantaj pe 

toată linia !...
Foto : 

Vasile BAGEAC
zana Ardeleanu și 
Complet restabilită,

Viorica Draga.
Ileana Gyulai va 

putea aeum să ne ofere posibilitatea 
de a-i evidenția calitățile în toate 
marile concursuri interne și interna
ționale. Am semnalat în cronică pre
zența activă a Olgăi Szabo la finale. 
Apare evident faptul că ea păstrează 
calitățile cu care se poate impune, 
în continuare, în lumea floretei fe
minine. Suzana Ardeleanu a fost și 
la aceste finale o campioană a con
stanței, așa cum ne-a obișnuit în 
ultimii ani. Sint de semnalat efortu
rile acestei sportive de a-și spori 
personalitatea pe planșă. Viorica 
Draga ne-a convins de capacitatea ei 
de luptă, îndeosebi pînă la finala pro- 
priu-zisă. în turneul de 6, timorată 
desigur, de prezența unora dintre 
floretistele noastre de frunte, a ac
ționat mult prea prudent. Din gene
rația foarte tînără, ne-au impresio
nat, de asemenea, Carmen Budur și 
Elena Pricop. Ne așteptam la mai 
mult de lai Ecaterina Stahl, de data

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE EDUCAȚIE
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cu încercarea unor noi formule 
tactice. Deci, o dispută utilă, a că
rei desfășurare nu putea fi prea 
furtunoasă, în absența jucătorilor și 
jucătoarelor din loturile reprezenta
tive.

Și totuși... în cadrul unei aseme
nea întreceri și-au făcut loc abateri 
disciplinare numeroase, unele dintre 
ele destul de grave, vinovați fiind 
unii sportivi, arbitri și, ceea ce este 
mai îngrijorător, chiar antrenori, așa 
cum este cazul prof. Romeo Sotiriu, 
de la echipa masculină Universitar 
tea Cluj. Acesta, în timpul meciului 
susținut de echipa sa, la Cluj, cu 
Minaur Baia Mare, a avut o com
portare reprobabilă, insultînd con
ducătorul formației oaspe, admo- 
îestînd în teren un jucător de la 
Minaur (fost cu ani în urmă com
ponent al echipei Universitatea 
?luj) pentru că acesta a faultat 
in handbalist clujean. Din rapoar- 
ele observatorilor (majoritatea clu- 
eni 1) reiese clar că și din aceasta 
:auză jocul a degenerat, în final 
îțiva handbaliștl din ambele for
mații fiind accidentați.

Nu o dată în cronicile și comen- 
ariile de handbal, numele antreno- 
ului Romeo Sotiriu (nota bene :

cadru universitar.,.) a fost citat 
un exemplu pozitiv, el muncind 
rîvnă pentru a pregăti sportivi 
autentică valoare, unii dintre 
fiind 
tativ 
doar

ca 
cu 
de 
ei 

selecționați în Iotul reprezen- 
(Tudosie și Capră, ca să dăm 
ultimele cazuri).

Comportare

Cu atît mai

corectă
Cu prilejul meciului

România—Belgia—Norvegia, 
șurat recent la Constanța,

• dintre atleții din lotul țării noastre 
au avut manifestări reprobabile. 
Astfel, alergătorul dinamovist Ale
xandru Sălcudeanu a reproșat pe 
un ton necuviincios, tov. Dumitru 
Ivan, prim-vicepreședinte al CJEFS 
Constanța, unele „nemulțumiri" pri
vind condițiile de cazare ale lotu
lui. Coechipierii săi Tudor Stan (Di
namo), Nicolae Petcu (C.A.U.) și 
Gheorghe Megelea (Șc. sp. Reșița), 
s-au făcut, de asemenea, vinovați 
de abateri grave ; primii doi, dove
dind o lipsă de considerare vizavi 
de diplomele ce răsplătesc pe cei 
merituoși, iar ultimul ignorind pur 
și simplu valoarea bunurilor co
lective, munca celor care se stră
duiesc să le întrețină în cît mai bu
ne condiții. In sfîrșit, alți doi spor
tivi cu o mai veche activitate în 
echipa

triunghiular 
desfă- 
cîțiva

națională, discobolii Iosif

surprinzătoare pare această abatere 
și sancțiunea dictată prompt de fe
derație : interdicția de a-și mai 
conduce echipa pînă xla încheierea 
campionatului pe anul 1974 ! Este 
o măsură gravă, la care — sperăm 
•— cel în cauză va reflecta profund.

de stadion

După cum se vede, în cele relatate nu este vorba 
de cazuri analoage, de atitudinea unor an
trenori sau a unor sportivi, ți unii și ceilalți, 

surprinși in... flagrant delict in situații diferite. Sint 
fapte legate de întrecerile sportive, dinafara lor și, 
in ultimă instanță, din timpul procesului de instruire. 
Aceasta înseamnă că actul reprobabil al indiscipli
nei nu se înscrie, așa cum s-ar putea bănui, numai 
în sfera competiției și nu este generat doar de 
sportivi.

O asemenea constatare îndeamnă la reflecție. So
licită o înzecită atenție față de procesul inștructiv- 
educativ, determinînd aprecierea că limitarea lui nu
mai și numai Io domeniul tehnic constituie o mare 
greșeală. Tocmai pentru aceste considerente, apreciem 
că organele și organizațiile cu sarcini in domeniul 
sportului, cu precădere cluburile și asociațiile, pre
cum și consiliile pentru educație fizică și sport jude
țene sau orășenești au datoria să urmărească cu 
mai rr,ultă consecvență (și perseverență I) felul in care 
se realizează, paralel cu ridicarea potențialului teh
nic și fizic, educarea tinerilor sportivi, înfrumusețarea 
caracterului lor, dezvoltarea calităților morale la un 
asemenea nivel, incit ei să ajungă, toți, dar absolut 
toți, cetățeni de nădejde ai țării, constructori activi 
ai socialismului.

în acest sens, sarcinile trasate de Hotărirea Plena

și dincolo
I

Naghi (Steaua) 
(Steagul roșu Brașov) au dovedit o 
inadmisibilă lipsă de interes față 
de mobilierul camerei de hotel în 
care au locuit. Și mai grav însă, 
antrenorii Dan Serafim, Constantin 
Mușat și Silviu Dumitrescu s-au fă
cut vinovați de același lucru.

Fiind vorba de sportivi valoroși, 
de tehnicieni cu mare experiență, 
care ne reprezintă în dese rînduri 
peste hotare, situația ni se pare 
deosebit de gravă. Oare putem pre
tinde noi unor astfel de oameni cu 
vădite carențe în educație, cu lip
suri ale responsabilității față de 
bunurile colective, să ridice conti
nuu valoarea atletismului româ
nesc ? Foarte greu, în asemenea 
condiții ! Motiv pentru care fede
rația de specialitate, intransigentă 
față de asemenea manifestări, a 
dictat împotriva celor vinovați mă
suri de sancționare dintre cele mai 
aspre.

și Vasile Sălăgean

aceasta mai puțin dîrză ca de obi
cei, Ana Pascu și Maria Ilabala. Ul
tima, intrată in finală, a evoluat 
șters, parcă mulțumită de locul 6 pe 
care oricum îl avea asigurat...

Remarcam în cronică faptul că 
Anton Pongraț rămîne strategul nr. 1 
în spadă. El ne-a convins din nou de 
afinitățile sale cu această probă în 
cape deocamdată nu are egal. Tre
buie, însă, să precizăm că Ia a- 
ceastă probă vin din urmă mulți 
trăgători de nădejde — în afara iui 
Iorgu și Bărăgan, mai consacrați, o 
serie de tineri ca Szabo, Zidaru, Ro
taru, Dima ș.a. Pentru a respecta 
adevărul, trebuie să semnalăm fap
tul că spada beneficiază de o situație 
conjuncturală oarecum favorizantă, 
cu cei mai mulți tineri de perspec
tivă, de valori foarte apropiate. Si 
lucrul acesta va însemna, pînă la 
J.O. (ca să folosim un termen con
cret), apariția unei echipe solide, în 
măsură să ne ofere multe satisfacții. 
Păcat, însă, că din acest Iot de spa
dasini de frunte nu încearcă să facă 
parte — mai convingător — și Duțu, 
a cărui evoluție inegală 
aproape Ia fiecare concurs 
— din țară sau de peste 
multe nedumeriri. Un plus 
zitate în pregătire se face necesar.

Dintre campioni — dacă este să 
facem un clasament valoric — cel 
mai mult s-a detașat Dan Irimiciuc. 
Maniera în care și-a depășit aproa
pe toți adversarii întîlniți îi reco
mandă drept scrimerul nr. 1 al țării. 
Talent și muncă, iată atuurile sabre- 
rului ieșean. Păcat că această probă 
nu mai dispune măcar de un al doi
lea Irimiciuc. Ceilalți sabreri — 
Culcea, Nilcă, Marin, Pop, Mustață, 
Oancea etc. — sînt sportivi cu certe 
merite, trăgători zeloși, conștiincioși, 
dar încă departe de a arăta pe plan
șă tenacitatea și spiritul de dăruire 
al campionului.

In totul, o ediție de campionat 
reușită. La succesul ei au contribuit 
și multe din arbitraje, îndeosebi cele 
prestate de Tănase Mureșan, Sorin 
Poenaru, Cornel Bunicelu și Bariton 
Bădescu. Arbitraje obiective, cu mul
tă personalitate, de care scrima noas
tră are nevoie.

cerit la ploiești a 
consecutivă, învingînd 
ința. la capătul unui 
culos, mai ales prin 
rului. Localnicele au
renă decise să Se reabiliteze în 
fața suporterilor lor și după două 
schimburi le conduceau pe cam
pioane cu 31 p.d. Dar în timp ce 
gazdele au avut apoi căderi neaș
teptate (Mioara Anto'hi — 347 p.d. 
și Elena Ifincu — 343 p.d.), oaspe
tele1, alcătuind o echipă omogenă, 
cu un stil simplu și . eficace, au 
reușit să refacă handicapul și» în 
final să realizeze un avantaj de 
52 p.d. Pentru a vă face o ima
gine asupra evoluției scorului și 
comportării fiecărei sportive, iată 
rezultatele individuale în ordinea 
intrării jucătoarelor pe piste: Ele
onora Nicolescu (V) _ Elena Irod 
(R) 392—383 p.d.. Doina Mihăilă — 
Florica Fibp 416—-394, Mioara An- 
tohi — Elena Gonciar 347—376,
Elena Iancu — Maria Popescu 343— 
382. Polixenia Gavrilă — Vasilica 
Pințea 397—393, Valeria Popescu 
— Alexandrina Navon 376—395. 
Scor final 2323—2271 p.d. pentru 
rapidiste.

Nu putem încheia fără a ne o- 
pri, măcar în treacăt, asupra com
portării echipei gazde, care în cele 
trei partide (două susținute pe te
ren propriu) a fost nevoită să se 
încline în fața adversarelor. După 
părerea noastră insuccesul pe 
toată linia se datorează unor ca
rențe de ordin tehnic, pe care ju
cătoare experimentate ca Valeria 
Popescu și Polixenia Gavrilă în
cearcă să le remedieze imprimînd 
diverse efecte bilei. Or, se știe că 
lovitura simplă, care se pretează 
pistelor respective, este cea mai 
sigură. Cu o singură excepție, ju
nioara 
mera 
trag la primul „băț", 
că bila va ajunge __ __  __ ,
„ulițele" mari ale lăcașului popi
celor. Prin urmare, este vorba de 
lipsa unei pregătiri metodice, din 
cauza căreia ploieștencele nu-și re
găsesc ritmul de altădată, cînd se 
numărau printre promotoarele con
cursurilor republicane.

Doina Mihăilă — perfor- 
întîlnirii, celelalte sportive 

' în speranța 
ajunge în una din

Traian IOANIȚESCU

CLUJ, 7 (prin telefon). — Pe o 
vreme excepțională, cum nu-și mai 
aduc aminte automobiliștii să fi 
avut vreodată, duminică dimineața 
s-a desfășurat la Cluj, ultima etapă 
a campionatului național de viteză 
în coastă. Față de această situație 
favorabilă, un singur regret. De 
data aceasta, organizatorii n-au mai 
fost la înălțime în ceea ce privește 
asigurarea ordinei pe traseu, lăsînd 
spectatorii să staționeze în locuri 
contraindicate, fapt care a prilejuit 
cîteva accidente. Dar să revenim la 
întrecerile de campionat. In gene
ral, nu s-au înregistrat surprize, fa- 
voriții învingînd și la Cluj fără 
probleme. Eugen Ionescu-Cristea 
(Ciclop Buc.) alergătorul nr. 1 al 
țării, s-a dovedit foarte bun și la 
probele de coastă, unde a reușit un 
dublu succes ; primul loc în clasa
mentul general al întrecerii și me
daliat cu aur la cl. a III-a. Și acum, 
o scurtă prezentare a dublului cam
pion. Eugen Ionescu-Cristea are 35 
de ani și aleargă din anul 1967. în 
acest scurt interval de timp, el a 
cucerit de patru ori consecutiv titlul 
de campion național în probele de 
coastă, a cîștigat de două ori Ra
liul Balcanic, după ce s-a clasat o 
dată pe locul doi în același raliu. 
Un frumos succes a repurtat și Ma
rin Dumitrescu (Danubiana Buc.) 
care, ocupînd primul loc la cl. a 
IV-a, a cucerit cel de al 37-lea titlu 
de campion al țării, în cursele au
tomobiliste. Marin Dumitrescu are 
54 de ani și se află la a 26-a par
ticipare în campionatul național de 
viteză 
ritorie
Dorin
11 a de 
Cornel medalia de
Ilie Motoc, locul VI la aceeași clasă, 

în finala campionatului național 
de viteză în coastă, numeroșii spec
tatori prezenți pe traseu, au putut 
urmări și un concurs internațional. 
Victoria în această probă a revenit 
lui Stefano Bonapace (Italia) care 
este campionul Italiei la cl. 1300 și 
care a pilotat o puternică' mașină
— „Cevron". Iată clasamentul: 
cl. i — 1. Cătălin Tutunaru (A.C-R. 
Buc.) — Fiat 1000 Abarth — 4:15,5, 
2. Mircea Breazu (A.C.R. Brașov)
— Fiat 850 — 4:19,5, 3. Eugen lo-
nescu-Cristea (Ciclop Buc.) — Fiat 
850 — 4:22,8; cl. a II-a: 1. Dorir, 
Motoc (Ciclop Buc.) — Fiat 128 — 
3:58,8, 2. Darie Gologan (Politehni
ca Brașov) — Dacia 1100 S — 
3:59,0 ; 3. Cornel Motoc (Ciclop 
Buc.) — Fiat 128 — 4:02,0, 4. Anton 
Scurtu (A.C.R. Brașov) — Dacia 
1100 S — 4:12,5 ; cl. a III-a : 1. Eu
gen Ionescu-Cristea — Renault 8 
Gordini — 3:26,0, 2. Vasile Popa
(Autotractorul Brașov) 3:40,3, 3.
C-tin Pescaru (Autotractorul Bra
șov) 3:40,4, 4. Costin Finichi (Auto
tractorul Brașov) 3:41,6 ; cl. a IV-a : 
1. Marin Dumitrescu (Danubiana) 
Buc.) — B.M.W. 20/2 — 3:28,0, 2. 
Gh. Morassi (U.A.p/Pitești) Renault
12 Gordini 3:31,1, 3- Florin 
(U-A.P. Pitești) Renault 12 
3:37,3, 4. Matei Simionescu

biana Buc.) B.M.W. 2002 3:40,4.
CLASAMENT GENERAL, etapă : 

1. Luciano Innocenti (Italia) Cevron 
3:09,1, 2. Eugen Ionescu-Cristea, Re
nault 8 Gordini 3:26,0, 3. Laurențiu 
Borbelly (Univ. Brașov) Ford Mus
tang 3:27,8, 4. Marin Dumitrescu
B.M.W. 2002 3:28,0, 5. Olello Cerri 
(Politeh. Brașov) Flat 124 Abarth 
3:30,4, 6. Gh. Morassi Renault 12 
Gordini 3:31,1.

Clasamentul concursului interna
țional : 1. Stefano Bonapace (Italia) 
Cevron 3:05,0, 2. Luciano Innocenti 
(Italia) Cevron 3:09,1, 3. Laurențiu 
Borbelly (România) Ford Mustang 
3:19,4, 4. Luis Pall (S.U.A.) Ford 
Mustang 3:21,1, 5. Marin Dumitres
cu (România) B.M.W. 2002 3:29,6, 
6. Eugen Ionescu-Cristea (România) 
Renault 8 Gordini 3:30,1.

Cheorghe ȘTEFANESCU

REZULTATE DIN
DIVIZIILE B

' Baschet

i
sa

stîrnește 
important 
hotare — 
de serio-

Tiberiu STAMA

în coastă. O 
a avut-o și 

(Ciclop Buc.) 
aur la cl. a

comportare me- 
familia Motoc : 
a cucerit meda- 
Il-a, fratele său 
bronz, iar tatăl,

Morasși
Gordini
(Danu-

ÎNSEMNĂRI TULCENE
(Urmare din pag. 1) vizia B și in divizia C. Echipa

„Cupa mecanizatorului" la sate, 
„Cupa Deltei" la canotaj popular 
și natație, „Cupa ucenicului" la te
nis de masă, volei, trîntă, șah și 
haltere populare cunosc un deose- 
bit succes. Pentru salariați există o 
largă gamă de competiții de masă 
la care se caută să se asigure o par
ticipare cît mai numeroasă. In uni
tățile școlare, în cămine și inter
nate sînt organizate campionate lo
cale, excursii, se practică gimnas
tica de înviorare. In 60 de școli 
din județ se organizează ziua spor
turilor preferate. Septembrie a fost 
declarată luna pregătirii bazelor 
sportive pentru noul an școlar.

Alte elemente de referință:
acest an au avut loc 8 crosuri pen
tru elevi și 6 pentru salariați. După 
turul ciclist al județului s-a por
nit la organizarea campionatelor ci
cliste in 20 de localități. Ciștigă- 
torii acestor întreceri vor participa 
la ștafeta organizată de ziarul „Del
ta" Păcat, totuși, că gimnastica la 
locul de muncă nu se practică cu 
regularitate în special în unitățile 
cooperației meșteșugărești. Explica
ția — fluctuația 
satisfăcătoare

în

cadrelor — nu este

★
de masă asigurată.Avind o bază

nici nu e de mirare că un oraș re
lativ mic (50 000 de Ibcuitori) cum 
e Tulcea a reușit să fie prezent 
cu o echipă în divizia A (Delta, la 
lupte) precum și cu formații in di-

M

rei C.C. ai P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 
trebuie îndeplinite cu convingere și folosind cele mai 
moderne mijloace ale pedagogiei. In Hotărîre se pre
cizează : „Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, federațiile, cluburile și ceilalți factori cu res
ponsabilități in domeniul sportului vor întreprinde mă
suri care să asigure in rîndurile sportivilor o disci
plină fermă și o ordine exemplară, ca o condiție de 
bază pentru dezvoltarea ascendentă a intregii mișcări 
sportive. în toate unitățile sportive se va întrona un 
climat sănătos, combativ față de orice manifestare 
care contravine eticii socialiste, normelor de conduită 
cetățenească și ale vieții sportive, dezvoltîndu-se o 
opinie puternică, combativă împotriva manifestărilor 
de vedetism și a tendințelor de căpătuială, care să 
conducă la formarea unor sporti’K cu o înaltă ținută 
morală și cetățenească". Sint obiective cu o largă 
și frumoasă persoectivâ, a căror traducere in viață 
ar determina eliminarea pînâ la dispariție a unor fe
nomene negative care mai apar, ici-colo, în ansam 
blul activității sportive. Sint, în același fimp, tot qtîteo 
motive de îndemn la adîncîrea procesului educativ, 
la analize în asociațiile și cluburile sportive ai căror 
reprezentanți le-au pătat onoarea, la elaborarea unor 
măsuri viabile, mai simple și directe, în vederea îm
bunătățirii educației tineretului sportiv, sub toate as 
pectele.

In etapa a IV-a a primului tur al 
diviziei B au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : MASCULIN : Vo
ința București ’— Mine-Energie 70— 
59 (26—30), Olimpia Sibiu — Con
structorul Arad 88—64 (46—36), A.S.A. 
Bacău — Politehnica Iași 59—87 (28— 
42), Arhitectura — I.E.F.S. II 69—79 
(36—42), P.T.T. — Universitatea Bucu
rești 85—63 (42—39), Voința Tulcea — 
Electrica Fieni 65—61, Știința Mediaș 
—C.S.U. Brașov 77—98 (37—39), Cri- 
șul Oradea — Mureșul Tg. Mureș 
65—63 (38—33), U.M.’ Timișoara —
Universitatea Craiova 66—67 (28—29), 
A.S.A. București — Progresul Bucu
rești 74—71 (40—39), C.S.M. Iași — 
— Știința Ploiești 79—53 (41—31), Me
dicina Tg. Mureș — Unirea Dej 154— 
70 (69—44), Voința Zalău — Sănătatea 
Satu Mare 101—77 (45—42); FEMININ: 
Moldova Iași — Tomistex Constanța 
20—47 (10—24), Medicina București — 
I.E.F.S. II 44—61 (31—25), Știința Sf. 
Gheorghe- — Metalul Salonta 57—63 
(24—22).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții Dumitru Diaconescu, 
Daniel Diaconescu, S. Albu, Șt. Vida, 
N. Stoean, P. Arcan, I. Ghișa, O. 
Guțu, Gh. Briotă, R. Zamfir, I. Tur- 
șie, I. lonescu, G. Rosner, I. Iancu.

Handbal

vizia B și în divizia C. Echipa de 
fotbal Delta a început să se facă 
cunoscută în întrecerea diviziei se
cunde și, într-un climat de muncă 
și entuziasm, a pornit-o cu dreptul 
în noua ediție a campionatului. Iz
vorul de cadre pentru caiac-canoe, 
care este Delta, continuă să pom
peze noi pretendenți la gloria olim
pică. Pe harta acestui sport au 
apărut, alături de Mila 23, locali
tăți noi ca Jurilovca. Periprava, 
Crișan, Maliuc... tn afară de caiac- 
canoe, în județ se acordă o atenție 
sporită luptelor și boxului, acțiune 
care a și început să dea roade. Tre
buie să amintim, totodată, și pe cei 
mai buni antrenori tulceni., care au 
format cu răbdare noi și noi ge
nerații de sportivi: ' Igor și Timo
fei Lipalit, Martin Pituh și Con

stantin Manea la caiac-canoe. Con
stantin Petcu 
zu la lupte, 
Niculescu la 
tație: pentru 
nominalizați,
Dîba, Policarp Malîhin. Haralam- 
bie Buhaev, Simion Chirilă Za ca
iac-canoe, Marcel Lupu 
mitru Manea la lupte 
Staicu la

In, etapa â Vl-a din divizia B la 
handbal s-au înregistrat următoarele 
rezultate ;

FEMININ, Seria I: Voința Iași — 
CSM Buzău 11—11 (4—5), Știința Ba
cău — Voința București 4—12 (4—5), 
Progresul București — CSU Con
strucții 8—7 (6—4) 1, Tomistex Con
stanța — Constructorul 8—6 (4—3), 
Vulturul Ploiești — Voința Craiova 
12—11 (4—4) ; Seria a II-a : Guban. 
Timișoara — Voința Sighișoara 12— 
16 (4—4), Sparta Mediaș — Textila 
Sebeș 25—11 (11—4), Universitatea
Cluj ’ — Constructorul Baia Mare 
10—10 (6—6), CIL Tr. Severin— Ni- 
tramonia Făgăraș 10—12 (3—6), Teba 
Arad — Voința Sf. Gheorghe 6—5 
(4-4).

MASCULIN, Seria I : CSU Sucea
va — Rafinăria Teleajen 16—17 (7—8), 
Rapid București — Agronomia Iași 
20—16 (8—8), Carom Gh. Gheorghiu- 
Dej — Comerțul .Constanța 25—10 
(14—7), Voința București — C.S. Pi
tești 22—14 (10—9), Reionul Săvinești 
— Știința Bacău 15—14 (10—6); Seria 
a II-a: Tractorul Brașov — Gloria 
Arad 14—14 (11—10), ' Universitatea
Craiova — Banatul Timișoara 25—13 
(10—4), Nitramonia Făgăraș — Știința 
Lovrin 19—14 (11—9), Metalul Copșa 
Mică — Timișul Lugoj 14—12 (8—7) !, 
știința Petroșani — Constructorul 
Oradea 14—6 (5—1).

Corespondenți : George Rosner,
Radu Alexandrescu, C. Harea, C. 
Nemțeanu, R. Zamfir, C. Crețu, P. 
Enache, I. Zamora, V. Lazăr, S. Gur
gui, G. Nicolae, P. Dumitrescu, M. 
Faliciu, I. Iancu, M. Robotă, P. Ma- 
nafu, St. Iacob, C. Alexa, E. 
vary, G. Grunzu.

Feher-

la box, Ion Geamba- 
Vasile Copil și Paul 
fotbal. O ultimă no- 
Olimpiada '76 au fost 
printre alții, Vasile

Za box, Du
și Dumitru

volei.
★ 

din Tulcea, 
de cele văzute, de acti- 

îți

Plecînd 
presionat 
vitatea clocotitoare din oraș, 
propui să revii cît mai curînd, con
vins că vei avea noi fapte de con
semnat...

plăcut im-

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag 1) de Școala generală nr. 6 Piatra 

Neamț.

Rugby
în Divizia B de rugby s-au 

surat partidele etapei a patra 
i, r .. ...............................

desfă- 
(serjile

II, IV) și a treia (seria a 111-a), ' 
Iată cîteva dintre rezultatele înregis
trate :

Constructorul București — Politeh
nica București 69—0, Olimpia Bucu
rești — A.S.E. București 34—4, Pe
trochimistul Pitești — Tînărul Petro
list Ploiești nu s-a disputat, echipa 
gazdă neasigurind asistență medi
cală ; Portul Constanța — Albatros 
Eforie' Sud 20—8, Constructorul 
Constanța — Dacia Constanța 19—6, 
Șc. sp. 2 Constanța — Voința Con
stanța 6—0, C.F.R. Constanța — Ci
mentul Medgidia 9—12, Chimia II 
Năvodari — I.T.C. Constanța 12—0, 
Ideal Cernavodă — Farul II Con
stanța nu s-a disputat, echipa gazdă 
neasigurind asistența medicală : 
C.S.M. Iași — Minerul Gura Humo
rului 6—16, Ancora Galați — Agrono
mia Iași 24—0; Precizia Săcele — 
C.F.R. Brașov 16—6; Energia Deva a 
fost eliminată din campionat pentru 
neprezentare la 2 partide.

Corespondenți : G. Rosner, S. Io- 
nescu, C. Popa, P. Enache, V. Teo- 
dorescu, C. Tamaș, D. Diaconescu, 
V. Ștefănescu, C. Gruia. .

roda) ; cl. a II-a — I. Sinulescu (Șc. 
gen. Ghiroda) ;
Dohr
lonas
— A.
— FI,
—I. Ion (Șc. gen. 16) ; categ. a II-a 
—- N. Persidean (Șc. prof. Electro
motor) ; categ. I — B. Cikov (Lie. 4).

P. ARCAN

cl. a IlI-a — H. 
(Șc. gen. 6) ; cl. a IV-a — A. 
(Șc. gen. Ghiroda) ; cl. a V-a 
Tobă (Șc. gen 21) ; cl. a Vl-a 
Arcea (Liceul 4) ; cl. a VII-a

LA PIATRA NEAMȚ : 5.000 DE 
ELEVI PREZENȚI PE STADIOANE

PIATRA NEAMȚ, (prin telefon). 
La „Crosul de toamnă", care a 
avut loc în municipiul de sub „Pie
tricica", prilejuit de 
nului 
peste 
tățile 
locuri 
ronica Slabu și Dragomir Goangă 
(ambii de la Școala generală 3) ; 
cl. VI—VII — Gabriela Țurlea (Șc 
gen. nr. 1) și Vasile Pavel (Șc. gen 
4) ; cl. VIII—X — Luminița Voi- 
deanu (Șc. gen. 3) și Ion Botezata 
(Lie. Petru Rare?) ; cl. XI—XII — 
Angela Enășoaie (Lie. pedagogic) și 
Petru Dumitru (Lie. ped.).

Pe echipe locul I a fost ocupat

deschiderea a- 
au participat 

din toate uni- 
Pe primele

sportiv școlar,
5 000 de elevi
de învățămînt.
s-au clasat : cl. IV—V — Ve-

prof. Radu TOMA 
HUNEDOARA : DRUMEȚII 
PENTRU CUNOAȘTEREA 

MONUMENTELOR NATURII
La fiecare sfîrșit de săptămînă, în 

acest anotimp cu frunze ruginite, sute 
de hunedoreni fac drumeții și vizite 
Ia rezervațiile naturale din județ: 
Arbor.etumul Simeria, situat în lunca 
și terasa Mureșului — una dintre 
cele mai vechi și mai pitorești colec
ții de arbori și arbuști —, Conul vul
canic a] dealului și cetății Deva, peș
tera Șura Mare ' ~
(ui, peștera de 
tele.

la Ohaba Ponpru-de
la Cioclovina și al-

•
V. IO AN — coresp.
PRIMA ECHIPĂ 

, DE FOTBAL FEMININ
La Marghita a luat ființă prima 

echipă de fotbal feminin, care și-a 
luat numele de „Bihoreana1* și are 
in componență tinere de Ia fabrica 
de încălțăminte din localitate și de 
Ia școala sportivă. Lotul fotbalistelor 
(Ilona Dajka, Katalin Halasz, Eca
terina Ambruș, Klara Kotlar, Iutka 
Pall, Maria Lakatos, Olga Demian, 
Valeria Sarea. Elena Fritea, Rodica 
Flore, Paraschiva Petyar, Doina Sar
ea, Anna Takacs, Maria Herbert, Ma
ria Papp, Iuliana Schek, Gabriela

MARGHITA :

Lukacs și Ergsebet Buzaș) face trei 
antrenamente săptămînal.

Aurel PASCALAU — coresp.
ZILELE SPORTIVE ALE DEJULUI

Municipiul Dej a hotărît să înscrie 
în calendarul sau sportiv o competi
ție care să devină tradițională : „Zi
lele sportive ale Dejului", programate 
a se desfășura anual, pe durata a 10 
zile.

Acțiunea — o lăudabilă inițiativă 
a Consiliului municipal al sindicate
lor, în colaborare cu C.M.E.F.S. Dej
— are drejbt scop, după cum preci
zează regulamentul: „antrenarea ti
neretului și oamenilor muncii 
municipiu în activitatea sportivă 
masă, popularizarea exercițiilor fizice 
și a sportului printre locuitorii aces
tui oraș, depistarea de noi elemente 
pentru activitatea competițională mu
nicipală și județeană, precum și asi
gurarea continuității activității spor
tive pe plan local".

Prima ediție a „Zilelor sportive ale 
Dejului" va continua pînă în ziua de 
14 octombrie, cînd vor fi premiați 
cîștigătorii și asociația care a acu
mulat cel mai bogat punctaj.

Tn programul competiției — deschi
să tuturor celor care au împlinit 18 
ani și nu dețin clasificare sportivă
- figurează, alături de atletism, în
treceri de teschet, fotbal, handbal, 
popice, volei (masculin), șah șl tenis 
de masă (masculin și feminin).

Nușa DEMIAN

Volei

din 
de

Sîmbătă și 
rat partidele 
diviziei B de 
24 de echipe 
feminine, împărțite în serii de cite 
6 echipe. In prima etapă a turului I 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : MASCULIN, seria A : Aurora 
Bacău — Unirea Tricolor Brăila 1—3, 
C.S.U. Pitești — Relonul Săvinești 
3—2, Politehnica Iași — C.S.M. Su
ceava 3—1; seria B : Delta Tulcea — 
Medicina București 3—0, Electra
București — Locomotiva București 
3—0, Confecția București — Farul 
Constanța 0—3 ; seria C : C.S.U. Bra
șov — Voința Alba Iulia 3—0, Explo
ratorul Caransebeș — Petrolul Plo
iești 0—3, Electroputere Craiova — 
Corvinul Hunedoara 1—3; seria D :
Alumina Oradea — Silvania Șimieul 
Silvaniei 3—1, C.F.R. Cluj — Indus
tria sîrmei C. Turzii 2—3. FEMININ, 
seria A : Universitatea Iași — Tc.mis- 
tex Constanța 3—1. C.S.U. Galați — 
Craiova — Voința M. Ciuc 1—3, Da- 
cău — Confecția București 1—3; se
ria B: Progresul București — Vii
torul București 3—2, C.P. București 
— Flacăra roșie București 3—0, Uni
versitatea București — Spartac 
București — amînat ; seria C : Voința 
Craiova — Voința M. Ciuc 1—3, Da
cia Pitești — Drapelul roșu Sibiu 
3—2, Voința Brașov — I.G.C.M. Bra
șov 3—0 ; seria D : Voința Oradea — 
Voința Zalău 3—1, Medicina Timi
șoara — Medicina Tg. Mureș 2—3.

duminică s-au desfășu- 
etapei inuagurale ale 

volei, la care iau parte 
masculine și tot atîtea
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AIE FORMAIIIIOR NOASTRE

„OBSTACOLELOR"
O dată cu disputarea etapei fi

nale a campionatelor republicane 
de dresaj și obstacole ale seniori
lor, activitatea competițională la 
aceste discipline se apropie de sfîr- 
șit, rămînînd să se mai dispute 
doar întrecerile din „Cupa Româ
niei", programate săptămîna viitoa
re la Lugoj.

Actuala ediție a campionatelor a 
scos în evidență o serie de aspecte 
mulțumitoare, dar a ridicat, tot
odată, și serioase semne de între
bare.

La capitolul „plusuri" trebuie să 
trecem, în primul rînd, evoluția 
călăreților din provincie, care — ne 
referim la obstacole — în disputa 
cu colegii lor bueureșteni au ieșit 
învingători în patru din totalul ce
lor 7 probe. Se cuvine a evidenția 
aici, cu deosebire pe sportivii si- 
bieni (Al. Bozan — cîștigător la 
două categorii și D. Roșea) ce s-au 
prezentat bine pregătiți, cu un ma
terial cabalin de calitate. De ase
menea, nu putem omite nici pe 
V. Conțiu (A.S.A. Cluj). C. Vlad 
(Dinamo), I. Orha (Mondial Lugoj), 
Gh. Teohari (Recolta Mangalia), A 
Stoica (Petrolul Ploiești). O mențiu
ne specială pentru călăreții de la 
Steaua, în primul rînd pentru Da
nia Popescu, pentru omogenitatea 
de care au dat dovadă în proba pe 
echipe. Dar, vorbind despre sportivi 
nu trebuie să uităm că în această 
disciplină calul joacă un rol impor
tant. Am remarcat calitățile unor 
cai (Omăt, Sarai, Piersic, Vals, Sa
trap. Suc. Begonia), ce dispun de 
mari posibilități și, antrenați în 
mod corespunzător, pot face față 
nu peste multă vreme unor probe 
cu un grad mai înalt de dificul
tate.

UN REUȘIT CONCURS MOTO
DE VITEZĂ LA REȘIȚA

Duminică s-a desfășurat în municipiul 
Reșița un concurs republican de viteză 
pe șosea, la care au participat peste 
30 de motocicliștl din B. Mare, Tg. Mu
reș. Timișoara Brașov, Sibiu, Cîmpina, 
Oradea și orașul gazdă. Întrecerile care 
s-au desfășurat pe un traseu ales in 
Valea Domanului s-au încheiat cu ur
mătorii învingători, aplaudați la scenă 
deschisă de iniile de spectatori : 70 cmc
— D. Vasilescu (St. roșu Brașov). 135 
cmc — P. Pașcotă (Progresul Timișoara), 
175 cmc — W. Hirschvogel (C.S.M. Re
șița), 250 cmc — I. Pașcotă (Progresul 
Timișoara), 500 cmc — W, Hirschvogel, 
Clasa nelimitată — W. Hirsehvogel, ataș
— A. Csorbasi 4- L. Gașpar (I.R.A, Tg.
Mureș). Clasamentul pe echipe ; 1.
C.S.M. Reșița 146 p, 2. I.R.A. Tg. Mureș 
79 p. 3. Progresul Timișoara 55 p.

M. MIRCOV, coresp.

Ill ATIM1A PAIilICH’ANTILOH
LA TRAGIBEA SPtCIÂlA 1010

DE ASIAZI
Tragerea va avea loc la Bueurgsti, 

în sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2, cu începere 
deLla ora 18.15. Tragerea va fi radio
difuzată, iar panoul cu rezultate va 
fi televizat în cursul serii. După tra
gere va urma filmul artistic „Urmă
rire Ia Amsterdam'4. Intrarea liberă.

• Depunerea biletelor câștigătoare 
se va face pînă în ziua de sîmbătă 
13 octombrie a.c., la ora 13, în ora
șele de reședință județeană și 
ziua de vineri 12 octombrie 
ora 43, în celelalte localități.

• Omologarea premiilor 
efectua în ziua de miercuri 17 octom
brie 1973.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri, va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18.05. Ultimele bilete pen
tru acqastă tragere le găsiți la agen
țiile Loto-Pronosport.

pînă în 
a.c., la

se va

CÎȘTTGTJRILE 
PRONOEXPRES 
BRIE 1973 :

CONCURSULUI
DIN 3 OCTOM-

Categ. 2 : 2 va-Extragerea I :
riante 25«/o a 37.706 lei ; a 3-a : 9,75 
a 7.735 lei ; a 4-a : 38,95 a 1.936 lei ; 
a 5-a : 71.85 a 1.050 lei ; a 6-a : 
2.975,45 a 40 lei-

REPORT CATEGORIA 1 : 793.155 
lei.

Extragerea g H-a : Categ. B : 5,75 
a 17.078 lei ; cat. C : 35,75 a 2.747 
lei ; cat. D : 1497,70 a 60 lei ; cat. 
E: 74,95 a ‘ ............
a 40 Iei.

REPORT
lei.

200 lei ; cat. F : 1.901,10
CATEGORIA A: 186.960

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

ANUNȚ

OFICIILE
JUDEȚENE 

DE TUBISM
organizează o excursie la 
București pentru viziona
rea meciului de fotbal 
ROMÂNIA — FINLANDA 
din preliminariile Campio
natului Mondial și a DE
MONSTRAȚIEI INTERNA- 
ȚiONALE DE PATINAJ AR
TISTIC, la care își dau 
concursul cunoscuți cam
pioni olimpici, mondiali și 
europeni, care vor avea 
loc pe data de 14 oct. a.c.

Informații și înscrieri se 
fac la sediile tuturor ofi
ciilor județene de turism 
și la filialele lor din țară.

„PUBLITURISM"

TURNEE PESTE HOTARE
în această săptămînă. cînd cam

pionatul se întrerupe, mai multe e- 
chipe efectuează turnee peste ho
tare.

Astfel, Politehnica Iași pleacă 
astăzi în U.R.S.S.
ține două jocuri:
la Tighina.

Ieri a plecat la
Universitatea Cluj 
ția clubului V.S.S.
pută două meciuri în Cehoslova
cia.

Politehnica Timișoara va susține 
mîine după amiază o partidă la 
Seghedin, în R.P. Ungară.

pentru a sus- 
la țhișinău și

Kosice formația 
care, la invita* 
Kosice, va dis-

Parcursurile au fost, în general, 
judicios întocmite, conform probe
lor respective. Avînd în vedere fap
tul că seniorii ar trebui să facă 
dovada măiestriei pe parcursuri 
mai dificile — doar acestea con
tează în' marile concursuri — poate 
ar fi bine să se studieze’ propune
rea unor specialiști, care susțin ca 
pînă la categoria semiușoară să 
evolueze numai juniorii, seniorilor 
fiindu-le deschise numai parcursu
rile de categorie mijlocie, semigrea 
și grea.

în ceea ce privește dresajul, no
tăm apariția unui mai mare număr 
de concurenți la categoriile mici, 
care sperăm să promoveze cît mai 
curînd la cele superioare. Au avut 
bune execuții Daniela Molnar — 
campioana juniorilor, A. Doncscu 
(Steaua), H. Hirsch (C.S.M. Sibiu), 
alături de „veteranii" I. Molnar, N. 
Mihalcea și D. Veiicu.

Firește, cu toate lucrurile bune 
ce se pot afirma despre etapa fina
lă a campionatului, nu pot fi lăsate 
uitării o serie de deficiențe. Este 
cazul să spunem că, la obstacole, 
o parte din sportivi (chiar și mem
bri ai lotului) au comis greșeli, sur
prinzătoare pentru experiența ce o 
dețin, ceea ce i-a privat de obți
nerea unor rezultate mai bune. Se 
impune, credem, ca toți călăreții, 
mai cu seamă cei din lot, să con
firme mereu și nu să „trăiască" 
prin rezultatele anterioare. Am con
statat, totodată, că destul de mulți 
cai nu au mers la valoarea ce i-a 
consacrat, că o parte au fost lipsiți 
de o pregătire fizică corespunză
toare, că unii nu au „răspuns" co
menzilor călăreților —• dovedin- 
du-se prin aceasta o insuficientă 
proecupare a antrenorilor în 
vința dresajului. S-a încercat, 
cp slabe rezultate, dintr-o 
grăbită dorință de afirmare, 
movarea unor cai ce nu erau 
gătiți pentru probele superioare, 
grabă ce nu poate avea urmări 
favorabile în procesul firesc de ri
dicare calitativă-

De asemenea, atragem, din nou, 
atenția asupra numărului mic de 
fete, ceea ce denotă o regretabilă 
„omisiune" din partea antrenorilor 
,a elementului feminin.

A trecut un an din actualul ciclu 
olimpic. Călăreții români n-au fost 
la Miinchen și este greu de prevă
zut că vor fi prezenți la Montreal. 
Aceasta nu înseamnă că trebuie să 
se renunțe la măsuri eficiente pen
tru redresarea acestui sport, Deo
camdată, există 
vorbi mai mult 
de a face front 
carea calitativă 
Cu atît mai mult este necesar acest 
lucru, cu cît familia! călăriei .nu este 
prea mare.

din 
n-a 

unul 
BU- 
me-

Fostul international spaniol Ioa- 
quim Peiro, cel care a jucat ani 
mulți și la Internazionale (evolu- 
înd cu formația milaneză și la 
București) a urmărit duminică pe 
Dinamc, viitorul' adversar al lui 
Atletico Madrid, unde el este acum 
antrenor secund.

pri-
dar 

prea 
pro- 
pre-

tendința de a șe 
pe la colțuri și nu 
comun pentru ridi- 
a sportului călare.

Emnnusl FÂNÎÂNEANU

DIVIZIA
ETAPA A

C,
7-a

SERIA I

ma analiză CALITATEA JOCULUI 
respectiv.

Or, din acest punct de vedere, a 
9-a etapă a campionatului nostru a 
fost mai puțin darnică cu omul tri
bunei care, după cum rezultă 
relatările cronicarilor noștri, 
putut urmări nicăieri, pe nici 
dintre terenuri, o partidă DE 
NA FACTURĂ, două dintrd
ciuri (Steagul roșu — A.S. Armata 
Tg. Mureș și Sportul studențesc — 
Steaua) primind calificativul slab, 
iar celelalte abia ridieîndu-se pînă 
la modestul „acceptabil'1.

Cum se ajunge la această îngri
jorătoare stare de lucruri ?

Printr-o evoluție lipsită de orice 
veleități ofensive (vezi A.S. Armata 
Tg. Mureș care timp de 90 de mi
nute n-a reușit să șuteze nici o sin
gură dată pe spațiul porții adver
se), printr-o neputință de ripostă la 
nivelul partenerei de întrecere (ca
zul echipei C.S.M. Reșița ; cum se 
explică această cădere a fostei 
fruntașe, tovarăși antrenori ?), prin- 
tr-un joc încîlcit, lipsit de orice 
orientare pînă aproape de finalul 
partidei — cazul feroviarilor bucu- 
reșteni care, mergînd din insuccese 
în insuccese, au coborît de pe locul 
1 (etapele I și II) pînă pe al 18-lea!

Ca să ne limităm doar la aceste 
exemple...

Față de iubitorii dc fotbal pentru 
care rezultatul unei partide nu e 
privit ca un simplu scop în sine, 
jucătorii echipelor noastre divizio
nare A trebuie să se arate mai re
ceptivi ia doleanțele lor, mai dor
nici în a furniza întreceri de cali
tate. Antrenorii lor, tehnicieni in
vestiți cu responsabilități precise in 
procesul de instruire, au, desigur, și 
ei de spus un cuvînt. Mai clar, mai 
răspicat, mai operativ decît au 
făcut-o pînă acum, pentru că ii 
obligă Ia o schimbare de atitudine 
și „momentul Leipzig" din fotbalul 
nostru, nu demult consumat.

De la cuplajul interbucureștean, 
am așteptat mai mult- Poate și 
pentru faptul că, la numai o săp- 

•tămînă distantă de meciul România
— Finlanda, el reunea o bună 
parte dintre selecționabili. Pe acei 
jucători care, rămași datori după 
„Leipzig", trebuiau să-și dorească o 
reabilitare, duminică, în fața publi
cului de acasă.

Or, cum au evoluat internaționa
lii bueureșteni cu 7 zile înaintea a- 
cestei ultime partide a lor în pre
liminariile Campionatului mondial
— ediția Weltmeischțerschaft ?

Unii dintre ei, Răducanu, Dumi
tru, Sameș, Dinu, Dumitrache, au 
avut o comportare mulțumitoare.

ÎNVINGĂTOR ȘI ÎNVINS
Minutul 54 al partidei de la 

Ploiești, dintre Petrolul și Poli
tehnica Iași : Rămureanu, acci
dentat cu o etapă in urmă, . a 
căutat să se ferească de contac
tul cu Lupulescu și acesta din 
urmă n-a avut altceva de făcut 
deciț să împingă balonul in pla
să. Remarcați atitudinea elegan
tă a atacantului ieșean. La pi
cioarele sale, învinsul — Rămu

reanu
Foto : I. MIHĂICÂ

alții însă, au evoluat șters, neeon- 
vingător, printre aceștia din urmă 
numărîndu-se Sătmăreanu, Iordă- 
nescu, Deleanu și Radu Nunweiller.

Lipsa de formă sportivă sau de 
apetit, momentan, pentru fotbal la 
destui tricolori-tituUri este de na
tură să neliniștească, în aceste zile, 
pe antrenorii echipei naționale ȘL 
desigur, nu numai pe ei. Pentru că 
— independent de procentul mult 
mai scăzut, acum, al șanselor tri
colorilor de a fi prezenți la turneul 
final al Campionatului mondial — 
meciul de duminica viitoare rămi- 
ne o chestiune de reprezentare in
ternațională, cu obligațiile care de
curg din aceasta.

Să sperăm, totuși, că, măcar în 
aceste ultime zile, fotbaliștii selec- 
ționabili, care n-au dat satisfacție 
duminică, își vor face „mea culpa" 
și vor folosi, cu toată atenția, orele 
de pregătire din această săptămîna.

SERIA A IV-A

0 EXPLICAȚIE PENTRU UN RECORD DE CARTONAȘE GALBENE
plicarea regulamentului, a 
reușit șă-i enerveze atît 
pe jucători, cît și publi
cul din tribune. Credem 
că. dacă în conducerea 
jocurilor, arbitrul piteș- 
tean ar fi.,, mai plin de 
viață; mai energic, mai 
hotărit, dacă ar avea mai 
multă prestanță, s-ar pu
tea clasifica printre 
mai buni „cavaleri ai fiu* 
ierului* din România, în- 
trueît are alte calități cum 
ar fi acelea — deloc lip
site de importanță — care 
țin de calm, de puterea 
de a da cea mai bună so
luție într-o anume 
din teren. Dar, în 
în care l-am văzut 
duminică, la Ploiești, 
monestînd în dreapta 
în stînga, împărțind 
tonașe cu nemiluita, 
Chilibar și-a făcut 
mult un deserviciu.

Mircea TUDORAN

a’ - —-

A surprins, probabil, 
numărul mare de „carto
nașe galbene" împărțite 
cu atâta dărnicie, dumini
că, de arbitrul piteștean 
Ion Chilibar în. partida de 
la Ploiești, dintre Petro
lul și Politehnica Iași. De 
șase ori au fluturat car
tonașele galbene pe sta
dionul petrolist — record 
în materie (cel puțin în 
primele nouă etape) al 
campionatului în curs, iar 
admonestările au curs...

Dintre cei avertizați, pa
tru sînț jucători de la 
Politehnica, doi de la Pe
trolul. Printre ei, ambii 
portari

Care au 
unui număr 
re 
cui 
dur (de-a lungul celor 90 
de 
doar 18 faulturi, cele mai 
multe dintre ele așa-nu-

fost motivele 
atît de ma

de avertismente ? Jo
in sine nu a fost

minute am numărat

mite „faulturi de joc“, 11 
făcute de oaspeți și șapte 
de echipa gazdă. E drept, 
au existat cîteva neregu- 
larități (un jucător, de 
pildă, a fost avertizat 
pentru că nu a respec
tat modul de efectuare a 
schimbărilor), dar cele 
mai multe au avut ca o*- 
biect, după cum ne spu
nea după meci amintitul 
arbitru, fie joc periculos 
sau atitudine nesportivă 
față de adversar, fie pur 
j?i simplu „tragerea de 

, pe care ieșenii au 
prin mi

că. mai 
acestor 
însuși 

modulul* 
, . fără 

ezitant, fără a 
șă se impună 

Ion

timp“, 
practicat-o de 
nutul 27. Credem 
de grabă, cauza 
cartonașe a fosț 
arbitrul. Datorită 
său de a conduce, 
.nerv, 
reuși 
în fața jucătorilor, 
Chilibar deși nu a făcut 
greșeli determinante în a-

TELEX!

cei

fază 
felul 

noi» 
ad- 

Și 
car* 
Ion 
mai

Ieri dimineață, telexul redacție) noastre a recepționat următoarele rfnduri : .. 
„Rugăm respectuos, transmiteți imediat acest telex F.R.F., cu mulțumiri ; tinerii 

dvs. cititori, fanfara școlii profesionale' Tractorul Brașov, str. Turnului nr. 3, avînd 
40 de interpreți bine pregătiți, civilizați, corect imbrăcați în uniforme, constituiți 
într-o formație dintre premiantele republicane, repertoriu bogat, dorește fierbinte 
să participe activ, cîntînd la meciul România — Finlanda. Suportăm, din banii ele
vilor, costul transportului, avînd asigurată și hrana rece. Rugăm călduros — răs
pundeți din timp, în caz afirmativ, ca să știm Ia ce oră să fim prezenți, unde și 
cui să ne adresăm spre a fi plasați la locul cuvenit. Vom cinta la meciul de des
chidere, in pauză, la intrarea și ieșirea jucătorilor de pe teren etc. în așteptarea 
răspunsului dvs., continuăm pregătirile. Cu deosebit respect.

Colectivul interpreților, în frunte cu dirijorul, ' 
colectivului. elevii Thomas Schwartz, deținătorul 
cursul pe meserii, și Alexandru Postelnicul.

Vă rugăm pe dvs., stimați cititori, să apreciați

prof. Mihai Repbiuc. In 
premiului I republican

numele 
la con-

Vă rugăm pe dvs.. stimați cititori, sâ apreciați textul acestei telegrame, 
un grup de tineri zimbește atit de frumos balonului rotund.

SERIA A VII-A

în cax-e

Antrenorii Nunweiller și Cernă- 
ianu vor urmări, după toate proba
bilitățile, pe viitorii adversari ai 
echipelor lor din cupele europene. 
Conducătorul tehnic dinamovist in
tenționează să vadă jocul Espanol 
Barcelona — Atletico Madrd în 
vreme ce antrenorul principal al 
Universității Craiova are posibili
tatea să vadă pe Standard Liege 
în 
pe 
în

partida sa cu S.C. Beveren, jos 
care echipa din Licge îl susține 
deplasare.

IN CAMPIONATUL
DE TINERET-REZERVE

Rezultatul partidei dintre echi
pele de tîneret-rezerve ale clu
burilor Steaua și Sportul 
țese este 
Steaua și 
eroare a 
de ieri.

de 9—0 (2—0) 
nu invers, cum 
apărut în ziarul

CLASAMENTUL

1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. Univ. Craiova
5. Pollt. Timișoara
6. Petrolul
7. F.C. Argeș
8. Po litehmea Iași
0. C.F.R. Cluj

10. C.S.M. Reșița
11. U.T.A.

12—13. A.S.A. Tg. Mureș 
„U“ Cluj

14. F.C. Constanta
15. Steagul roșu

16—17. S.C. Bacău 
sportul studențesc

18. Jiul

SERIA A X-A

studen- 
pentru 
dintr-o 
nostru

6
5
6
6
6
5
3

2
1
2
3
3
3
3

1
3
1
0
0
I
3

4 1 4 13—12
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1

14— 16
10—14
12-11
15— 15
12—12
13-18
10—12
10—22
6-18

10—18

Minerul Băița
Unirea Zalău
Someșul Satu Mare 
C.I.L. Sighetu Marmației 
Minerul Șuncuiuș 
Minerul Baia Sprie 
Măgura Șimlețil Silv. 
Gloria Baia Mare

Corespondenți : 
Mihali, L. Groza,

(2—1) 
(0—0) 
(0-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-1) 
(0—2)

-- Minerul Lupeni
— F.O.B. Balș
— Dunărea Calafat
— Energia Rovinari 

Cimentul Tg. Jiu
— C.F.R. Craiova
— Victoria Călan
— C.I.L. Drobeta Tr.
R. Predescu, I. Julea. 

Ștefănescu,

— Minerul Baiș Borșa
— Rapid Jibou
— Oașul Negrești
— Voința Cărei
— Bihoreana Marghita
— Topitorul Baia ”
— Bradul Vișeu
— Victoria Zalău

Miele. M. Bonțoiu, 
Domuța,

4—1
3—1 
0—1
1-1
1—1
1—1
1—2
1—2

Zamora, 
Focșan și

Metalul Topleț 
Steagul r. Plenita 
Știința Petroșani 
Progresul Strehaia 
A.S. Victoria Cv. 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Drobeta Tr. S. 
petrolul Țlclenl

Corespondenți : 
Bologa, T. 
Călinescu.
Victoria Că lan
Cimentul Tg. Jiu 
Steagul roșu Plenița 
MEVA Drobeta Tr. Severin 
Energia Rovinari 
Dunărea Calafat 
C.F.R. Craiova
Metalul Topleț 
F.O.B. Balș
Progresul Strehaia 
Minerul Lupeni
C.I.L. Drpbeta Tr. Sev. 
A.S. Victoria Craiova 
știința petroșani 
Petrolul Țicleni 
Metalurgistul Șadu

Etapa \ viitoare : Victoria 
Metalul Topleț

știința Constanta
Viitorul Brăila
Tehnometal Galați
Constructorul Tulcea
Cimentul Medgidia
Marina Mangalia
Arrubium Macin
Electrica Constanța

Corespondenți,: .. _ .
fănescu, I. Turșie, I. Avram, I. Cioboată și

-r Granitul Babadag
— Rapid Fetești
— I.M.U. ...............
=«• Voința
— Chimia
— Portul 
w Ancora
— Dunărea Tulcea

. Teodorcscti,

(4-0)
(0-3) 
(O-O) 
(0-0) 
(3-0) 
(2-0)
(0-1)

Mold. — Victoria PTTR Botoș 8^0
— Min. Gura H. 0—7
— Danubiana Roman 2—2

Dornei —- Sp. muncit. Suceava 1—1
„ Constructorul lași
— Foresta Fălticeni
— Nicolina Iași
— Textila Botoșani 

Stâncescu, D. Diaconu, 
Ungureanu, I.T.

A.S.A. Cîmpulung 
Universitatea Iași 
Metalul Rădăuți 
Minobradul Vatra 
Cristalul Dorohoi 
Constr- Botoșani 
Avîntul Frasin 
Unirea Iași

Corespondenți : I.
II. Chiriluș, I. Mandache, 
Tudose.

1. Danubiana Roman
2. Unirea iași
3. AS A Cîmpulung
4. Foresta
5. Textil^
6. Minerul
7. Metalul
8. Cristalul Drohoi
9. Avîntul Frașin

10. Constructorul Botoșani
11. sp. muncitoresc Suceava
12. Nicolina iași
13. Minobradul Vatra Dornei
14. Constructorul Iași
15. Victoria PTTR Botoșani
16. Universitatea Iași

Etapa viitoare (14 petombrie) ; 
Cîmpulung. Cristalul Dorohoi — 
Universitatea Iaș£ 
man 
struetorui Botoșani, 
rului, Unirea Iași 
Suceava — Metalul

4-0
2-0
2—1
o—0

C. Ghicioc,
Bodnar, Tr. N.

Medgidia 
Constanța 
Brăila

Constanța
Galați

nu s-a jucat
D. Cristache, V. Ște- 
.......................A, pima. A.

. -
Scripnic, M.

S.
I.

(1-0)
(1-0)
(1—0)

1-0
1-0
2—1

Mai'e

(1-0)
V,Kovacs, 

L. Chira.
C.
D. v. 

Al.
Z. 
ȘiT. Topan

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

Sprie
Mare
Marmației

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

5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

1. Minerul Baia
2. Someșul Satu
3. C.I.L. Sighetu
4. Unirea Zalău
5. Bihoreana Marghita
6. Gloria Baia Mare
7. Măgura Simleul Silv.
8. Minerul Baia Borșa
9. Oașul Negrești

10. Minerul Băița
11—12. Topitorul Baia Mare 

Voința Cărei
13. Rapid Jibou

14—15. Bradul Vișeu 
Minerul Suncuiuș

10. Victoria Zalău

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

1
1
2
2
1
3
2
3
3
3
3
3
4
4
5

15

7 4
7 4
7 4
7 4
7 3
7 4
7 3
7 3
7 3
6 3
7 2
7 2
7 2
7 2
7 2
6 0
Textila-----
Minpbradul Vatra Dornei, 

Constructorul Iași, Danubiana Ro- 
Foresta Fălticeni, Victoria PTTR Botoșani — Con- 

Minerul Gura Humo- 
gportul muncitoresc

Fălticeni
Botoșani
Gura Humorului 
Rădăuți

Avîntul Frasin —
— Nicolina Iași, 
Rădăuți:

SERIA A ll-a

r- A.S.A.

Vaslui
Gh. Gh.-Dej
Gugești
Buhuși

Constr.
Constr.
Foresta
Textila ........_.r.
Cimentul Bicaz
Energia Gh. Gh.-Dej 
Relonul Săvinești 
Locomotiva Adjud

Corespondenți : M. 
Vieru, Gh. Ștefan, Gh. 
Sîrbu,

Comănești— Minerul 
Hușana Huși

— U.R.A. Țecpci
— Lețea Bacău
— Rulmentul Bîrlad
— Oituz Tg. Ocna
— Trotușul Gh. Gh.-Dej0—0
— Bradul Roznov 2—1

Moga, Gh. Gorun 
Gheorghe,

1. Trotușul Gh. Dej
2. Relonul Săvinești
3. Constructorul Gh. Dej
4. Energia Gh. Dej
5. URĂ Teeuci
6. Minerul Comănești
7. Textila Buhuși
8. Foresta Gugești
9. Letea Bacău

10. Hușana Huși
11. Rulmentul Blrlad
12. Cimentul Bicaz
13. Oituz Tg. Ocna
14. Locomotiva Adjud
15. Bradul Roznov
16. Constructorul Vaslui

Etapa viitoare : Rulmentul

c.

1—1 
0—0
1—0

(0-0)
(2-0)
(1-0)

(1-0)

C.
Nemțeanu

(0-0) 
Stoian, 

Și
I. 

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10—11.

12.
13.
14.
13.
16.

Marina Mangalia
Viitorul Brăila 
Portul Constanța
Chimia Brăila 
Electrica Constanța
Dunărea Tulcea
Ancora Galați
IMU Medgidia
Rapid Fetești 
Cimentul Medgidia 
știința Constanța 
Granitul Babadag 
Voința Constanța 
Constructorul Tulcea 
Tehnometal Galați 
Arrubium Măcin

7 '"/"l Medgidia — Dunărea Tulcea,
Tehnometal Galați. Portul Constanța — 

Constanța, Con- 
Viitorul Brăila

I.M.U.

Etapa viitoare : Cimentul
Rapid Fetești —
Arrubium Măein, Ancora Galați — știința 
struetorui Tulcea — Electrica Constanța, 
— Marina Mangalia, Granitul Babadag — 
Voința Constanța — Chimia Brăila.

SERIA A Va

C&lan

Medgidia,

(1-0)
(0-0)
(2-1)

Metalurgistul Sadu,
A.S. Victoria Craiova, C.F.R. Craiova — 

Petrolul Țicleni, C.I.L. Drobeta Tr. Sev. — F.O.B. Balș. Du
nărea Calafat - ' ' 5-
MEVA Drobeta 
troșani, Minerul

- Progresul Strehaia. Cimentul Tg. Jiu — 
Tr. Severin. Energia Rovinari — Știința Pe- 
Lupeni — Steagul roșu Plenița.

SERIA A VIII-A

Etapa viitoare : Unirea. ... .... Zalău —
Negrești — Măgura Simleu, Minerul

Zalău. Oașul 
....................  . . — C.I.L, si- 

ghet. Bradul Vișeu — Rapid Jibou, Voința Cărei — Some
șul Satu Mare, Bihoreana Marghita — Minerul Băița, Glciia 
Baia Mare — Topitorul Baia Mare, Minerul Baia ~ 
Minerul Baia Sprie.

Victoria 
Suncuiuș 

Rapid Jibou, Voința Cărei

Baia Sprie.
13 or șa

SERIA A Xl-a

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
3
1
1
0
2
1
1
3
0
2
4
0
1
1
2

Bîrlad — Relooul

3
4
4
4
3
3
3
2
3
2
1
3
2
2
1

1 
1
2
2
3
2
3
3
2
4
3
2
4
4
4
4

11—
19—
9—

Săvinești,
Cimentul Bicaz — U.R.A. Tecuci, Bradul Roznov — Letea 
Bacău. Oituz Tg. Ocna — Minerul Comănești, Constructorul
Vaslui — Locomotiva Adjud, Constructorul Gh. Gheorghiu-
Dej — Textila Buhuși, Hușana Huși — F----- -
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Trotușul Gh.

Foresta Gugești, 
Gheorghiu-Dej.

Comerțul Brăila 
Petrolul Berea 
Carpați Buzău 
Poiana Cîmpina 
Avîntul Măneciu 
Unirea Focșani 
Prahova Ploiești 
Olimpia Rm. Sărat

Corespondenți : 
Stroe, lonescu, V.

SERIA A lll-A
— Chimia Brazi
— Portul Brăila
— Petrolistul Boldești
— Carpați Sinaia
— Chimia Buzău
— I.R.A. Cîmpina
— Luceafărul Focșani
— Victoria Florești

T. Enache, M.
. Manoliu, G.

Irimia, 
Nieolae Și

I. 
T.

1—1 (0-1) 
(2-0) 
(0—1) 
(2-0) 
(0—0)

0—0
2—1
3—0 
Mihai,

Budescu.

(0-1) 
(0-0)

E.

Dinamo Slobozia
— Olimpia Giurgiu
— Unirea Tricolor Buc.
— Tehnometal Buc.
— Sportul Ciorogîrla
— J.O.R. pucurești
— Voința București
— Electronica București
C. Toader, D. Daniel,

G. Rosner.
1 15— 7 M
1 17— 6 9
2 13— 8 9
0 6—2 9
1 10— 8 9
1 10— 7 8
2 9—7 8
1 8—7 8
3 6—7 7
4 13—10 6
3 13—10 6
4 10—16 6
3 8—16 6
3 6—10 <
4 9—20 4
5 7—19 2

- Triumf Bucu-

Flacăra roșie Buc.
Sirena București 
Șoimii TAROM BUC.
Azotul Slobozia 
Argeșul Mihăllești
Triumf București 
Laromet București 
T.M. București

Corespondenți : „. , _
I. Matei, I. Moise, O. Guțu,

1. Triumf București
2. Voința București
3. Sirena București
4. T. M- Bucureti
5. Flacăra roșie București
6. I.O.R. București
7. Laromet București
8. Tehnometal București
9. Electronica București

10. Șoimii TAROM București
11. Olimpia Giurgiu
12. Argeșul Mihâilești
13. Dinamo Slobozia
14. Unirea Tricolor București
15. Azotul Slobozia
16. Sportul Ciorogîrla

(Rezultatul meciului Dinamo ______ _ _T. .
rești, din etapa a Vba. a fost 0—1 și nu 1—0, cum dintr-o 
greșeală de recepționate telefonică a apărut în ziarul nos
tru din 2 octombrie).

Etapa viitoare : Sportul Ciorogîrla — Electronica Buc. 
Unirea Tricolor Buc. — Argeșul Miliăilești, Azotul Slobozia
— Dinamo Slobozia, T.M.B. — Triumf Buc. Qlimpia Giurgiu
— Flacăra roșie Buc., Laromet Buc., — Tehnometal Buc., 
Sirena Buc. — Șoimii TAROM Buc., Voința Buc. — I.O.R. 
Buc.

Toader, 
N. Stoean

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Slobozia

5
3
4
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2 
0 
1 
0

Și
1
3 
1
5
3
4
2
4 
1 
0 
2
0
2 
4
2
2

N.

(1-0)
(1-0) 
(1-0)
(2-O)

3—1
2—0
Tokacek,

Furnirul Deta
Constructorul Arad 
C.F.R. Simeria 
Dacia Orăștie 
Progr, Timișoara 
C.F.R. Caransebeș 
Minerul Teliuc 
Minerul Ghelar

Corespondenți 
Besteleie, 
Oprița.

— Electromotor Timișoara
— Unirea Sînnicolaul Mare
— A.S. Bocșa
— Unirea Tomnatic
— Minerul Moldova Nouă.
— Strungul Arad
— Gloria Arad
— Metalul Oțelu Roșu

î P. Toma, I. 
St. Marton, M. Mutașcu,

1. Progresul Timișoara
2. Minerul Moldova
3. A. S. Bocșa
4. C.F.R. Simeria
5. Dacia Orăștie
6. Minerul Ghelar
7. C.F.R. Caransebeș
8. Minerul Teliuc
9. Unirea Tomnatic

10. Furnirul Deta
11. Electromotor Timișoara
12. Constructorul Arad

13—14. Strungul Arad 
Metalul Oteiu Roșu

15. Unirea Sînnicolaul Mare
16. Gloria Arad

Nouă

1-0
4—2
0—1
2'—0
2—0
1—0
3- —0
4— 1

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

Tirnăveni
Tg. Mureș

Chimica
Viitorul ____ T
Unirea Sf. Gheorghe 
Avîntul Reghin 
Viitorul Gheorghieni 
Mureșul Topliță
A.S. Miercurea Ciuc 
Carpați Covasna

— Minerul Bălan
— Hebe Sîngeorz Băi
— Oltul Sf. Gheorghe
— Forest. Tg. Secuiesc
— Minerul Rodna
— Unirea Cristuru Secuiesc
— Foresta Bistrița
— Lacul Ursu Sovata 3—0

(1-0)
(1—0)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(1-0)
(1—0)

(neprez.)

1—2
1—0
3—0
1—0
1—0

Stefan, M.
Vladislav șii.

Munteanu, 1. 
FI. Corespondenți ; I. 

ca, Cs.
Ducan, C. Albu, Gh. Briotă, C. Tin- 

Malnași, V, Pașcanu, V. Coșarcă și F. Gazdag.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 
?

4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
0
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

1. Chimica Tîrnăveni
1, Oltul Sf. Gheorghe
3. Viitorul Gheorghieni
4. Avîntul Reghin
5. Forestierul Tg. Secuiesc
6. Carpați Covasna
7. Viitorul Tg. Mureș
8. A.S. Miercurea Ciuc
9. Lacul Ursu Sovata

10. Mureșul Toplița
11. Unirea Sf. Gheorghe
12. Minerul Rodna
13. Unirea Cristuru Sețuiesc
14. Minerul Bălan
15. Foresta Bistrița
16. Hebe Sîngeorz Băi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2 
I
1

18— 5
18— 5
14— 8
12— 7
14— 7

— Minerul Teliuc, 
Timișoara, Gloria 
Moldova Nouă — 

___ ______ _____  . __ A.S. Bocșa, Furnirul 
C.F.R. Simeria, Unirea Tomnatic — Minerul Ghe-

Hoșu
_____  ______ _ Progresul
- Constructorul Arad, Minerul 
Caransebeș, strungul Arad — ,

Etapa, viitoare : Metalul Oțelu
Electromotor Timișoara 
Arad 
C.F.R.
Deta • _____  ____ _
iar, Unirea Sînnicolaul Mare — Dacia Orăștie..

.. Tg. .........
— Minerul Rodna. Unirea Cristur 
rul Bălan — Foresta Bistrița. Oltul

Mureș AvîntulEtapa viitoare : Viitorul
A.S. M. Ciuc
Covasna, Minerul _____ _____ _
ghe — Viitorul Gheorghieni, Hebe Sîngeorz Băl 
m , Tg. secuiesc — Unirea ~'

— Chimica Tîrnăveni.

SERIA A Xll-a

Țoplița, Forestierul
Lacul Ursu Sovata Sf.

Reghin,
Carpați 

Sf. Gheor- 
— Mureșul 
Gheorghe»

SERIA A IX-A
— Aurul Brad
— Metalul Aiud
— Dermata Cluj

— Unirea Alba Iulia
— Recolta Salonta
— Cimentul Turda 
—Soda Ocna Mureș
— Arieșul Cîmpia Turzii 

,1. FilipescUj — .
N. Băîșan, E. “

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — Răsăritul Caracal
Chimia Tr. Măgurele — ARO C-lung Muscel
Petrolul Tîrgoviște — T,^,TTA
Automatica Alexandria
Progresul Corabia
Vulturii C-lung Muscel — Petrolul Videle
Unirea Drăgășani — Cetatea Tr. Măgurele
Cimentul Fieni —■ Textilistul Pitești

Corespondenți : Al. Momete, D, Gruia, 
Bizon, N. Chițoiu, D. Radulescu, FI. 

Mirceșcu.
1. Automatica Alexandria
2. Progresul Corabia
3. Răsăritul Caracal
4. Cetatea Tr. Măgurele
5. ROVA Roșiori
6. Chimia Tr. Măgurele
7. Vulturii Cîmpulung
8. Petrolul Tîrgoviște
9. Dacia Pitești

10. Cimentul Heni
11. Chimia Găești
12. Textilistul Pitești
13. ARO Cîmpulung
14. Recolta Stoicănești
15. Unirea Drăgășani
16. Petrolul Videle

Etapa viitoare ; Chimia __ __
cia Pitești — Textilistul Pitești, ROVA Roșiori — Progre
sul Corabia. Recolta Stoicănești — Cimentul Fieni, Petrolul 
Videle — Petrolul Tîrgoviște, Cetatea Tr. Măgurele — 
mia Tr. Măgurele, Răsăritul Caracal — Automatica 
xandria, Vulturii Cîmpulung — ARO Cîmpulung.

o—o
3—0

— ROVA Roșiorii de ‘ Vede 1—0
— Chimia Găești
— Recolta Stoicănești

Râdulescu» FI.

(1-0) 
(0—2)

2-1
4—2

o-—0
3—0
2-0
0—2 

o—o
2—0 , 
Brad, 

și M.

Constr. Alba Iulia
C.I.L. Gherla 
Crișana Sebiș
Unirea Dej 
Minaur Zlatna 
Tehnofrig Cluj
Someșul Beclean 
Minerul Bihor

Corespondenți
Prodans
mițîan.
1. Unirea Dej
2. Metalul Aiud
3. Cimentul Turda
4. Aurul Brad
5. Mjnaur Zlatna
6. Soda Ocna Mureș
7. Recolta Salonta
8. Minerul Bihor
9. Dermata Cluj

10. Crișana Sebiș
11. Tehnofrig Cluj
12. C.I.L, Gherla
13. Arieșul Cîmpia Turzii
14. Someșul Beclean

15—16. Unirea Alba Iulia
Constructorul Alba

Etapa viitoare : Recolta 
Sebiș — Someșul Beclean, 
Cimentul Turda * ‘ _ ____ _ . .
— Unirea Alba Iulia, Arieșul C. Turzii — Soda Ocna Mu
reș, Tehnofrig Clui — Dermata Cluj, C.I.L. Gherla — Mi* 
naur Zlatna,

C.F.R. Sighișoara
Carpați Mîrșa
Vitrometan Mediaș
C.I.L. Blaj 
Textila Sebeș
I. C.I.M. Brașov 
Hidroenergia Rm.
V.P.A. Sibiu

Corespondenți : _
Moșneag, D. Lădaru, 
țocan.

1. C.S.U.Brașov
2. Metalul Copșa Mică
3. C.F.R. Sighișoara
4. Textila Cisnădie
5. Hidroenergia Rm. Vîlcea
6. C.I.L. Blaj
7. Torpedo Zărnești
8. Vitrometan Mediaș
9. Chimia Victoria

10. U.P.A. Sibiu
II. I.C.I.M. Brașov
12. Lotrul Brezoi
13. Precizia Săcele
14. Textila Sebeș
15. Oltul Rm. Vîlcea
16. Carpați Mîrșa

Etapa viitoare : Hidroenergia ................ ...... .......
Vîlcea, C.I.L. Blaj — C.F.R. Sighișoara, Chimia
— Textila Cisnădie, Torpedo zărnești — u.P A

— Textila CIsnădie
— Chimia Or. Victoria
— Lotrul Brezoi
— C.S.U. Brașov
— Precizia Sâcele
— Torpedo Zărnești
— Metalul Copșa Mică
— Oltul Rm. Vilcea 
Turjan, V.

Carol,

3—1
0—0
1—0
2—0
1—0
1—0
0—1
1—0 ..

Zamfir, 
și I.

(0-1)(2—0) 
(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0)

3—0
3—1
2—0
0—0
3—2

(1-0) 
(1-0) 
(0—1)

(2-2)
Avram, 

Denghel și
M. M. 

c. Fehervari, G.
c.D, Vatau, _ 

Platon

(0—0)
1, T.

Do-

V.

I.
G.

Helciug, R. p --Giornoiu
4
4
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
0
0
Victoria Florești,

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0 
1 
1
2
2
2
2
1
3
3
4
4
4
4
5
5

3Poiana Cîmpina
IRA Cîmpina
Olimpia Rm, Sărat
Petrolul Berea 
Luceafărul Focșani 
Chimia Brazi

... Chimia Buzău
8. Unirea Focșani
9. Petrolistul Boldești

10. Carpați Sinaia
11. Prahova Ploiești
12. Victoria Florești
13. Avîntul Măneciu
14. Comerțul Brăila
15. Portul Brăila
16. Carpați Buzău

Etapa viitoare : Carpați 
îana Cîmpina — I.R.A 
Berea, Luceafărul Focșani 
iești — Olimpia Rm. Sărat, Avîntul Măneciu 
Boldești. Comerțul Brăila — Fs-tu!
— Carpați Buzău.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 
1
2
2
2
4
1
1
0 
0 
0
1
2
2

Po-Sinaia ,------- - ----- -•
Cîmpina, Chimia Brazi — Petrolul

- Unirea Focșani, Prahova Plo- 
— Petrolistul

- Portul Brăila, Chimia Buzău

*
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Găești

5
5
4
3
4
3
4
3
2
3
2
2
2
1
0
1
Unirea

1 
0
2
3
0
2 
0
2
3
1
2
1 
0
2
4
1

12— 3
17— 4
10— 3
7— 8

12— 5
9— 6
6— 5
7— 8

13— 11
9—11
7— 10
9-11
8— 13
9— 19
4— 15
5— 12

1
2
1
1
3
2
3
2
2
3
3
4
5
4
3
5
Drăgășani,

Iulia

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Salonta
Minerul

0
4
4
4
3
3
3
3
2
1
3
3
3
2
2
2

1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
4
4
4
3
4
4

Chi- 
Ale-

12
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5

Dej, Crișana

21- 7
16— 5

8— 8 
16—11

8— 6
9— 8
6— 6
7— 10
8— 7
4— 6 

10—13 
14—18
7—12
7— 12
8— 14
6—12

0
1
1
0
1
1
1
1
2
4
0
0
0
2
1 
1

Unirea 
Bihor — Metalul Aiud, 

Aurul Brad, Constructorul Alba Iulia

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rm.

5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1

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

Vîlcea

2
1
2
3
2
3
3
3
2
3
3
4
4
4
5
4

12— 5 1(1
10— 6 IC

6— 5 S
9— 9 8
3— 3 8
7— 4 7
7—5 7
7— 6 7
6—6 7
6—10 7
6— 6 6
4— 5 6
5— 6 6
8— 11 6
6— 9 4
7— 13 4

Oltul Rm. 
Or. Victoria

Șibiu, 
Car-

— Textila Cisnădie, Torpedo Zărnești
I.C.I.M. Brașov — C S.U. Brașov, Precizia Săcele 
păți Mîrșa, Textila Sebeș — Vitrometan Medias. Lotrul 
Brezoi — Metalul Copșa Mică.



DUPĂ CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

Întrecerile s-au bucurat de un mare interes
Revirimentul

BARCELONA, 8 (prin telefon, de 
la trimisul Agerpres, I. GOGA).

Cel de-al 18-lea campionat eu
ropean masculin de baschet s-a 
bucurat de un mare 'succes, oferind 
spectatorilor jocuri d'e un bun ni- 
cel tehnic, disputate cu multă ar
doare și în spirit de „fair play" 
din partea jucătorilor, dar nu și 
din partea unor arbitri care, prin 
deciziile lor, au influențat vizibil 
rezultatele finale în unele partide.

Potrivit părerii unanime a spe
cialiștilor prezenți aici, campio
natul a demonstrat că baschetul e- 
voluează spre o simplificare, în 
care principalul accent se pune 
pe capacitatea de realizare, pe o 
bună pregătire tehnică' și fizică 
care să permită schimbarea ritmu
lui și a tacticii de joc în funcție 
de. adversar.

Actuala ediție a campionatului 
s-a bucurat și de un mare succes 
de public. Ideea fed'erației spa
niole de specialitate, de a progra-

Pe podiumul de premiere, căpitanii reprezentativelor medaliate (de la 
stingă la dreapta): Buscato (Spania), Tvrdici (Iugoslavia) și Paulauskas 

(U.R.S.S.)

GRUPELE C.M. DE
BARCELONA 8 (Agerpres). —

In prezența lui William Jones, secre
tarul Federației internaționale de 
baschet amator (F.I.B.A.), Ia Barce
lona a avut loc tragerea ]a sorți a 
componenței grupelor preliminare ale 
campionatului mondial masculin de 
baschet, programat anul viitor, între 
3 și 14 iulie, în Porto Rico.

Iată componența celor trei grupe 
preliminare : Grupa A : Cuba, Aus-

STUDENȚII DE LA C.A.U. ÎNVINGĂTORI
IN MECIUL ATLETIC CU A.Z.S. VARȘOVIA

tardiv al jucătorilor noștri
ma meciurile la Barcelona și Ba- 
dalona, cele două puternice cen
tre baschetbalistice spaniole, s-a 
dovedit fericită. în mod special la 
Badalcna, care se consideră lea
gănul baschetului spaniol și unde 
toți discută numai despre acest 
sport, întrecerile campionatului au 
fost urmărite zilnic cu un deose
bit interes.

„Eurobaschet ’7,3“ a fost un 
campionat la care au participat și 
cîțiva jucători americani de va
loare, ca Brabender, Luyk, Brody 
(naturalizați în echipele Spaniei 
și Israelului), jucători care au dat 
un plus de culoare și eficacitate 
competiției.

Campionatul a fost marcat și de 
cîteva surprize, culminind cu în- 
frîngeri’p suferite în semifinale de 
formația U.R.S.S., ceea ce a dus 
la schimbarea ierarhiei tradiționale 
din acest sport. Echipele Israelului, 
Turciei și Cehoslovaciei s-au dove
dit în progres. clasîndu-se pe 

BASCHET MASCULIN
tralia, Canada, Cehoslovacia ; grupa 
B : U.R.S.S., Brazilia, Mexic și cam
pioana Africii; grupa C ; S.U.A,. Ar
gentina, Spania și campioana Asiei.

Primele două clasate in fiecare 
grupă se vor califica în turneul fi
nal. Echipele Iugoslaviei (deținătoarea 
titlului) și Porto Rico (ca țară orga
nizatoare) sînt calificate direct în 
turneul final al competiției.

locuri superioare celor ocupate la 
trecuta ediție a competiției. în 
schimb, selecționatele Italiei, Franței 
și, în special, cea a Poloniei au e- 
voluat sub valoarea la care au 
fost cetate inițial.

Tehnicienii și ziariștii prezenți 
aici au căzut de acord că cel mai 
bun „cvintet" al campionatelor eu
ropene a fost următorul: Bra
bender (Spania). Buscato (Spania), 
Serghei Belov (U.R.S.S.), Golomeev 
(Bulgaria) și Ciosici (Iugoslavia). A- 
celași juriu l-a desemnat d'rept cel 
mai bun jucător al competiției pe 
Wayne Brabender.

La „Eurobaschet ’73", echipa 
României a avut o comportare 
sub posibilitățile sale reale, ratînd 
calificarea directă pentru viitoarea 
ediție a campionatelor șiurmînd 
să participe la turneul de califi
care programat în anul 1975 în 
R.F. Germania. Poate că baschet- 
baliștii noștri au fost prea solici
tați la turneele anterioare, fapt 
este că ei nu au avut aici prospe
țimea și capacitatea fizică nece
sare unei competiții de o aseme
nea anvergură. Trebuie arătat însă 
că. în ultima parte a turneului, 
baschetbaliștii români și-au reve
nit, jocul lor în partidele cu Gre
cia .și Franța (pe care le-au cîști
gat) fiind superior celui practicat 
în meciurile din preliminarii.

Dintre componenții echipei noas
tre s-au evidențiat în mod special 
Titus Tarău, constant, bun și 
unul dintre principalii realizatori 
ai campionatelor, Gheorghe Oczelak 
si Vasile Popa. Dintre debutanți. o 
bună impresie a . lăsat Gheorghe 
Cernat, care, atît cît a fost utili
zat, s-a dovedit util echipei.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
QUEBEC. — Tînărul tenisman a- 

merican Jimmy Connors a terminat 
învingător în campionatele interna
ționale ale Canadei. în finală, Connors 
l-a întrecut în patru seturi : 6—1, 
6—4, 6—7, 6—0 pe compatriotul său 
Marty Riessen. Proba de dublu a 
fost cîștigată de perechea Bob Car
michael (Australia)-Frew McMillan 
(R.S.A.), învingătoare cu 6—2, 7—6 
în finala susținută cu cuplul ame
rican Connors-Riessen.

FORT WORTH. — Finala se va 
disputa între jucătorii americani 
Eddie Dibbs și Brian Gottfried. în 
semifinale, Dibbs (care în „sferturi" 
îl eliminase, în mod surprinzător, 
cu 7—5, 1—6, 6—3 pe John New
combe) l-a învins cu 7—6, 6—3 pe 
compatriotul său Roscoe Tanner, în

SCRISOARE DIN MOSCOVA

In drum spre marile succese 
In sportul gheții

Peste puține zile, iubitorii de sport din București și Miercurea 
Ciuc vor avea prilejul de a urmări pe gheață — și nu numai prin 
intermediul micului ecran — pe cîteva dintre „stelele" patinajului 
artistic, în cadrul a două demonstrații internaționale. Afișul acestor 
atractive spectacole — cel din Capitală fiind programat pentru du
minică 14 octombrie sub cupola patinoarului „23 August" _  pre
zintă în titlu numele campionilor mondiali și europeni la perechi, 
excelenții patinatori sovietici Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev-

Despre marea patinatoare care este Irina Rodnina, am avut 
deseori prilejul să scriem. De data aceasta am inversat rolurile, 
transformîndu-ne în cititori ai propriului articol scris de oampioana 
mondială, din textul căruia aflăm despre cîteva din preocupările 
sale actuale.

Viteză amețitoare și salturi intre- 
pide, mișcări armonioase în acor
durile muzicii, clasice sau moder
ne, sclipiri de gheață, costume stră
lucitoare — iată ce înțelegem în
deobște prin patinaj artistic. Fi
rește, este un spectacol încîntător. 
Dar, cită trudă trebuie să depună 
sportivul în nenumărate antrena
mente, pentru ca publicul să poată 
fi satisfăcut de acest spectacol...

In Uniunea Sovietică, patinajul 
artistic este unul din sporturile cele 
mai iubite. Mii și mii de băieți și 
fete ies, iarna, pe gheața patinoa
relor. Iar școala sovietică de pati
naj este prețuită în lumea întreagă. 
Numele patinatorilor noștri fruntași 
sînt cunoscute pretutindeni și va
loarea lor, apreciată.

Să luăm, de pildă, înalta ținută 
artistică și complicata tehnică a pa
tinatorilor de perechi Liudmila 
Smirnova și Aleksei Ulanov. Evo
luțiile lor sînt intr-adevăr admira
bile. Apoi, greu s-ar putea găsi un 
cuplu de dansatori care să stea 
alături de soții Liudmila și Alek
sandr Gorșkov, care au atins limi
tele maximale in această discipli
nă. Dar n-avem numai „cupluri" de 
elită. Un patinator ca Șerghei Cet- 
veruhin, elegant și desăvîrșit în e- 
xecuțiile tehnice, sau explozivul Iuri 
Ovcinikov, care stăpînește perfect 
cele mai dificile sărituri, iadă doi 
dintre cei mai buni patinatori din 

timp ce Brian Gottfried a dispus 
cu 3—6, 6—3, 6—4 de chilianul 
Jaime Fillol-

OSAKA. — în finală s-au întîlnit 
Ken Rosewall (Australia) și Toshiro 
Sakai (Japonia). Victoria a revenit 
cu 6—2, 6—4 asului australian.

MARELE PREMIU - F.I.L.T.
înaintea turneelor din această săp- 

tămînă — campionatele internațio
nale ale Spaniei, la Barcelona (cat. 
A — 60 p) și cele de la Tokio (cat. 
B — 40 p), — cîte un loc în clasa
ment au urcat John Newcombe și 
Jimmy Connors, ultimul terminînd 
victorios la Quebec :

1. I. NASTASE (România) 428 p
2. T. Okker (Olanda) 315 p
3. J. Newcombe (Australia) 287 p
4. M. Orantes (Spania) 284 p
5. J. Connors (S.U.A.) 273 p
6. J. Kodes (Cehoslovacia) 250 p
7. S. Smith (S.U.A.) 199 p
8. N. Pilici (Iugoslavia) 169 p
9. A. Ashe (S.U.A.) 161 p 

10. T. Gorman (S.U.A.) 157 p
în continuare sînt clasați : O. Pa- 

run (Noua Zeelandă) 150 p, A. Me- 
treveli (U.R.S.S.) 141 p. J. Fillol 
(Chile) 124 p. V. Amritraj (India) 
123, p. M. Riessen (S.U.A.) și K. 
Meiler (R.F.G.) — 122 p. R. Taylor 
(Anglia) 116, B. Borg (Suedia) 114, 
A. Panatta (Italia) 104 p etc.

lume, la ora actuală. Iar toți aceștia 
obțm mari performanțe la Jocurile 
Olimpice, la campionatele mondiale 
și europene.

Sînt foarte fericită că am putut 
să-mi aduc și eu contribuția la suc
cesele patinajului sovietic. Împreu
nă cu vechiul meu partener Alek
sei Ulanov, am fost de mai multe 
ori campioni ai lumii și ai Euro
pei, am cîștigat medaliile de aur ia 
Olimpiada de la Sapporo. Din pri
măvara anului trecut, patinez ală
turi de Aleksandr Zaițev. Este un 
patinator foarte dotat și un bun ca
marad de întreceri. Intr-un răstimp 
scurt, noi dm reușit să ne pregă
tim destul de bine și să cucerim 
titlul mondial și cel european. A- 
cum, continuăm să ne antrenăm cu 
sîrg pentru viitoarele concursuri.

Drumul spre performanță, pati
natorii îl încep la vîrstă fragedă, 
în Uniunea Sovietică există nume
roase școli sportive, unde se face 
ucenicia în această dificilă discipli
nă și a căror rețea este în continuă 
creștere. Dacă înainte existau nu
mai două centre ale patinajului ar
tistic la noi — și anume Moscova 
și Leningradul — acum, la ultimele 
campionate unionale pentru juniori, 
și-au trimis reprezentanții școli 
sportive din Sverdlovsk, Kiev, Ki
rov, Kazan, Tallin, Gorki și alte 
orașe de pe întinsul U.R.S.S.

...Au numai 4 ani. Fac primii 
pași pe gheață, în orele de pregă
tire a micilor patinatori din școala 
sportivă de pe lingă clubul spor
tiv central al Armatei Sovietice 
Ț.S.K.A. Tot în acest club îmi desfă
șor și eu activitatea de patinatoare, 
și noi toți avem aceiași profesori, re- 
cunoscuțt maeștri ai patinajului ar
tistic, cum sînt antrenorul emerit 
Stanislav Juk, medaliatul cu argint

C. DAFINOIU VICTORIOS LA TURNEUL 
PUGILISTIC „MEMORIALUL PROHASCA"

PRAGA, 8 (Agerpres). A luat 
sfîrșit turneul internațional de box 
„Memorialul Prohaska", desfășurat 
la Ostrava. în finala categoriei se
migrea, pugilistul român Costică 
Dafinoiu l-a învins prin K.O. pe

CAMPIONATUL CEHOSLOVAC DE HOCHEI
PRAGA (Agerpres). — Campiona

tul cehoslovac de hochei pe gheață 
a continuat cu disputarea meciu
rilor din etapa a 8-a. Iată rezulta
tele înregistrate : Sparta Praga — 
Tesla Pardubice 7—3 (3—0, 3—0, 
1—3) ; VSJ Kosice — ZKL Brno 
4—3 (1—0, 3—0, 0—3) ; SONP
Kladno — Dukla Jihlava 2—5

Multipla campioană mondială Irina 
in descifrarea tainelor

Rodnina, ajutind un micuț patinator 
dificilului sport al gheții

Foto : A.P.N.
al Olimpiadei de la Grenoble, A- 
leksandr Gorelik, fostul campion u- 
nional Viktor Rîjkin.

Iată, de la începutul acestei toam
ne, pentru toți acești copii, care au 
trecut cu succes examenul de ad
mitere în școala noastră, a început 
activitatea în patinaj, adesea plină 
de satisfacții, uneori presărată cu 
necazuri, totdeauna plină de ore 
grele de muncă. Numai cei mai si
litori, cei mai tenace, vor putea a- 
junge la marile succese.

Firește, nu toți copiii intrați pe 
poarta școlii patinajului vor deveni 
campioni mondiali. Dar vor fi, cu 
siguranță, oameni sănătoși, stăpîni 
pe sine. Or și aceasta este un suc
ces.

IRINA RODNINA 
maestră emerită

a sportului din U.R.S.S.

Maier (R.D. Germană). Dintre cei
lalți învingători s-au remarcat Lo- 
din (U-R.S.S.) la categoria muscă, 
Domingo (Franța) la „cocoș" și Do
brohotov (U.R.S.S.) la „ușoară".

(0—1, 1—2, 1—2) ; HZ Litvinov — 
Slovan Bratislava 6—2 (2—0, 2—0, 
2—2) ; Skoda Plsen — VTJ Homu
tov 7—3 (3—1, 3—1, 1—1) ; Motor 
Ceske Budejovice — VJKG Ostrava 
4—1 (1—1, 2—0, 1—0). în clasament 
continuă să conducă Sparta Praga, 
cu 16 p, urmată de Dukla Jihlava 
— 12 p și Skoda Plsen — 10 p.

JACKIE STEWART — 
CAMPION MONDIAL 

AL PILOȚILOR 
DE FORMULA I

Campionatul mondial de automobilism 
al piloților de formula I a fost cîștigat 
în acest an de cunoscutul sportiv sco
țian Jackie Stewart, care a totalizat în 
clasamentul final 71 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 55 p, Ronnie 
Peterson (Suedia) — 52 p, Francois ce- 
vert (Franța) — 47 p, Peter Revson 
(S.U.A.) — 38 p, și Dennis Huime (No
ua Zeelandă) — 26 p Dintre ceilalți fa- 
voriți ai competiției', belgianul Jackie 
ickx (locul 9), francezul Jean-Pierre 
Beltoise (locul 10) și neozeelandezul 
Chris Amon (locul 19) au evoluat sub 
posibilități la actuala ediție a compe
tiției.

Ultima cursă a campionatului — cea 
de-a 15-a ediție a „Marelui Premiu al 

4 S.U.A.“ — -desfășurată pe circuitul de 
la Watkins Glen (S.U.A.), s-a încheiat 
cu victoria lui Ronnie Peterson. La vo
lanul unei mașini „Lotus“, pilotul sue
dez a parcurs 319,898 km în lh 41:05,78, 
realizînd o medie orară de 190 km 
(nou record^ăl probei). L-au urmat 
englezul Julies Hunt („March") —. la 
68, argentinianul Carlos Reutemann 
(„Brabham") — la 22,95,

După cum am mai anunțat, la 
această ultimă cursă n-a luat startul 
Jackie Stewart — care-și asigurase pri
mul loc în clasament — în semn de 
doliu pentru moartea lui Franșois Ce- 
vert, accidentat la ultimul antrenament, 
de simbătă.

★
Frangois Cevert era unul din cei - mai 

dotați piloți francezi din noua gene
rație, înalt, brunet, cu ochi albaștri, 
deosebit de simpatic, el s-a făcut re
marcat în cursul sezonului 1966, cîști- 
gînd unul din Circuitele Shell. Cîștigă 
o serie de curse de formula 3, culnii- 
nînd cu Marele Premiu al orașului 
Paris 1968. Din 1970, este angajat de 
firma Matra, care-i încredințează mașini 
de prototip. A fost apoi revelația ulti
melor sezoane ale curselor de formula 
1, intrînd rapid în elita candidațllor la 
titlul mondial.

———————————————*•

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
stadionul Republicii din București 
a găzduit o nouă ediție a tradi
ționalei întîlniri amicale de atle
tism dintre echipele A.Z.S. Varșo
via și C.A.U. București.

întrecerile s-au desfășurat pe o 
vreme splendidă (deși în prima zi, 
sprinterii au fost jenați de vîntul 
puternic ce a suflat din față), dar 
cu toate acestea, de puține ori 
performanțele au depășit pragul 
mediocrității. Totuși, considerăm u- 
tile aceste contacte internaționale 
la nivel de echipă de club dato
rită posibilităților ce se oferă teh
nicienilor și atleților pentru un 
util schimb de experiență și de 
cunoaștere reciprocă.

Am fost foarte imteresați să-l 
urmărim, în echipa C.A.U.-lui, pe 
noii studenți (Mihaela Loghin, N. 
Cefan, V. Lupu, Șt. Bokor, Leontina 
Sălăjan, Roxana Vulescu, P. Neagu), 
mai ales în perspectiva ultimei e- 
tape a campionatului național pe

„TROFEUL CARPAȚI 
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)
fiecare dintre echipe vrea să-și do
vedească acum — la ultimul mare 
test dinaintea „mondialelor" — 
toată gama posibilităților.

în zilele trecute am prezentat a- 
mănunte despre formațiile de peste 
hotare. Astăzi vom relata cititori
lor noștri cele aflate de la antre
norul Constantin Popescu des
pre prima echipă a României- In
tr-o convorbire avută luni la prînz, 
acesta ne-a spus :

„Am redus lotul jucătoarelor Ia 
12. Aceasta pentru a oferi posibili
tatea ca „alesele" să joace cît mai 
mult. O parte dintre celelalte mem
bre ale lotului național lărgit vor 
face Parte din echipa secundă. Am 
păstrat, deci, pentru prima forma
ție ps Lidia Stan și Lucreția Moise 
— portari, Doina Cojocaru, Simona 
Arghir, Irene Oancea, Doina 
Furcoi, Rozalia Soș, Elena Frîncu, 
Cristina Metzenrath-Petrovici, llona 
Mikloș, Maria Boși, Constantina 
Hie _ jucătoare de cimp. întrece
rea constituie pentru noi și un im
portant mijloc de selecție definiti
vă a lotului pentru campionatul 
mondial. Mă bucură faptul că sta
rea de sănătate a tuturor jucătoa
relor este bună. Vom face eforturi 
pentru a verifica ideile și soluțiile 
tactice pe care le-am preconizat, 
pentru a ne cristaliza jocul de atac 
și apărare. Ne interesează în mod 
deosebit și rezultatele. In primul 
find, pentru faptul că este vorba 

echipe. Dintre aceștia cea mai fru
moasă comportare a avut-o Ro
xana Vulescu, care după un an 
„plin" de accidente și de trata
mente, a evoluat la cel mai înalt 
nivel al carierei sale — 1,78 m — 
vrînd probabil să răsplătească cin
stea ce i s-a făcut de a purta 
ultimul schimb al ștafetei tinere
tului studios cu ocazia deschiderii 
festive a anului sportiv școlar și 
universitar. O comportare frumoa
să a avut și Mihaela Loghin, în
vingătoare în două probe; greu
tate și suliță.

Dintre ceilalți competitori îi re
marcăm pe Mihai Purice (2,09 m, 
la înălțime) și Florica Boca (6,03 
m. la lungime).

în final, victoria categorică a 
studenților bucureșteni care au 
cîștigat la o diferență confortabilă 
mulțumită echipei masculine 
(C.A.U. — A.Z.S. 110 p — 88 p); 
la fete, echipa poloneză, mai bună 
la alergări și-a apropriat victoria 

de o mare competiție. In al doilea, 
pentru că ne vom întîlni cu cele 
mai puternice forțe ale handbalu
lui feminin mondial. Și, în al trei
lea, dar nu în ultimul rînd, pen
tru că — din cauza unei cunoscute 
labilități psihice — jucătoarele 
noastre pierduseră gustul victoriei, 
acceptau înfringerile ca pe ceva fi
resc. Vrem să cîștigăm această 
competiție, deși ne va fi foarte 
greu. Vrem însă — socotind acesta 
ca cel mai important obiectiv — să 
închegăm echipa, s-o omogenizăm, 
să-i cristalizăm jocul. Este dezide
ratul cel mai important. La capă
tul unei suite de verificări ne aflăm 
acum la ultimul și cel mai impor
tant test. De aceea îl dorim cît mai 
edificator, cît mai încurajator. Simt 
eă echipa poate, că vrea acest lu
cru".

în completare, antrenorul emerit 
Constantin Popescu ne-a informat 
asupra ultimelor pregătiri. Dumini
că, echipa a efectuat un joc de ve
rificare, luni (chiar la ora cînd e- 
fectuam convorbirea) se desfășura 
un antrenament complet, urmînd 
ca marți (n.r. astăzi), în ziua star
tului în marea întrecere, să mai 
aibă loc o scurtă ședință de pregă
tire.

La ora cînd încredințăm tipogra
fiei aceste rînduri, majoritatea e- 
chipelor participante la cea de a 
XlV-a ediție a „Trofeului Carpați" 
sosiseră în Capitală, urmînd să se 
îndrepte spre Pitești. 

cu 61 p — 53 p. Rezultat general: 
C.A.U.—A.Z.S. 163 p—149 p.

Rezultate tehnice: MASCULIN: 
100 m : T. Petrescu (R) 10,9;
200 m : D. Podobasz (P) 21,4; 
400 m: C. Stan (R) 48,0; 800 m: 
V. Gondek (P) 1:52,6 5000 m :
A. Dinescu (R) 15:11,0; 110 mg: B. 
Kwiatowski (P) 14,7; 3000 m ob. : 
V. Lupu (R) 9:25,0; lungime: Șt. 
Lăzărescu (R) 7,48 m; înălțime: 
M. Purice (R) 2,09 m. L. Torok (R) 
2,06 m.; prăjină: Ni Ligor (R) 
4,50 m ; greutate și disc : T. Brilka 
(P) 16,81 m și, respectiv, 52,56 m; 
suliță : B. Werner (P) 68,56; ciocan: 
Șt. Șișcovici (R) 59,76 m; 4x100 m: 
C.A.U., 40,8; 4x400 m: A.Z.S.3:20,8; 
FEMININ : 100 m : Maria Zukow-
ska (P) 12,3, (h.c. Alina Gheorghiu 
12.1); 200 m : M. Zukowska 24,9; 
400 m: EIzbieta Adamowicz (P) 
56,7; Leontina Sălăjan (R) 56,8
800 m : EIzbieta Koczwarska (P) 
2:18,8; 100 mg: Grazyna Pyffel (P) 
15,2, Florica Boca (R) 15,3; greu
tate ; Mihaela Loghin (R) 15,94 
m și, respectiv, 48,46 m; 4x100: 
A.Z.S. 47,4.

C. M. MUREȘANU

TĂCEREA LUI BEDFORD
In ultimii ani, englezul 

David Bedford, proaspă
tul recordman mondial pe 
istovitoarea distanță a 
celor 10 km, a surprins 
adesea — prin ceea ce 
a comis sau prin ceea 
ce a declarat — lumea 
atletismului, atrăgîndu-și, 
poate pe bună dreptate, 
renumele de „Cassius 
Clay al pistei"...

Sezoane de-a rîndui, 
guralivul și protestatarul 
Dave si-a surprins cum
pătați! concetățeni insu
lari pr.'n vanitatea de
clarațiilor și prin „ori
ginalitatea" comportări
lor. Și tot sezoane de-a 
rîndui, promisiunile sale 
s-au văzut adesea ami
nate, căci neșansa l-a 
urmărit cu încăpățînare 
pe fondistul fără finiș, 
clasat mereu al doilea 
după ce conducea, au
toritar, patru cincimi din 
cursă... D.e prin 1970, 
Bedford și-a deprins su
porterii — fanatici, dar 
împuținați cu vremea, 
speriați de nesăbuitele 
gesturi ale favoritului — 
cu înfringerea de pe ul

PHOENIX. — Turneul internațio
nal feminin s-a încheiat cu victoria 
scontată a campioanei americane 
Billie Jean King, care a învins-o 
în finală cu 6—1, 6—3 pe compa
trioata sa Nancy Gunter. în meciul 
pentru locurile 3—4 (s-a jucat un 
singur set), Rosemary Casals a dis
pus cu 9—7 de Kerry Melville.

ARGENTINA S-A CALIFICAT 
ÎN TURNEUL FINAL

AL C.M. DE FOTBAL
Duminică, la Buenos .Aires, în ul

timul meci al grupei a IÎ-a (sud-ame- 
ricane) din preliminariile C.M. de 
fotbal, s-au întîlnit reprezentativele 
Argentinei și Paraguayului. Victo
rioasă cu 3—1 (1—1), echipa Argen
tinei s-a calificat în turneul final al 
C.M. v

Iată clasamentul final :

1. Argentina 4 3 1 0 9— 2 7
2. Paraguay 4 2 11 8— 5 5
3. Bolivia 4 0 0 4 1—11 0

tima linie dreaptă, și nu 
puțini au fost aceia care 
au asemuit cariera gră
bitului Dave cu aceea a 
australianului Ron Clar
ke, mai răbdător și mai 
tenace, dar la fel de ur
mărit de ghinion.

Cînd, la 11 iunie 1973, 
pe faimoasa pistă a sta
dionului Crystal Palace, 
„copilul teribil" de 23 de

genică și zgomotoasă ca
rieră — o tăcere sus
pectă. Pentru prima oară, 
Bedford — cel care a- 
nunțase cele mai nebu
nești recorduri și-și iro
nizase, fără măsură, ad
versarii cei mai reduta
bili — tăcea, la puțin 
timp după ce devenise 
recordmanul lumii, o tă
cere grea, nefirească

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII
ani a devenit recordma
nul lumii pe 10 000 m 
plat, s-a crezut că a ve
nit și rîndui lui la noroc, 
că cei cqre îi contestau 
„clasa" vor ced,a și vor 
uita, în sfîrșit, că zile în
sorite vor urma pentru 
tînărul profesor de gim
nastică...

N-a fost așa. Au ur
mat cîteva eșecuri, două 
accidentări și — pentru 
prima oară într-o foto-

pentru „actorul" pe care 
mulți îl depistaseră în 
spatele alergătorului de 
talent.

N-a trecut mult și un 
ziarist de la „Daily 
Mail" a făcut publice 
cauzele acestei muțenii. 
Refuzînd să treacă la 
profesionism, atletul en
glez acuză în ultima 
vreme serioase dificultăți 
materiale, agravate încă 
de faptul că — de la 
1 august — nu lucrea

CONGRESUL OLIMPIC DE LA VARNA
(Urmare din pag. 1)

— La această întrebare nu se 
poate răspunde direct, pentru că 
multe rămîn încă de făcut. Maldă
rul de documente pe care I-am a- 
cumulat la secretariatul nostru a- 
testă luarea în considerare a mul
tor probleme. Mai important mi se 
pare, însă, faptul că și comisia 
executivă și plenul C.I.O. au luat 
cunoștință, au intrat în contact 
mai direct cu problemele practice. 
Acesta este un lucru pozitiv. Fi
rește că rămîn încă de soluționat, 
într-un fel sau altul, diverse pro
bleme ca cele ale dimensiunilor și 
locul Jocurilor Olimpice, a lun
gimii sau scurtimii programului, a 
regulii de admitere etc.

— Considerați deci și din acest 
punct de ved'ere Congresul drept 
un eveniment de utilitate generală?

— Firește, de aceea am și pro
pus ca în viitor Congresele olim
pice să aibă loc o dată la 8 ani.

ză nicăieri, fiind conce
diat de la școala unde 
profesa, datorită „în
drăznelii" metodelor de 
predare aplicate...

Plin de datorii, cu casa 
împovărată de ipoteci și 
— în plus — accidentat 
pentru o perioadă mai 
îndelungată, vorbărețul 
Bedford refuză să-i mai 
primească pe gazetari și 
să comenteze ceea ce se 
intimplă pe pistele de 
atletism, absorbit fiind de 
grele probleme materia
le, de grija zilei de 
mîine.

El, altădată <atît de ge
neros cu vorbele și co- 
roziv cu conținutul lor, 
s-a retras departe de 
zgomotul stadionului, me
diu în care se simțea 
mai bine ca oriunde...

O tăcere — numai în 
aparență suspectă și ne
firească — care spune 
multe despre destinul u- 
nui sportiv, dar și despre 
realitățile unui anume 
sistem de viață.

Vlad UDRIȘTE

In acest interval se pot elabora 
mandate și atribuții. Dacă este 
necesar, se vor ține între timp și 
mini-congrese, cu participarea ce
lor interesați. S-ar putea ca unele 
subiecte limitate (cum ar fi pro
blemele medicinei sau ale sportu
lui feminin) să necesite asemenea 
congrese reduse. Oricum, trebuie 
Să precizez că fiecare dintre a- 
ceste Congrese rămîne un organ 
consultativ și nu de decizii.

— Ce. evoluție va avea celebra 
regulă 26, la a cărei nouă redac
tare știm că a contribuit și com
patriotul nostru Alexandru Șiper- 
co, membru al C.I.O. pentru Ro
mânia ?

— Acum, cînd cunoaștem toate 
punctele de vedere, vom pregăti 
un proiect pe care-1 vom discuta 
pentru ultima oară cu reprezen
tanții F.I. în decembrie la Lau
sanne, apoi îl vom redacta Ia în
ceputul anului viitor, pentru că 
la următoarea sesiune, de Ia Vie- 
na, în octombrie 1974, membrii 
C.I.O., în deplină cunoștiință de 
cauză ,să poată vota noua regulă. 
In orice caz, C.I.O. va stabili ca
drul general al regulii amatoris
mului, fără a intra în prea multe 
detalii, dar nu va tolera în nici 
Un fel reclama comercială.

. — La Varna a putut fi văzut 
filmul dedicat Olimpiadei de la

TELEX • TELEX. TELEX • TELEX
-urneul internațional de șah „Memoria- 

lul Bora Kostici", s-a încheiat la Vîrșeț, 
cu victoria marilor maeștri Parma (Iu
goslavia) și Tringov (Bulgaria), clasați 
•e pnmul loc, la egalitate, cu cîte 9 
uncte din 14 posibile. l-au urmat în 

clasament: Velimiro viei (Iugoslavia)
Becht (R.F.G.), Radulov (Bulgaria) — 

p, Quinteros (Argentina), Buljovici 
(iugoslavia) — 8 p, Uhlmann (R.D.G.), 
'onntos (Ungaria) — 7 p. Krnici (Iu- 
(oslavia), Zuckermann (SUA), Kirov 
(Bulgaria) — 6% P etc.
■
Competiția cicliști internațională desfă
șurată la Lausanne (Elveția) a fost 
cîștigată de cunoscutul rutier belgian 
Eddy Merckx. Pe locul secund, s-a si
tuat italianul Felice Gimondi, urmat la 
rîndui său de francezul R. Poulidor și 
spaniolul L. Ocana. Eddy Merckx a do
minat cu autoritate cele două probe 
incluse în program. El a terminat în
vingător în cursa contracronometru, rea
lizînd, în pantă, pe distanța de 5,750 km, 
timpul de 11:40. Merckx a obținut vic
toria șl în cursa cu plecarea în bloc.
■
La Moscova se desfășoară în aceste zile 
finala celui de-al 41-lea Campionat unio
nal masculin de șah, competiție la care 
participă 18 mari maeștri și maeștri in
ternaționali. După disputarea a 4 runde, 
în fruntea clasamentului se află fostul 
campion mondial Boris Spasski cu 3 
puncte. în runda a 4-a, Spasski a ciș- 
tigat la Tukmakov, iar Kuzmin l-a în

Munchen. Vă mulțumește conți
nutul său ?

— Răspunsul meu este al unui 
cineast de meserie. Fiind un film 
artistic, compus din 8 viziuni cu 
totul independente, el nu poate fi 
judecat ca o entitate. Aflu că pa
ralel, exisă și un film tehnic, con
sacrat în întregime fiecărei disci
pline în parte. Probabil că acest 
film va satisface mai degrabă pe 
specialiști și pe iubitorii de sport.

— Una din ideile cele mai ge
neroase ale mișcării olimpice este, 
în ultima vreme, aceea a progra
mului de solidaritate și a recu
noașterii necesității sprirjinului gu
vernamental pentru propășirea 
sportului. Ce părere aveți, î-n a- 
ceastă problemă ?

— Intr-adevăr, comisia pentru 
solidaritate olimpică, sub condu
cerea vicepreședintelui C.I.O. Her
man Van Karnebeek, are tocmai 
misiunea de a găsi — în colabo
rare cu toate federațiile interna
ționale — căile cele mai bune 
pentru promovarea sportului în 
general. Să nu uităm că primul 
paragraf al statutului C.I.O. spune 
că țelul nostru este dezvoltarea 
calităților fizice și morale. Orice 
efort în această direcție trebuie 
încurajat.

— Vă mulțumim pentru inter
viul acordat.

vins pe Averkin. A fost consemnată re
miza în partidele Petrosian — Gheller, 
Korcinoi — Polugaevski și Sveșnikov — 
Rașkovski.

Cea dă-a 43-a ediție a maratonului de la 
Kosice a reunit la start atleți din 18 
țări. Victoria a revenit atletului sovie- 
tic Vladimir Moiseev, care a parcurs 
clasica distanță de 42,195 km în -2h 
19:01,2. Pe locul secund s-a clasat H.J. 
Truppel (R.d.g.) - 2h 20:44. urmat de V. 
Silaev (U.R.S.S.) — 2h 20:57,6 F Seke- 
res (Ungaria) — 2h ^1:16,6 șl B. Arnold 
(R.D.G.) — 2h 21:29,4.

După 9G de ore de întreceri, in Cursa 
cidîstă de șase zile, care se desfășoară 
pe velodromul acoperit din Berlinul oc
cidental, continuă să conducă cuplul 
Patrick Sercu (Belgia) — Fritz (R F. 
Germania). Ii urmează, la un tur dis
tanță, olandezii De Wit — Duyndain și 
vest-germanii Peffgen — Tschan

Meciul de box dintre argentinianul Car
los Monzon și mexicanul Jose Napoles, 
pentru titlul mondial la cat. mijlocie, 
deținut de Monzon, va avea loc la 4 
februarie, anul viitor, la New York. In- 
tîlnirea se va desfășura în deschidere 
la meciul dintre foștii campioni mon
diali Cassius Clay și Joe Frazier. Gala 
va avea loc în incinta arenei Madison 
Square Garden.
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