
„Trofeul Carpați“
la handbal

feminin

PITEȘTI, 10 (prin telefon). A 
doua reuniune a celei de a XîV-a 
ediții a „Trofeului Carpați” la 
handbal feminin, desfășurată 
miercuri seara în Sala sporturilor, 
în tribunele căreia au luat loc 
peste 2 000 de entuziaști spectatori, 
ne-a adus satisfacția unei victorii 
de prestigiu a primei reprezentati
ve a României în 
dutabila formație 
sată pe locul III 
a C.M.

întîlnirea cu re- 
a Ungariei, cla
ia ultima ediție

ROMANIA I —
Ci—5). Partida a 
tempo accelerat, 
dezvăluiiidu-și încă din 
minute atît intențiile, cit și capa
citatea sporită de luptă. în min. 1 
înscrie Arghir, iar în min. 2 ega
lează Sterbinszky. După ce Doina 
Furcoi ratează o aruncare de 'la 
7 m (min. 6), Takacs aduce condu
cerea formației maghiare, dar Șos 
restabilește egalitatea. Prin golul 
marcat de Sterbinszky. (min. 10) 
echipa Ungariei își asigură pentru 
ultima oară în această partidă con
ducerea. De acum și pînă la sfîr- 
șitul acestei îndîrjite întîlniri o

UNGARIA 12—8 
început
ambele

într-un 
echipe 

primele

activității 
sportive 
ae masa

PITEȘTI : DESCHIDEREA 
ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

Pe stadionul de atletism din par
cul Argeș a avut loc deschiderea 
festivă a noului an sportiv școlar, 
în prezenta conducătorilor organe
lor locale de partid și de stat ale 
municipiului, peste 6 000 de elevi 
clin școlile generale și liceele din 
oraș au defilat prin fața tribunelor, 
după care s-a desfășurat crosul e- 
levilor. Au ciștigat, la fete, Delia 
Dumitrache (Lie. Zinca Goleșcu), 
Wilhelmina Gugu și Nicolița Clucă 
(ambele Șc. prof. M.I.U.), iar la bă
ieți, O- Opătici. F. Stancu (ambii 
Șc. prof. C.F.R.) și V. Manole 
(Grup școlar M.C.I.)

I I

I. FEȚEANU — coresp. jud.

„CUPA SPERANȚELOR 
LA FOTBAL

Pentru depistarea viitorilor jucă
tori ai sportului cu balonul rotund 
și în scopul angrenării cit mai mul- 

. tor copii și elevi în practicarea fot
balului, Comitetul municipal U.T.C. 
Sibiu, în colaborare cu comisia ju
dețeană de resort a C.J-E.F.S., a 
inițiat „Cupa speranțelor".

Inițiativa a trezit un viu interes 
printre elevii școlilor generale, pro
fesionale și ai liceelor din munici
piul Sibiu. Pînă acum s-au înscris 
în competiție 10 echipe, dar, după 
cum ne-au confirmat organizatorii, 
numărul acestora va fi cu mult 
mai mare deoarece reprezentativele 
a încă 15 unități de învățămînt 
si-au exprimat dorința de a par
ticipa.

S-au disputat și cîteva întîlniri, 
cea dintre Liceul nr. 2 și Liceul A- 
gricol (0—1) bucurîndu-se de asis
tența a numeroși spectatori. A fost 
un meci plăcut, fotbaliștii ambelor 
echipe clemonstrînd destul de mul
te cunoștințe tehnice. Alte rezulta
te : Șc. prof. M.I.XJ. — Liceul Octa
vian Goga 1—2 ; Liceul Energetic 
— Grup școlar tehnic profesional 
4 —I.

0 SPLENDIDĂ VICTORIE
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singură echipă a 
file" : cea a României ! 
noastre realizează un joc de mare 
spectacol și „tripleta" Cojocaru- 
Arghir-Oancea pune în pericol 
poarta apărată de Berszenyi.

în min. 18 antrenorul Bodog T6- 
rok înlocuiește portarul cu Kezi Lasz- 
lo. în apărare, echipa României utili
zează sistemul 5-f-l (în față se 
afla Doina Cojocarul și are în In
dia Stan un apărător de buturi în 
formă excelentă. Textilista din Bu- 
huși le scoate pur și simplu din
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Csik, Ta

tehnico-

mînă pe Toth Harszanyi,
kacs et comp... Cîteva neatenții fac 
ca în finalul reprizei avansul echi
pei noastre să scadă la două punc
te. în partea a doua a întîlnirii, 
pînă în min. 45, echipa română ac
ționează fără reproș, deși suportă 
handicapul eliminării Irenei Oan- 
cea pentru două minute (min. 28) 
și pentru. 5 minute (min. 37). Se 
realizează faze de mare spectacol, 
care atestă potențialul
tactic și fizic superior al reprezen
tativei României. Deși am asistat 
la o crîncenă dispută, partida s-a 
ridicat la nivelul celor mai ridicate 
exigențe, victoria echipei noastre 
fiind clară, categorică. Un sincer 
bravo fetelor și antrenorului lor 
prof. Constantin Popescu, pentru 
această superbă victorie. Au mar
cat : Arghir (5), Cojocaru (4). Soș 
(2) și Furcoi pentru România, Toth 
Harszanyi (3), Sterbinszky (2), Ta-

Secvență din partida Ungaria — U.R.S.S., desfășurată in prima zi a turneului și încheiată cu o victorie sur
prinzătoare a reprezentativei maghiare. Atac la poarta echipei sovietice Foto t Ion MIHAICA
kacs, Csik și Tomann pentru Un
garia. Au arbitrat Jerzi Pâsson și
Zdzislav Jeziorny (Polonia).

i'

IUGOSLAVIA 10—8 
senzațională reveni- 
echipa U.R.S.S., sur
de fo'rmațiâ Unga- 
de această dată șă

U.R.S.S. — 
(6—4). înțr-o 
re de formă, 
clasată marți 
riei, ■ a reușit
întreacă redutabila reprezentativă 
a Iugoslaviei. A fost un. meci. dur, 
de mare tensiune,, în. care echipă 
U.R.S.S. a condus, cu 3—1 (min. 10). 
7—4 (min. 27) și a ciștigat cu

Hristache NAUM

(Continuare în pag. â

REPORTERII NOȘTRI IN ȚARĂ

0 DUMINICĂ SĂTMĂREANĂ
FAM FOTBAL

„Dar, cum vine asta ?“ — vor în
treba imediat fidelii fotbalului din 
Satu Mare. „Este adevărat că pur
tătoarea marilor noastre speranțe, 
Olimpia, a evoluat duminică la 
Oradea, dar cealaltă divizionară a 
noastră, Someșul, a jucat acasă ... 
Oare Divizia C nu înseamnă pentru 
dv. fotbal

Ei bine, tuturor o să le răspun
dem de la început că noi conside
răm marele detașament divizionar 
C menit să propage și să lanseze 
fotbalul și tinerii, jucători talentați, 
iar sutelor de pasionați ai balonu
lui rotund din Satu Mare care și-au 
însoțit favoriții la Oradea (unde au 
și savurat victoria și postura de 
lider a Olimpiei sătmărene) le vom 
spune în spre final, de ce, în po
fida meciului de 
nicipal,, fotbalul 
duminică la Satu

Pînă atunci, 
această cronică a 
tămînă sportivă cu o întrecere dis
putată sîmbătă după-amiază și du
minică dimineață. O întrecere ine
dită, într-o disciplină fără multe . 
concursuri, dar cu un 'grup de ti-

pe stadionul Mu- 
n-a fost prezent 
Mare.
însă, să începem 
sfîrșrtului de săp-

llie IONESCU — coresp. jad.

ncri practicanți care alcătuiesc o 
mică familie de pasionați: slalo
mul nautic. I-am văzut la Someș, 
lingă pod, coborîndu-și semeț am
barcațiunile peste digul înălțat su
plimentar, atunci in mai '70, în ca
lea Someșului devenit furios peste 
noapte. Le-am văzut pe fete ză
bovind în fața oglinzii retrovizoare 
a microbuzelor staționate pe chei 
— cabine portabile. — pentru a in
tra cit mai cochete în concurs. Era 
acolo un grup de entuziaști care 
saluta cu urale și îmbrățișări fie
care apariție pentru că se cunosc 
bine unul pe altul, se respectă, sînt 
prieteni, chiar dacă, pe firul apei, 
în- șerpuirea ambarcațiunilor prin
tre porți, sînt rivali. Sînt cam ace
iași de cîțiva ani, din Arad, Timi
șoara, Orșova, Tg. Mureș, Satu 
Mare. Și în fiecare toamnă < vin la 
Satu Mare, chemați acum de A. S. 
Olimpia, tn această duminică de 
august, în plin octombrie, entuzias
mul lor. plăcerea lor nedisimulată 
de a face sport,, de a petrece ore 
frumoase în mijlocul naturii (pen
tru ei, in acele ore. Someșul cel 
leneș nu părea a trece prin mijlo
cul orașului,..) erau 
și nu puțini 
care zăboveau 
umplind podul 
publicului de concurs, 
acolo un microclimat autentic 
exercițiului fizic și sportului, 
poluat de interese meschine.

Pentru a nu părăsi prea repede 
aceste teritoriu, atît de drag nouă, 
am poposit, de pe malul Someșu
lui, în curtea Liceului Mihai Emi- 
nescu, unde echipele de fete și bă
ieți ale Școlii sportive din locali
tate își susțineau partidele din di
vizia națională a școlarilor și ju
niorilor. Fetele evoluau în deschi
dere, în compania colegelor lor din 
Deva, sub bagheta sonoră a prof. 
Gabriela Both și încurajările părin
ților. Net superioare,. fetele pregă
teau atmosfera destinsă în care ur
mau băieții (antrenați de prof. 
Giinther Mahler), . vicecampioni

molipsitoare 
erau trecătorii 

in preajma lor, 
cu atmosfera 

Am simțit 
al 

ne-

(Continuare în pag. a.3-a)

Paul SLAVESCU

„Cupa Românie?4 la hochei pe gheată

10 (prin te- 
dinaintea 
returului 

hochei pe 
așa după

MIERCUREA CIUC, 
lefon). Ultima etapă 
jocurilor decisive ale 
„Cupei României" la 
gheață nu a furnizat, 
cum era de așteptat, elemente su
culente pentru cronicarul care a 

' urmărit cele patru meciuri dispu
tate miercuri, pe patinoăni] artifi
cial din .localitate. Cu excepția 
partidei din deschidere a cuplaju 

. lui de după amiază. în care ho- 
cheiștii de la Dunărea Galați au 
suportat asaltul tinerilor de la Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciue. în rest 
formațiile favorite au ciștigat. u- 
neori, fiind obligate să. facă efor
turi mai mari decît ar fi fost de 
bănuit, așa cum s-au întîmplat 
lucrurile în meciul dintre Sport 
Club Miercurea ’ Ciuc și Tîrnava 
Odorhei.

STEAUA — l.P.G.G. 17—0 (7—0, 
8—0, '2—0). Hocheiștli de la Steaua 
au confirmat pronosticurile și, în 
afară de aebasta, au manifestat spre 
deosebire de prima parte a între
cerii și o 
eficacității, 
am putut 
vingătoare 
tar Trandafir (folosit 
parte a meciului) în i 
avut un sens unic, 
doar sarcina de a specifica autorii 
golurilor: Herghelegiu (3). Ioniță 
(3). Kemenessy (2), Popa (2). Nis- 
tor (2), Szabo, Bucur, Gheorghiu, 
Vlad și Justinian. Au arbitrat Gh. 
Mihoc și A. Balint.

S.C. MIERCUREA CIUC — TÎR
NAVA ODORHEI 10—3 (7—0, 3—3, 
0—0). Istoria acestei diferențe de 

în prima repriză 
jucătorii , din O- 
și fără decizie 
primit mult mai

carecare îmbunătățire a 
în afara faptului că 
remarca ia echipa în- 
prezența tînărului por- 

în ultima 
rest jocul a 

rămînîndu-ne

scor s-a înScris 
a întîlnirii. cînd 
derhei, reținuți 
în apărare, au 
ușor decît ar fi fost normal o sui
tă de goluri parabile. Cînd soarta 
meciului era pecetluită, ei au ieșit

SOSESC OASPEȚII?

PATINOARELOR NOASTRE
Încep să sosească participanții la 

demonstrațiile internaționale de pa
tinaj artistic programate la sfîrși- 
tul săptămînii. ia Miercurea 
și București,

Primii sosiți sînt oaspeții 
nezi, patinatorul Ludwik ___
kowski și perechea Teresa Budas- 
zewska — Witold Bieniek, cure au 
descins ieri în Capitală, venind pe 
calea aerului, de Ta Varșovia. Azi 
sînt așteptați ' patinatorii din 
U.R.S.S., în frunte cu campionii 
mondiali Irina Rodnina — Alek
sandr Zaițev. în continuare, ur
mează să sosească delegațiile Ceho
slovaciei și R. D. Germane.

Vineri după-amiază, la patinoa
rul acoperit din Miercurea . Ciuc, 
este programată prima reuniune.

mai curajos la atac și au pus 
probleme. viguroasei formații din 
Miercurea Ciuc care, pînă Ia urmă, 
a fost obligată să lupte cu un ad
versul’ surprinzător de activ' A- 
eest fapt a dat o notă interesantă 
partidei, din păcate însă, numai în. 
cea de a doua și a treia repriză. 
A j marcat : Mikluș (2), Ballo (2), 
Gall, Papp, Jere, Both, Solyom, 
Laszlo — S.C. Miercurea Ciuc, 
Vass (2) și Vereș — Tîrnava. Arbi
tri : GIi. Mureșan și Fr. Sprencz.

DUNĂREA GALAȚI — LIC. 1 
M. CIUC 4—0 (1—0, 2—0. 1—0).
Marcați vjzibil de efortul pe care 
l-au depus în partida din etapa 
anterioară.
Ciuc n-au putut face 
rienței și superiorității 
gălățenilor. Aceștia din 
au ratat numeroase ocazii, 
cheiat victorioși 
bilă. Au marcaj.: Boldescu, Iordan, 
Morosan și Trăușan. Au condus: 
O. Barbu șj M. Presneanu.

DINAMO — AGRONOMIA 10—2 
(3-1, 3—0, 4—1).

Călin ANTONESCU

elevii din Miercurea 
față expe- 
tactice ale 
urmă, deși 

au în- 
o partidă . agrea-

„Oglinda" în fața căreia au apărut 
anul acesta, în mai multe rîndUri, 
tinerii noștri voleibaliști și voleiba
liste pâre să fi fost, după ufiii; 
oarecum strîmbă, redîndu-ne defor
mată imaginea voleiului românesc 
prezent și de perspectivă apropiată 
E drept că nu întotdeauna compe
tițiile internaționale sînt ..oglinzi" 
perfecte și că îi privează adesea de 
satisfacția succesului chiar 
sportivi de mare clasă. Dar de la 
aceste stări de excepție voleiul nos
tru a făcut, în ultimul timp, o per
manentă excepție în ce 
„clasa" și o imuabilă regulă 
vința rezultatelor.

în legătură cu situațiile 
în care s-au găsit echipele 
— și de fete, și de băieți 
ridicat destule voci contradictorii 
cele mai multe alarmate, altele in- 
culpind cu seninătate „oglinzile" și 
încercînd să mai dreagă puțin ima
ginile. Ne-ăm văzut obligați să o- 
cupâm rîndurile din spate (al ze
celea la fete și al optulea la băieții 
al ierarhiei în „Turneul Prietenia" 

.par să spună anumite persoane — 
pentru că ne-am îmbrăcat în haine 
prea strimte ; n-am reițșit să ajun
gem în prim-planul Balcaniadei, 
pentru că nu am trimis acolo cele 
mai reprezentative valori; 
campionatele europene n-am 
fotoliile din față pentru că 
păcălit" alții și fiindcă iarăși 
putțit să ducem acolo, în 
reprezentativele cele mai 
Tn oricîte chipuri am încerca, 
să modelăm imaginea 
tru la nivelul juniorilor, ea 
poate să ne amăgească. Oglinda 
rezultate, despre care vorbeam 
deformează nimic I

Că există o generație de fete, 
care se găsesc cîteva vîrfuri cu ap
titudini și cu șansă de a urni puțin 
angrenajul dc cîtva timp împotmolit 
al voleiului feminin, este adevărat. 
Dar că ea nu este pregătită la nive
lul exigențelor internaționale, că 
regimul ce i s-a impus a conținut o 
suită de erori și că, drept urmare, 
nu a dat roadele promise, sînt alte 
adevăruri curate, rgzultînd clar din 
locul obținut în ierarhia continen
tală ; că în urma acestei generații 
este o penurie de valori bătătoare l.i 
ochi, a dovedit-o cu prisosință eșa
lonul de fete mai tinere — sperau 
țele, trimise la „Turneul Prietenia", 
de unde s-au întors numai cu înfrio- 
gerl ; că băieții aleși pentru Iot nu

și p?

privește
în pri-
Insolite 
noastre 
— s-au

nici la 
apucat 
„ne-au 
nu am

Olanda, 
dichisite, 

însă, 
voleiului noș

tri 
cu 
nu

in

vădesc posibilități de a atinge „clasa" 
internațională, stau mărturie de ne
tăgăduit locurile al optulea (din 3 
echipe) la „Turneul Prietenia", aJ 
zecelea la C.E. și penultimul la Bal
caniadă, dublele înfrîngeri oficiale 
din partea voleibaliștilor greci și iu
goslavi, care altădată nici nu visau 
să se poată compara cu noi.

Invocarea de către cei ce ne tăl
măcesc rezultatele a absenței unor 
jucători, considerați mai valoroși, n.i 
ni se pare justificată pe deplin. Pen
tru că nici cei cinci sportivi (P. Io- 
nescu, D. Ionescu, Țigăeru, Țerbeti 
și Iuhasz), amintiți în interviul pe 
care l-am solicitat recent antrenoru
lui federal N. Tărchilă, nu ar li 
dus — după părerea noastră — la o 
radicală schimbare a ..performan
ței" de la C.E. Pe de altă parte, nu 
ni se pare firesc ca un sport cu 
atît de mulți practicanți să nu poată 
alinia o selecționată do tineret la 
nivelul pretențiilor, chiar dacă i—5 
dintre cei buni devin la un moment 
dat inutilizabili. Dintotdeauna ău e- 
xistat voleibaliști care au urmat 
cursurile unor școli, care au dat e- 
xamene de bacalaureat și 
tere,. așa că scuzele cu 
argumente nu-și au rostul.

Cum s-a ajuns — de ,1a 
cucerite atît de fetj cit și . .
la precedentele lor prezențe la cam
pionatele europene de juniori — Ia 
locurile periferice ocupate in aces'1 
an de echipele române ? Răspunsul 
nu trebuie căutat în nici Un caz (și) 
in situajii de conjunctură, ci numai 
in defectuoasa organizare a întregii 
activități voleibalistice și cu deosebi
re a bazei sale de performanță, mai 
anemică și mai săracă în elemente 
valoroase ca orieînd. Dacă la com
petiția centrală a anului —- campio
natele europene — rezervată acestui 
eșalon,’ mănunchiul de fete cotate 
drept valori autentice n-a putut să-și 
realizeze nici pe departe obiectivul 
propus (și nu în mod exagerat pro
pus !), este pentru că aceste fete au 
fost supuse unei pregătiri insufi
ciente. sporadice și anapoda, esie 
pentru că au fost trambalate fără 
noimă între diverse loturi, neizbu- 
tindu-se punerea acestora la punct 
tocmai pentru competiția lor. esie

de admi- 
asemenea
medalfile 
de băieți

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Ciue

lut Pantea.

polo- 
Jan-

care parcă se ferește de
Stadionul „23 August", locul 

desfășurare, 
România

de 
duminică, a meciului 

■ Finlanda, a găzduit ieri 
după-amiază antrenamentul selecțio- 
nabililor, un joc de două reprize a 
45 min. cu divizionara B. Autobuzul.

Tn prima repriză, antrenorii Valen
tin Stănescu și Robert Cosmoc au 
trimis în teren următorul „11"; •. 
lordache — Sătmăreanu, Antonescu, 
Sameș, Deleanu — Dembrovschi, 
Dumitru. Dinu — Pantea, Dumi
trache, Marcu.

A fost o perioadă mai puțin reu
șită, nu atît sub aspectul cantitativ 
al dinamicii de joc, cît mai ales, sub 
cel al calității mișcării în .teren; 
selecționabilii . sincronizîndu-și ra
reori intențiile . în apropierea și- .in 
interiorul careului advers ; deși mij
locul echipei, Dembrovschi Dumitru 
și Dinu, a încercat, deseori, infiltrări 
în linia întîi pentru combinații cu 
virf urile. Nu-i mai puțin ade-

pasele 
reușit, 
Dumi- 
șutînd 
poarta 
Rădu-

Noii introduși, manifestînd ceva- 
mai multă poftă de joc', au mai în
viorat acțiunile ofensive ale selec- 
ționabililor care, după aproape un 
Sfert de oră de la reluare, au reușit 
cîteva combinații mai închegate, trei 
dintre ele încheiate cu goluri. A 
înscris, mai întîi. M. Sandu (min. 57), 
apoi Marcu (infiltrat, frontal), a ma
jorat scorul (min 75), pentru ca lot 
M. Sandu (min. 83) să-l fixeze la 
3—0, printr-un șut puternic, determi- 
nîndu-1 pe Valentin Stănescu să se 
gîndească la o eventuală folosire a 
înaintașului de la Sportul studențesc 
pentru jocul de duminică. în acest 
sens, se pare că la verificarea de astăzi 
a lotului reprezentativ, antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc 
vor începe jocul-școală, cu Dumi
trache și M. Sandu in rolurile de 
atacanți centrali.

l.a o centrare de pe aripa stingă, portarul divizionarei B Autobuzul boxează balonul, in careul mic. din fața 
minge. Foto : V. BAGEAC

vărat faptul că atunci cînd 
decisive .sau. „un-doi“-urile au 
a lăsat de dorit finalizarea, 
trache. Dinu. Dembrovschi 
imprecis, de la cîțiva metri de 
apărată, în această repriză, de 
canu. în cîteva rînduri, și centrările 
aripilor, . mai ales acelea ale lui 
Marcu. au fost fără adresă..

După . pauză, ■ Răducanu și-a luat 
locul în poarta lotului reprezentativ, 
iar Niculescu, Beldeanu, Dudu Geor
gescu și M. Sandu i-au schimbat pe 
Sătmăreanu, Dumitru, Dembrovschi 
și Dumitrache, așa îneît, acum, echi
pa a fost următoarea : Răducanu — 
Niculescu, Antonescu, 
nu — Bejdeanu, Dinu 
Dudu Georgescu, M. Sandu,

De. la 1—4—3—3, o trecere, 
la 1—4—2—4, o formulă mai 
atac, prin prezența a două 
cghtrale, oameni de gol, Dudu Geor
gescu și M. Sandu.

- vineri, de frumoasa sală de sport 
din Sf. Gheorghe.

Spre deosebire de edițiile prece
dente, de data aceasta gimnaștii se 
vor prezenta numai cu exerciții li
ber alese. In cursul, zilei de vineri, 
la ora 17.R0 se va desfășura con- 

____ _ ____ " î vor 
i in întrecere gimnastele.

La ora 15,00 — reprezentantele de 
la ’ „sportivă", iar seara, de

spectatorii vor 
evoluțiile gim- 
de la 
cursul 

sînt

De la Dan Grecu; 
medaliat cu ..argint" 
la câmpionatele' eu-. 
rdpene de la Gteno-..

. bZe, lubițo.m ,gtțn-. . eursuj mascuijn. iar sîmbătă 
năsticii așteaptă noi intră

succese,,.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA ÎNTRECERILOR

GIMNAȘTI DIN CINCI ȚĂRI LA BALCANIADA

la .20,30 
urmări 
nastelor 
nă“. în 
duminică 
mate finalele 
rate : 
ora
modernă, 

miază, de la ora 17,00, 
finalele gimnasticii spor-

„moder- 
zilei de 
progra- 

pe apa- 
dimineața, de la 

11,00 gimnastică 
iar după a-

Sameș, Delea- 
— Pantea. 

Marcu. 
deci, 
de... 

vîrfuri
G. NICOLAESCU

p,foiect: BRAZILIA -ROMÂNIA la fotbal
la 21 aprilie 1974, în orașul Brasilia•>

Campionatele balcanice de gim
nastică, instituite în anul 1969. se 
află acum la cea de-a V-a ediție. 
Cinstea de a fi gazdă, în acest an, 
a acestei tradiționale Și frumoase 
întreceri revine orașului Sf. Gheor 
ghe, unde noua Și moderna sală di 
sport este gata pregătită să-i primeas' 
că pe solii gimnasticii din Balcani 
De mai multă vreme, activiștii fe 
derâției noastre de specialitate, 
membri ai comisiei de organiza
re, cu largul sprijin al organelor

locale de partid șî dc stat, au des
fășurat 
tivitate 
ne, la 
in cea
:ru buna derulare a competiției.

Concursul de la Sf. Gheorghe ne 
rezervă o plăcută surpriză, pe care 
> consemnăm cu o deosebită ‘sa
tisfacție. Pentru prima oară, cam
pionatele balcanice vor reuni la 
start gimnaști din cinci țări. Tra
diționalilor competitori din Româ-

o amplă și minuțioasă ac- 
de pregătire, astfel ca mîi- 
ora startului, totul să fie 
mai desăvîrșită ordine pen-

hia, Bulgaria și Iugoslavia li se 
vor adăuga, de data aceasta, și re
prezentanți’ ai Republicii Elene și 
ai Turciei, fapt ce vorbește de la 
sine despre preocuparea organelor 
competente din țările respective de 
a dezvolta gimnastica -și de a o 
propulsa în arena internațională 
Așadar, încă' înainte de a. începe 
Întrecerea propriu-zisă, consemnăm 
un prim succes al acestei a V-a e- 
cliții a Campionatelor balcanice de 
gimnastică, găzduită, începiud de

five.
Așadar,

doini, vor
tru iubitorii de sport din orașul 
Sf. Gheorghe, Avem convingerea 
că publicul din localitate, așa cum 
rțe-a dovedit-o la recentul meci cu 

. Olanda, de acum o săptămînă, vă
fi.. din nou la datorie, că-i va în-

trei zile care, nu ne. în- 
râmîne de neuitat peh-

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag. a 4-a)

Aflat în țara noastră pentru □ 
scurtă vizită, Joao (Maria Faustin) 
Havelange, președintele Confederației 
braziliene a sporturilor și , în același 
timp, președintele Federației de fot 
bal braziliene, a avut ieri dimineață 
o întîlnire cu redactori de fotbal din 
Capitală.

După o expunere în care a pre
zentat modul cum s-a ajuns la can
didatura sa la postul de președinte 
al Federației internaționale de fot
bal (F.I.F.A.), Joao Havelange a 
expus ziariștilor sportivi planul de

pregătire pentru turneul final al 
viitorului Campionat mondial, din 
1974, pe care echipa națională a Bra
ziliei îl are alcătuit în cea mai mare 
amănunțime.

în același timp, oaspetele a arătat 
dorința de intensificare a relațiilor 
cu' mișcarea sportivă și fotbalul dă 
România, invitînd pentru anul viitor, 
la 21 aprilie 1974, echipa de fotbal a 
României pentru un meci cu selec
ționata braziliană, în orașul Brasilia, 
cu prilejul aniversării a 14 ani de 
existență a capitalei braziliene și a

inaugurării
în continuare, 

răspuns cu 
ziariștilor.

„Mă aflu 
România, a 
Havelange. 
primit ca uii prieten, nu numai ca un 
oaspete. Mărturisesc că atmosf» r» 
caldă și de deplină in(clegere a 
problemelor fotbalului internațional 
pe care am întîlnit-o la forurile oficiale 
si ziariștii români mi-a făcut o reală 
plăcere".

stadionului acestui oraș.
Joao Havelange .a 

imabilitate la întrebările
pentru a doua oară >;> 
declarat în încheiere .i. 

De fiecare dată am fos’
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ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ TOATE TURNEELE FINALE I

CEi MAI BUNI PUGILIȘTI AI ȚABII VOR LUPTA AEE CAMPIONATULUI DE POLO
PENTBU CENTURILE DE CAMPIONI REPUBLICANI
Au mai rămas puține zile pînă 

la turneul final al celor mai buni 
boxeri ai țării. La 17 octombrie, la 
Cluj, eîte 4 pugiliști la fiecare ca
tegorie, cei care au trecut cu suc
ces ,,purgatoriul" zonelor, vor da 
ultimul asalt pentru a intra în po
sesia mult rîvnitei centuri de cam
pion național. Evident, confruntai-ea 
fruntașilor boxului românesc stîr- 
nește, de pe acqm, un interes enorm 
în rîndul iubitorilor pugilișmului. 
Desigur, în frumoasa Sâlă a sportu
rilor de pe malul Someșului, vor 1'i. 
Pfezente nume cunoscute în arena 
bqxului continental Și chiap mon
dial. Este suficient să amintim de 
Constantin Gruiespu și Sjmjon Cy- 
tov (campioni europeni în acest an), 
medaliații olimpici Calistrat Cutov 
și Ion Alexe, laureații multor în
treceri de anvergură : Alep Năsțac, 
Mircea Tone, Paul

final pornește spre Cluj cu 
că la reîntoarcere va fi în 
titlului de campion republi-

Dobrescu, Victor

MIHCEA

Zilljerniuț), Ion Gyorlfi șa., pentru 
a ne da seama că pe ringul clujean 
se va afla elita boxului din Româ
nia- 
tiri 
nelor. 
lung 
Cluj, 
unt rar 
făSUFiire.
------------®ș

„Finali.știi" și-au reluat pjregă- 
,le, imediat după încheierea zo- 

L3 București, Galați, Cîmpu- 
Mușcel. Constanța, Brașqv, 
Bopsa Româna și Timișoara 
amentele sînt în plină des- 

Fiecare participant ]a

turneul 
gîndul 
posesia 
can. Dar, se știe, clin cei 44, doar 
11 vor'îmbrăca tricoul cu tricolo
rul pe piept.

înaintea startului va avea loc, ea 
Ia toate marile competiții, tragerea 
la sorți cînd se vor decide primele 
confruntări. Acestea pot fi, chiar 
din prima zi, decisive pentru stabi
lirea ierarhiei.
.. La turneul final vor oficia ca ar
bitri-judecători doar purtătorii ecu
sonului A.I.B.A. sau A.E-B.A. Mă- 
-stira luată de forul de specialitate 
este dintre cole mai bune și avem 
convingerea că reputații arbitri 
ternaționali, ce au fost delegați 
conducă Partidele, se voi’ achita 
dificila sarcină în așa fel îneît 
sfîrșitul campionatului să nu li 
poată aduce nici un reproș. Fede
rația Română de Box a invitat la 
finale și trei arbitri de paste ho
tare. Aceștia sînt Ahmet Comerț 
(Turcia), Eddy Thomson (Irlanda) 
și Antonio ȚaRarjcn (Itajia). Iată 
și numele oficialilor autohtoni : 
Marin Ștăpescu, Cqnșlantin Chirilic, 
Victor Popescu, Petre Epureanu. Aii 
Rișqț, Virgil Cazacp, Petrp Miltejfi 
și Victor Șchiopii,

Pînă la primul gong a mai rămas 
puțin timp. în așteptarea lui, „coi 
44" se antrenează dc zor. Cine va 
urca pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului ? Greu de prevăzut. Totuși, 
vă lăsăm să vă manifestați preferin
țele peqtru cine doriți din lista par- 
ticipanților la fiecare categorie. 3c- 
ininiuscă : Ștefan Băiatu (C.S.M. Buc.). 
Mihai Aurel (Farul), Remus Cozmi 
(C.S.M. Cluj), Petre Ganea (Constr. 
Galați) ; mușcă : Constantin Gruiescu 
(Steaua), Ibrahim Faredin (Farul), 
Traian Cerchia (Portul), Ion Șulă 
(Dinamo Bv.) ; cocoș : Mircea Tone 
(Constr. Galați). Marian. Lazăr 
(Steaua), Ștefan Duminică (Constr. 
Galați), Mehmet Husejm (Steaua) ; 
pană ■ Ion Adam (Steaua), Constan
tin Ștefanovici (Dinamo Buc.), Gheor
ghe Ciochină (Steaua), Octavian Amă- 
.aroaie (Constr. Galați) : semiușoară ; 
•Simion Cuțov (Dinamo Buc.), Aurel 
Iliescu (Farul), Ion Vladimir (Djnamo 
Buc.). Augustin iacob (Farul) ; ușoa
ră : Calistrat Cuțov (Dinamo Buc.), 
Cornel Hoduț (Rapid), Paul Dobrescu 
(Dinamo Buc.), Constantin Lică (Fa-

NASTAC

ț

Vâzuti de Al. CLENC1U

Zilberman 
(Dinamo 

Timișoarei), 
mijlocie 
dulăul) 

Valerin Filip

t ul) ; șeiiiiniijlocie 
(Steaua), Antoniu 
Buc.), Țon Flîicu 
Iun Vornjceșcii t,. , 
niică : Sandu. Țjrîlă (Coqști. 
Ștefan Florea (Steaua).
(Farul), Țon M'-H'anu (Metalul Bocșa)*; 
nțjjlocie : Âlec Năstac (Șteaua), B/lișu 
Harm (Farul). Gheorghe Chivăr 
(Steaua), Viorel Tecucegnu (Rapid) ; 
semigrea : Ton Gi’orffi (Dinamo Buc ), 
Vasile Croitorii (Steaua), Marin Con- 
staiitineșcu (Metalul Buc.), Constan
tin Cojqcaru (Cqnstr. Galațj) ; gț-p» I 
Ion Alexe (Dinamo Buc.), Ilie Das
călii (Farul), Anghel lancu (Muscelul 
Cirnpulung), Vasile Lehăduș (Constr. 
Galați).

Paul IOVAN

Concursul interjudețean 

de atletism pe echipe

ACTUALITĂȚI DIN TIR
CONCURSțJL INTPHNAȚIQN4L 

DE LA BUDAPESTA
Zilele trecute, un lpt de tineri 

trăgători români (sub 35 de ani) a 
participat la un mare concurs in
ternational la Budapesta, unde au 
mai fost prezenți țjntași din Bul
garia, Cehoslovacia. Tț.D. Germană, 
Polpuia. Uniunea Sovietică și. V11- 
garia. Concurînd ia trei din cele 
șase Pfobe, reprezentanții noștri au 
opupat locql 5 în clasamentul ge
neral cu 12 p. Re primele poziții 
fiind U.R.S.S. 37 p. R.D. Germană 
27 p, Ungaria 24 p și Bulgaria 15 p. 
Bine s-au comportat dintre sporti
vii români. Ana Buțu și Gheorghe 
Adam, Pare la Pl’Qba de pistol sport 
ș;. respectiv, armă Uberă calibru 
redus 69 f culcat au ocupat locu
rile III.

Iată ciștigătorii probelor și locu
rile ocupate de trăgătorii români : 
armă libpră C-f. 3 x Ț0 f — Poliakov 
(p.R.S.S.) 1149 p. (10. Gh. Adam cu 
1106 p) ; 60 f culcat — Lucikov 
(U.R.S.S.) 594 p, (3. Gh. Adam 591 
p. 11. 1. Stojcescu 577 p) : armă 
standard 60 f culcat juniori — Hejl- 
lert (R.D.G.) 591 P. (5. L. Ilovici 
587 p. 6. R. Nicolescu 586 p) : fe
mei — Zarinia Baiba (ȚJ.ILS.Ș.) 5!H 
p. (9. Eva Olah 584 p, 11. Georgia
na Oprișan 579 p) ; pistol sport 
femei — Galina Pimițrieva (URSS) 
587 p (Ana Bațu 574 p, 12. Sil
via fiujdei-Kaposztai 568 p) ; ju
niori — Bik (U.R.S.S.) 553 p, (12. I,.

60 f culcat Lucikov

Stan 522 p) ; pistol viteză seniori — 
Margasov (U.R.S.S.) 59(1 p : juniori 
— Weiîgl (R.D.G.) 593 p, (5. G. Ca
lotă 579 p, 12. M. Bujdei 568 p) ; 
pistol liber —- Jelinek (Cehoslova
cia) 557 p, (9. P. Buzatu 506 p) ; 
mistreț alergător seniori — Maluhin 

• (U.R.S.S.) 559 p : juniori — Spisla 
(R.D.G.) 536 p.

PRIMUL CQĂCURS 
INTERNAȚIONAL LA PLOIEȘTI
Clubul sportiv petrolul Ploiești 

organizează la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni primul concurs internațional 
de tir. Trăgătorii ploiașteni, care la 
ultima ediție a campionatelor na
ționale de juniori au avut o com
portare foarte bună, vor primi vi
zita ținfașilor de ,1a clpbul V.E.B. 
Dessau din R.D. Germană. Pe po
ligonul de- la stadionul Petrolul 
vor avea loc — vineri, sîmbătă și 
duminică — întreceri la armă stan
dard, pistpl liber, jfistol sport și 
arme cu aer comprimat.-

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
PE TALERE

Data desfășurării ediției 1973 a 
campionatului național de talere 
(skeet și trap) a fost fixată pentru 
zilele d,e 26—28 octombrie, pe poli
gonul Tunari din Capitală. Se vor 
disputa probele de 2QQ talere (sheet 
și trap) la ștmiori și 150 talere (la 
ambele probe) la juniqrj. Se vqr a- 
corda titluri de campioni naționali, 
atît ia individual, cit și pe echipe

TOATE SPORTURILE
2, Șc.

3. Cutezătorii și formațiile femini- 
“^15, ~__ ----------------------------- T :c.

Șc. sp. 2, Șc. șp. 3. Fiecare echipa 
i formată din 12 jucători. & ACTIVT-

REPREZENTATIVEI DE

BASCHET Duminică începe cam
pionatul (je copii al municipiului Bucu
rești. Ig care iau parte echipele mas
culine Lie. 35. Dinamo. Șc. sp. 2, Șc. 
so. r "' ’■ .’ “ 7”. —
ne Rapid. Constructorul. Progresul. Iâc

estr _
TÂTELX RRPRFZENTATIVEI DE SE
NIORI va fi analizată mani, la ora 18.

’ 1;ț sediul C.N.E-F.S. a COMISIILE LO
CALE. secțiile cluhurijor și ale QSQCip- 
tiițqr' șpprtive, profesorii și antrenorii 
interesați pot procura, de la sediul fe- 
deraties noile modele de pliante pentru 
popularizarea minibaschetului și a ac
tualului său regulament ÎN PIVIZIA 
B. meciul masculin A S.A. București — 
I E.F,S. Ti a fost omologat cu rezulta
tul de 2—9 în favoarea primei echipe, 
deoarece. în partida reșpeciivă. aptreno- 
r”l studenților, a fQlQsit jucători, din 
divizia A. Tot la ..B“. s-a stabilit re- 
ji..’,cărea întâlnirii feminine Universita
tea Craiova — Constructorul Arad '(’a 
21 octombrie), deoarece arbitrul P. 
Fuchs (Reșița), necunoscînd ,regula- 
ipeptul, a dgciș rezultatul de 2—0 pen
tru studente. Urmează judecata și mă
surile Colegiului 
împotr|va lui P.

ATI ETISM.

vpjuța flin îppșiitgțe și Vcjuta Era- 
atț susținut meciul de campionat 

CQntînd pentru etap^ a IV-a, care s-a 
ipeheiat. in mod surprinzător, cu vic
toria craiovencelor : 2429 — 2400. pd.
0 Rezultatele meciurilor restante : mas
culin : VQința C-lu.j — C.F.R. Țințișpara 
4976—T919 pd, Vipjorja ppd — Voința 
pucnreșți 4I>44—pd (Q ; feminin : 
C s.ai. Recita — Hidromecanica Brașov 
2433—2341 pd.

PENTATLON MODERN. La 
șoura ește in plină desfășurare 
cursul republican individual de toam
nă. îș egre pgpticipă 13 sportivi de la 
Olimpia București și Universitatea Ti
mișoara. Proba de călărie, prima a 
concursului, a fost ciștigată c)e Dumi
tru Sptrlea, campionul tarii, cu 1 100 p. 
urmat de Francisc Bolik cu 1068 p și o . ............. (je

revenit lui Ștefan Cos.na eu 
au

Ma-

Sorin. Crăciuneanu 1 063 p. proba 
scrimă a
1 052 p, urmat dc trei ’ sportivi care 
re^iizqt 1QOQ p.: Pruncise Roiik. 
rian Cosmescu și Dumitru Spîiiea.

ceptral al arbitrilor 
Fucbș.

taiă, și alte rezultate 
a;e Oiriqmoviadei. desfășurată Ia sfîrșitul 
s’ -ntămînii trecute la Sofia : bărbați : 
409 rq : V. pereviankov (U.R.S.S' 48.1. 
. 5. Vasile Paul 48.8. ...8. Nicolpp Nlcolac 
șsȘ: ito mg: V. Mișșnijcov (U.K.Ș.S.) 
'•in. 1500 m : A. Beinardviei fU.R.S.S.) 
.1:459, ...f>. C. faima 3:4925. areutate :
TI. r. Hothenburg (R.D.G.l :'0.06 m. ...6. 
A. Gasca 16 73 m. “. M. Iordan ,6.57 m. 
înălțime : V. Gavrilqv (U.R.S-S.1 2 99
m. lungime : t’. Saneev tu.Țt.S.ș.) 7.74 
m. ...6. C. tvan 6.83 m. suliță : S. Bros 
(Upvăi'ia) 79.36 m. ...3. L. David 7032 
m 10 noo m: N. Zotov (U.R.S.S.' 29:16.0. 
..5 N. Mustață 29:45.2. 4X109 m:
U.R.S.S. 41.7. ...5. Dinamo București 

. 41 aș, 400 m3 : P- Gavrjlonko (U.R.S.S )
50 9. «00 m: A. Zsinka (Ungoviș) 1:49 1- 
...7. C. Dima 1:52,8. 3. GR. Ungurearu 
' -M OI. disc : V. Pensikdv (U.R.S.S.) 
57 63 ni. ...4. Gh. zamfirache 55,38 m.
5 090 m : N. Zotov J4:14.O. ...8. M._Hațoș
14:33.2. ciocan Z. Valențîuk f” '
71.26 m. ...6. T. Stan 63.60 m, 
Tlbulschi 56.78 m. 4x400 m :

...5. Dinamq_ București 
frme* : 1-
6 30 m, — ------ „
Frica Teodo-esctț_ 3,89 m. greutate 
npl.ienko i 
T, Petrova
Puică
(U.R.S.S )
48 SȚ nț-

POPICE
mini, are *— - —-------- .
tă a campionatului republican indivi
dual si perechi, c.ea pe județe. dup* 
oare, ciștigătorii ----------
în finală 
ganizeazâ 
semnarea 
individual , 
juniori și junioare
l. :: :i‘,_ ;i - . .
rul județ unde nu se dispută aceasta 
ețană a campionatului este Teleorma
nul. Confruntarea finală pentru titluri
le de campioni ai țării vor avea loc 
luna viitoare, la Mangalia Nord (senio
rii) 
La

(U.R.S.S.) 
, ...10. V.

Gwardia 
3:16.4; 

lungime I. Bruszenigk (Ungaria) 
...6. Cornelia Popescu 3 99. ni

(U.R.S.S.)’ 19.22 m, 1 300 >11:
i (Bulgaria) 4:14.4. ...6. Maria

- - T. Jigolova
Ioana Stancu

4:28 68.
59,17

suliță :
m, ...5.

sfîrșitul acestei săptă- 
etapă foarte importan-

? ^UP.ă 
-,^^*.** șe vor întrece direct 
(anul acesta nu se mai or- 
etapa dc zonă). Pentru de- 
campionilor județeni — la 
și perechi, seniori, senioare, 

v' — au loc întreceri
în 38 de județe și în București. Singu-

La 
loc o

și București (juniorii). •
ORADEA, eejypele feminine

SE DISPUTA EA CLUJ
® Un gest necugetat al jucătorului Ciszer privează echipa I.E.F.Ș. de calificare^ 

in prima grțjpă • Duelul Dinamo - Rapid intră irț faza decisivă
Miine so reiau la Cluj întrecerile 

campionatului republican de polo 
prin partidele programate de tur
neele finale. în bazinul acoperit de 
pe malul Someșului sc vor întîlni 
in continuare Dinanio, Rapid, Voin
ța și Progresul (pentru locurile 
1—4), LET-S., Politehnica, C.s. Șco
larul, Vagonul Arad (pentru locu
rile 5—B), Crișpl. Olimpia, Mureșul 
si Industria linii (pentru locurile 
9—12). Este vorba de prima manșă 
a ultimului act din această compe
tiție. la capătul căreia vom cunoaș
te atît pe noua campioană, cit și 
echipa ce vq părăsi scena primei 
divizii în sezonul următor.

Deșigur, întreaga atenție șe 
dreaptă către partidele unde 
evolua cele mai bune echipe
tară. Pentru turneul final (1—4), 
Dinaino și Rapid ÎȘÎ asiguraseră 
prezența incă din primele tururi. 
Voința Cluj și-a întărit poziția a 
treia, săptămina trecută, prin suc
cesele obținute în fața Progresului, 
dar mai ales în fața Rapidului, 
Disputa pentru cel de al 4-lea loc 
a avut duminica trecută un mo
ment de suspense. înaintea jocuri
lor programate d.e ultima etapa 
progresul și LE-F,Ș, totalizau ace
iași număr de puncte (7), dar stu
denții beneficiau de un golaveraj 
superior. După victoria (cu 6—-1) 
asupra Pqlitehpicii, Progresul luase 
o importantă opțiune asupra adver
sarei sale, Î.E.F.S.-ului ramînîndu-i 
o singură șansă : să întreacă pe

in- 
vor 
din

Voința Cluj. Și aepastă partidă a 
fost de-a dreptijl dramatică. Bucu- 
reștenii au făcut cel mai buh joc 
41)1 acest tur și în 
treia conduceau cu 
calificarea asigurată, 
necugetat, reprobabil 
punctele de vedere al I 
lovit cu pumnul un 
atras eliminarea definitivă din joc 
a acestuia (fără înlocuire) și echi
pa I.E.F.S.-ului a trebuit să joace 
ultimele 7 minute ale partidei în 
numai 6 oameni ! In aceșțe condi
ții. Voința a egalat cu ușurință și 
apoi și-a asigurat victoria, iar 
I.E.F.S.-ul a ajuns î.t turneul pen
tru locurile 5—8...

Conform unei noi prevederi re- 
gulamentare. echipele (mai puțin 
cele din turneul pentru locurile 
5—8, care provin din grupe dife
rite) pornesc în turneele finale doar 
cu rezultatele directe și golaverajul 
respectiv, spre deosebire de edițiile 
precedente, cind ele' beneficiau de 
întreaga zestre. După părerea noas
tră. now mașm’ă nu este dintre 
cele mai fericite. Motivul ? în loc 
ci evoluția echipelor șă fie perma
nent stimulată pentru a trata fie
care joc cu maximă 
prin această prevedere 
exact efectul contrar, 
considerăm că este necesar 
mai rpfl®pțe?e asupra apeșfei pro- 
hleme-

i repriza a 
4—2, avînd

Un gest 
din toate 

lui Ciszer (a 
adversar) a

seriozitate, 
se obține 

laîă de ce 
să S3

'Adrian VASIUU

i
Prezența

curselor

Si

COMPETIȚIA S-A TERMINAL
TOTUL ESTE

Duminică, stadionul municipal 
din Satu Marc- a găzduit ultima 
etapă Rin cadrul concursului re
publican ințerjudețean pe echipe 
la atletism (zpjia V-a), îp cursul 
dimineții întrecerile au fqst cu
plate cu un meci divizionar C de 
l'otbal dar, după amiază, atletis
mul a rămas singur în șcepă. Și 
dacă varietatea a atras publicul 

■ înainte de masă, după orele lâ 
„siesta" și căldura excesivă pentru 
luna octombrie s-au dpveniț insur
montabile, concursul fiind pnimat 
doar de cei m'cauză (antrenqri, a- 
tieți, profesori, oficiali) deși ziarul 
local „Cronica sățmăreamT’ a în
cercat printr-un material publicat 
duminică să stirneașeă curiozita
tea publicului. Scoaterea atleliș- 
mului ■— prima disciplină olimpici 
— din anonimat rămjne o princi
pală problemă pentru toate eșa
loanele sale și se impune, dypă 
părerea noastră, o acțiune concer
tată a tuturor factorilor interesați.

Pentru cronicarul de atletism a 
fost un nimerit prilej cjo compa
rare, de situare valorică a aces
tei competiții interjudețene în con
textul activității atletice 
de sezon, care, fără nici 
voc, nu excelează prin 
continuitate, inițiative pe 
cal.

îtigiple de a-ți fprma, 
opinie îp gceșt șens, trehlJÎP sș de
finești ceea ce se așteaptă de Ia 
asemenea compețiție care sc agre
sează reprezentativelor de județe, 
cu alte cuvinte, aproape întregii 
mișcări atletice din antecipnem 
performantei. Șj acj, firesc, pe 
primul pian trebuie să șp afle ti- 
ncretui (imleosebi școlai). mărețe 
generator tie elemente pentru per
formanță. A răspuns din acest 
punct de vedere, confruntarea de 
la Satu Mare unde s-au aliniat la 
start ațleți și atlete reprezentînd 
județele Alba. Bistrița-Năsăud, Co- 
vasna, Harghita, Sălaj și Satu 
Mare ? Aproape jumătate din nu
mărul cotieurenților erau născuți 
între anii 1956 șj 1959, iar restul 
în bună măsură avînd vîrsta sub 
20 de ani (doar șase participanți 
peste această vîrstă. printre aceș
tia profesoarele de educație fizică 
Aimmiiria Vitaipș din Cuvasna și 
Olga Fuliaș, din Satu Mare, atlete 
cu cărți de vizită). Un răspuns po
zitiv, decj, argumentat în cele 
două reuniuni și de unele rezul
tate meritorii, care atestă preocu
parea forturilor locale de speciali
tate, a profesorilor de educație fi
zică și tehnicienilor din județele 
respective. Și nu ne gîndim doar 
la cei care au dominat net unele 
probe (AilRa Szi.kely — Cpvgșna 
și Olga Fuliaș — Satp Mare, la 
înălțime, Ge|u Coroiu — Harghita,

Î11S4. o

automobiliștilor începători la startul

dificile ridica semne de întrebare

ABIA LA ÎNCEPUT...

Cind e cuplat cu fotbalul, atletismul qre tribune pline...
Foto : Nâgy ANDREI

Judlt Szgkacs — .Covaspa, la 
sprint), ci la dîrzenia și dăruirea 
cu care și-au apărat șansele în 
dispute spectaculoase Cșaba Ko
vacs (Harghita) .și Teodor Flă- 
mîiid (Bitrița-Năsăud) la 5 000 m, 
Șandor Lașzlo (Covqsna) și Csaba 
Kovacs (Harghita) la 1 500 m, Iqan 
Bălan (Alba) și Carol Sftmodf 
(HarghitjU la lungime. Și, mai a- 
les, la vîrsta fragedă a unor ta
lente ea Eva Vereș (Sălaj) — 1T 
ani și Mariana Fiilop (Bistrița-Nă
săud) — 15 ani care au aruncat, 
la sulițtă 33,28 m și respectiv. 32.90 
m, ea ioșif Praszler. și Agneta Ma
gyar (Satu Mare) — 16 ani, aler
gători de semifond.

Ceea ce 
observăm, 
duri 
4i<$ț 
fqarte șîab populate (la băieți, un 
singur 
ca să 
tele înregistrate. Iată deci un teren 
in care specialiștii din județele res
pective au mult de lucrat.

Evident, concursul republican iii- 
tetjiidețean pe echipe nu trebuie a- 
bandonat, chiar dacă rezultatele ci
frice ale momentului nji încunu
nează probele cq mgrj speranțe. 
Pențru pă menirea sa principală 
este, acum, propagarea atletismului 
in masele largi de tineri în toate 
județele țării, stimularea inițiati
vei orgapelor locale de resort, an
grenarea resppnsabilă a profesori
lor ele edupație fizipă și sport, a 
antrenorilor și instructorilor de a- 
țletism. Totul va depinde, insă, dc 
felul cupi acești factpri vor răspun
de cadrului competițfonal, cum vor

ști să-1 îmbogățească cu concursuri 
nepretențioase, Rar atractive, care 
să apropie atletismul de viitorii săj 
practicanți fideli. Și întrecerea, con
cursul. constituie cea mai bună și 
eficientă propagandă pentru sport. 
Competiția interjudețeană s-a ’ter
minat ; tqtul este însă, la început...

— p. șl. —

ce
de

nu rie-a împiedicat sâ 
insă, că prob.ele de gar- 
neceșită ian grad mai ri- 

tehbicitO'te — au fost

concurent, la fete — două), 
nu mai vorbim de rezulta-

Recordul -coastei Feleaculuî la 
automobilism (2:56.0). realizat pe 
un Auto-Union în anul 1933. 
continuă să rămînă în picioare și 
după finala campionatului republi
can și a concursului internațional 
4e viteză dc coastă, competiții 4es- 
fășurate recent la Cluj. Și nu s-ur 
putea spune că, de data aceasta, 
la startul 'întrecerilor, nu au fost 
prezente mașini și alergători de 
renume. Am numi, de pildă, acel 
Ford Chavron cu motor Consworilt 
special (mqtorul este de fabricație 
engleză) de 1 300 cmc și 200 Cp, 
pilotat 4e campionul absolqt al Ita
lici, Ștefana Bqnapace, un alergător 
de. clașă. Ei bine, la bordril acestei 
mașini excepționale, campionul Ita
liei. a realizat abia 3 : 03.4.

V: 
re pe cei 
oului sub 
că da ,— 
dutabilul
De Vassal, 200 de cai. pentru UU 
traseu cum este coasta Feieaeului 
nu înseamnă prea mult. Ăuto-Unionul 
pe care s-a stabilit in 1938 recordul 
de 2; 56,0 avea pește 700 de cai. 
Feleacul, cu turnantele sale, re
clamă, adevărat. muRă atenție in 
cpnducere, dar liniile dj-epte. șînt 
hptărîtoarp perpij(înil dezvoltarea 
unur viteze dp pesfe 200 |iim'h. 
Cind va prezenta cineva o mașină 
care să alergp cu peste 220 kip/b. 
atunci repprdui din 1938 va fi. fără 
îndoială spulberat. Astfel dp mașini 
există, sîtif mașini de peste 1600 
cmc sau eeie de formula If“,

Și totuși, automobilișții noștri 
sppră și parte dintre ei au și reu
șit să sp apropie de recordul amin
tit chiar și cu 
puțin puternice.
Cristea.

a puteg cineva, totuși, să coboa-
7 100 m ai coastei Felea-

3 min? „Fără îndoială 
spune un specialist, re- 
automobilist, ing. Alexe

mașinile lor mai 
Eugen Ionescu- 

Marin Dumitrescu. Lau- 
rențiu Borbely, GR. Morașj și alții 
au satisfacția de p-și fi îmbunătățit 
recordurile personale Pe coasta Fe- 
leacului cu timpi ce se 

-tot mai1 mult de recordul 
tinuă să rămînă in nicioare 
te trei decenii. Pentru 
însă, fiecare sportiv a acjus ma
șinii pe care o pilotează îmbunătă
țiri substanțiale, unele de-a dreptul 
ingenioase, rod al unor calcule me- 
ticulcasp și a zeci și sute de ore 
petrecute în ateliere. Așa, de pildă, 
cine ,a văzut la finala campionatu
lui de viteză de pe Feleac, mașina 
lui Ștefan H’aas a rămas surprins 
să observe cum motorul• autovehi
culului — un Mini Morris — ieșea 
de un lat de palmă, printr-o fe
reastră deschisă special în carose
ria mașinii. Ce se întîmplase ? 
Transformările aduse de către Ște
fan Httas Miifi-Morris-uIui său. în
zestrarea acestuia cu două carbu
ratoare mari... a fpcuț ca motorul 
șă nu mai încapă în spațiul rezec-: 
vpt de constructor și atunci, pro
prietarul mașipii a fost nevoit să 
spargă frtjipusetp de caroserie. 
Cornel Căpriță, posesor al unui 
Fiat 1 OCO'.A a pus la punct un sis
tem 4e răcire a uleiului printr-uri 
radiator cu circuit închis prevă
zut și cu... termostat. Aprinde
rea tranzistorizată, întrebuințată 
de Borbely, de Moldovan a devenit 
o îmbunătățire Iq îndemîna oricui, 
ca de altfel și mărirea oapapttQții 
motorului (Mircea Rqșescu a spo- 

' rit de la 6QQ Ia 1 QOQ cmc 'capaci
tatea Fiatpluj său). Și asemenea 
exemple de acest fel, sînt departe

apropie 
ce can- 
de p2S- 
acepsta,

I

LA SEMICERC
cupluri de 
în Bulgaria. 

,, ,,,, o Cirligpanu 
participă la an curs al F.I.H., desti
nat cavalerilor fluierului. în timp ce 
cuplul Varac Pelcnghign-Dorip Puricii 
va conduce' astăzi jocul masculin 
dintre Lokomotiv Sofia și Slash 
Wroclaw, diji cadrul C.C.E.

• Campioana feminină a țării 
noastre, echipa I.E-l’-S- Tțucurești, ya 
evolua în primui tur al C.C.E. in 
compania formației S-C- LetP?‘8- Pri" 
mul joc se va disputa, în perioada 
îi—17 ianuarie, Ia Leipzig.

în aceste zile, două 
arbitri români șe tiflă î 
Vasile Sidea și Pândele

„I i|pa Mgnipipiulții IȚgpurești" pe ca
tegorii. Este vqrbg de un turneu 
fulger, care va începe la următoa
rele date’: 2(j npipmijrie (seniori — 
Sala Floreasca), 19 noiembrie (senioa
re — Sala Progresul), 25 noiembrie 
(juniori — Sala ■ Constructorul), 13 
noiembrie (junioare — Sala Construc
torul).

dc a fj epuizate, 
auto contribuie, din 
tarea ingeniozității

Firesc spartul 
plin, la dezvol- 
tehnice, la ino

vații mecanice si faptul nu poala 
decît să ne bucure.

După părerea campionului nos
tru, veteranul curselor auto,. Marm 
Dumitrescu, la finala campionatului 
de viteză în coastă de la Cluj s-atî 
prezentat alergători fără a avea 
pregătirea necesară unei întreceri 
atît de pretențioase. „Ce înseamnă 
probă „începători" la o finală d* 
campionat național ? — se întreabă 
Marin Dumitrescu. începătorii pol 
concura la curse ușoare, la fazele 
Premergătoare unei finale de cam
pionat, și în nici un caz la o cursă 
atît de grea ca aceasta de la Cluj, 
iar dacă, totuși, un alergător înce
pător, prin comportarea lui la curse
le anterioare, dovedește cunoștințe 
avppsgte de cqpdțțcere, șă Ț>H f’® 
lăsat să participe la o competiție 
de talip Feleacțllui Pînă nu face 
citeva urcări pe traseul de concurs, 
asistat de un alergător cu experien
ță care să-și dea apoi girul că tînă- 
rul pe care l-a asistat este sufi
cient 4e pregătit să se alinieze la 
startul competiției, alături de puto- 
mobiliști avansați".

Sîntem întruțotul de acord cu 
părerea Iui Marin Dum-trescu în 
această privință și supunem ideea, 
spre studiu. Automobil Ck}!mlăi 
Român. Iată, aepm, primit trei cla
sați în campionatul de coasta, cl. I : 
1. MIRCEA RUȘESCU (A. C. B. 
București), 2. Mircea Breazu (A.C. 
Brașov), 3. Eugen Ionescu-CHstea 
(Ciclop) : cl. a H-a : DORIN MOTOC 
(Ciclop), 2. Valentin Topciu (Danu
biana), 3. Ion Anton (Danubiana) ; 
el. a llf-a: EUGEN IONEȘCU-
CR1STEA (Ciclop). 2. Constantin 
Peșcaru (A.C.R. Brașov). 3. Lpuj-en- 
țiu Borbely (Universitatea Brpsqv): 
cl.gjy-a; 1. MARIN DUMITRESCU 
(Ciclop),\2. Gheorghe Mprași (I, A. 
Pitești), 3. Flprsu ÎRorasi (L Ă- 
teșii). Clasament general : 
GEN IONESCU-L RȚSTEA 3 
Marin Dumitrescu 6 p, 3.
ghe ăforasj 9 p, 4, Constantip Pes
carii 15 p, 5. Laurențiu Rorbely 
16 p, 6. florin Morgsi 16 p.

In ultima probă a campionatului 
de coastă, la clasa I pe locul 3 s-ș. 
clasat Mircea Rusescu. urmpt de 
Eugen Ionescu-Cristea.

1. pu- 
p, 2.

CȚlienr-

Gheorghe ȘTEFANESCU

COMINIA iMRtCrRIU
VflIliAMiOI! LA ItMn

'Tabloul de 6| de cpncurcnți d. > 
întrecerea veteranilor. oraaqi^atâ 
de TeniSx.Glub București, se apropie 
de conturul definjtiv. Atît la ca- ' 
tegoria „pînă Jq 45 de ani" cît 'și 
la aceea ..45—55 de ani», s-au ju
cat meciurile dip ȚS-zecjmi de fi
nală, precum și citeva din „sfer
turi" și o seniifjnală. De remarcat 
ardoarea deosebită cu care se dis
pută majoritatea îptîlnirilqr.

Citeva rezultate did prima cate
gorie de vîrștă : Arjoca—Tqnja 6—0. 
6—2 ; Glisici—Ștefânescu 6—1, 6—3 ; 
Hanganu—Rqic 6—0, 6—0 ; Stojces
cu—Petrescu 6—0.
II-a : Cofazuc—Gheorghiu
6— 0 ; Dabija—Gporgescu 3—6. 6
7— 5 ; Bun,ea—Subasgnu 6—3. " 
ab ; Busuioc—Lețu 6—2, 6—4 ;

6—1 : cpteg, u 
6—0,

6—4, 
..................... Ma- 
pQleșcu—Nicola.i 6—0, 6—2. Țn pri
ma semifinală (țjsppțată, Cpbzpc 
l-a întrecuț cq 6—0, 6—1 pe Dabi.ia.

Au început și întrecerile cj.e du
blu „tată și fiu". Se dispută eîie 
un meci de simplu și un. dublu 
de către fiecaj-e cuplu. Citeva re
zultate : Uțâ—Suceveanu 2—i ; \-
ppșțol-—Șlăyeșpu 3—0 ; CȚgprgeșcu— 
Tisescu 3—0.

se vor desfășu-

(Urmare din pag 1)

Timi- 
con-

• Finajele „Cppei de toamnă» 
sînt programate în ziua de 4 noiem
brie, la Ritești. Dacă timpul va fi 
nefavorabil, jacurile s.„ . — '
ra în șală.

echipelor bucu - 
masculine) din 

jururi posibilii

, ’ federația de 
specialitate, în colaborare cu comisia 
municipală de handbal, organizează

• Finajele

PERFORMANȚA A VOLEIULUILANȚ DE ERORI LA BAZA DE
peniru că realele lor caljtățj pep- 
țrii înalta performanță nu sțjit spri
jinite d.e o pregătire atj,etici) și “ 
tehnică corespunzătoare. Și în zădar 
se mai caută alte justificări, I'iiptu) 
că antrenorul federal pp problemele 
juniorilor pe oferă un singur exem
plu de voleibalist tipar cu j-cțile 
perspective, promovat în divizia 4 
îp 1973, vorbește țje lq siqe despre 
lejul în cpre se muncește în acest 
sector !

Cauzele eșecurilor trebuie căutate, 
prin urmare, in activitatea internă, 
în interiorul procesului de pregătire. 
Către aceste zone s-au îndreptat — 
de altfel — și investigațiile specia
liștilor chemați să analizeze secto
rul juniorilor după bilanțul interna
țional deficitar pe care l-au înre
gistrat pe parcursul anului. Și, ast
fel, în cele două lungi ședințe (cea 
a Colegiului central al antrenorilor 
— organism a cărui palidă activi
tate s-a reflectat jn absența a două 
treimi dintre membrii săi și în fap
tul că 
sfirsitul 
F.R.V.), 
invitați, 
nie de 
vității: 
DE INSTRUIRE, METODICĂ.

S-a afirmat, pe bună dreptate, că. 
datorită haosului ce a. pus stăpiiiire 
pe sectorul juniorilor (baza înaltei 
performanțe), situația actuală și mpi 
aleș perspectiva voleiului p.ostrp de
vin îngrijorătoare, că rezultatele in-

nit s-a mai întrunit de )a 
iernii 1 — și cea a Biroului 
dip dezbaterile tehnicienilor 
au ieșit la iveală o sumede- 

lăcune în toate laturile aeji- 
ORGANIZAREA, PROCES

ternaționale silit ui) vot de blam pen
tru întreaga mișcare voteibalistică, 
fiindcă nu numai că sportivii noștri 
au fost învinși ' de echipe bine co
tate pe plan continental, ci și de 
altele socotite pînă acum inferioare. 
Au fost luate ca puncte de plecare 
stări de fapt paradoxale în munca 
depusă la loturile de juniori și tine
ret și anume : că sînt prezentați în 
concursuri sportivi fie nepregătiți, 
fie suprasolicitați ; că Se fac antre
namente îp salq pentru competiții in 
aer liber : că se instruiește un efec
tiv și se participă la întreceri cu 
altul ; că există lin amalgam deru
tant în loturile naționale (seniori, ti
neret, juniori) care le împiedică să 
obțină omogenizarea necesară abor
dării cu sqcces a competițiilor. Și 
foarte multe ajte greșeli, dezvăluite 
cu curaj și sinceritate, care au im
pus pînă la urmă federației prin se
cretarul său general Aurel Dobincă 
să-și recunoască vinovăția.

Opiniile exprimate au atins aproa
pe toate punctele nevralgice ale 
muncii cu juniorii. A reieșit, ca și 
cu alte prilejuri, că în pregătire 
domnește un taJmeș-balrneș lamenta
bil ; că se lucrează >>> tot ațitea fe
luri cîți antrenori și profesori dc 
specialitate există, de unde și o mare 
zăpăceală în rîndul sportivilor (t o 
care la loturi s,e face muncă de în
vățare și de— dezvățare de anumite 
deprinderi greșite !) ; că selecția este 
neeoreșpunzătoare la majoritatea e- 
chipeliir diviziei școlșre : că voleiba
liștilor juniori le lipsește pregătirea 
acrobatică și viteza de reacție (lucru 
evident și la seniori) ; ca învățarea

vple|ului începe la yîrste înaintate 
față de alte țări ; că, deși se cunosc 
de mult deficiențele in apărare și 
criza ridicătorilor, nu s-a întreprins 
nimic în această direcție, de ani de 
zile situația apărării rămînîpd mer<i 
pceeași, iar coordonatorii de joc ai 
loturilor națjopale fiind mereu re
crutați din rîndul trăgătorildț de l'-i 
cluburi, care — o dată întorși la 
echipele lor — redevin trăgători (!) ; 
că antrenorul federal, cu toate că 
știa multe dintrp neajunsuri, pu a 
lupt mășprile de rigoare pentru a 
preîntimpina un asemenea deznoda- 
mint ei. dimpotrivp. a prezentat a- 
deșea situația în ro? ; că nu se con
trolează de cptre forurile în drept 
activitatea antrenorilor de la echi
pele de jpniori și .școJari.

S-au făcut și o serie de propu
neri judicioase do îndreptare a stă
rilor de lucruri, de atenuare (în cea 
sul al doisprezecelea lj a consecin
țelor grave ce pot decurge din igno
rarea bazei de performanță a vo
leiului ; ipsțituirga unei concepții do 
pregătire unice și obligatorii pentru 
toți profesorii și antrenorii, contro
lul asupra activității acestora. Ur
mărirea și pe timpul verii a activi
tății echipelor de juniori, promova
rea neîntîrziată a sportivilor de ex
cepție în formații dp divizia A, m> 
echilibru rațiopal între munca de 
învățare (antrenamente) și calenda
rpl compețițional, o corodonare me
todică unică la nivelul tuturor eșa
loanelor, promovarea unei atitudini 
poșjțive față de muncă (sînt nume
roase sustrageri de Ta programul dc 
pregătire chiar în sinul loturilor !),

• Pentru a oferi 
reșTene (feminine și 
diviziile A, B și de \ .
tatea de a-și continua pregătirile po 
timpul sezonului rece, f:4:rqț:? '' 
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sporirea volumului antrenamentelor 
și a calității lor (s-a ajuns la con
cluzia că loturile noastre de juniori 
și tineret lucrează într-un volum în
jumătățit față de Iqțurile altor țări), 
intensificarea muncii educative (vo 
leibaliștii nu au obținut rezultate 
bune in întrecerile C.E., din Olanda, 
dar s-a spus că ei au fost, în schimb, 
eunțpiqni la indisciplină. intejrsîr:- 
du-i cu totul altceva decît onorar- 
culorilor naționale pe care le repre
zentau), respectarea planurilor de 
pregătire a loturilor naționale, sanc
țiuni drastice pentru antrenorii și 
profesorii care se abat de la indica
țiile federației...

La toate’ acestea, am mai pute 
adăuga faptul că Federația r>u a 
găsit modalitățile cele mai eficiente 
de stimulare a antrenorilor care 
cresc și promovează elemente taleri- 
țațe, că jn multe dintre aspectele 
sale activitatea voleibaliști căi este 
dominată de interese personaje sau 
locale, că s-a sacrificat deliberat ac
tivitatea internă în numele echipelor 
naționale de seniori, care s-au vărul 
astfel lipsite de o reală bază a exis
tenței lor. Această concepție dăună
toare, .șemnșlată și de ziarul npstru 
la timpul cuvenit, nu putea să aibă

■ alte efecte...
Multe analize bogate în concluzii 

in sugestii și proiecte de măsuri au 
mai avut loc la F.R.V., dar ce folos ! 
Au rămas pe hîrtie... Se va transpu
ne, de data aceasta, și în fapt ceea 
ce ș-a preconizat în șgdințe? Rșn)I- 
ne de văzut.,
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„DESERVIREA" — CAMPIOANA 
MEȘTEȘUGARILOR CLUJENI

începută în august, cea mai popu
lară competiție din calendarul acti
vităților sportive de masă ale clu
bului „Voințp“ Cluj, campionatul de 
fotbal al echipelor cooperativelor 
meșteșugărești, s-a încheiat cp vic
toria formației ..Deservirea", învin
gătoare cu 6—t asupra echipei 
„Solidaritatea"

Finala a fost vizionată și aplau
dată de un mare număr dp supor
teri, ca și de majoritatea fotbaliști
lor cooperatori, care au părăsit 
competiția în fazele ei precedente.

Dar, dacă felicitările, ca și cele 
mai consistente premii, au revenit 

, celor de la Deșeryjrea Cluj (antre- 
Gw Teodor Jflrign). laude merită 

toti cei care au participat la aceas
tă antrenantă întrecere, desfășurată 
pe parcprsul a 3 lupi, ca și orga

nizatorii ei, care au angrenat în 
competiții sportive de masă un nu
măr cit mai mare ele cetățeni.

Nș. p.

ACTIVITATE INTENSĂ LA
I.C.M.E.

Unitate economică cu pondere 
deosebită în circuitul industrial al 
Capitalei și al țării, I.C.M.E.-ul nu
mără printre lucrătorii săi multi 
iubitori ai exercițiului fizic și miș
cării în aer liber care, așa cum 
ne-a declarat George Popa, preșe
dintele asociației sportive, sînt an
grenați într-o activitate permanentă 
și variată.

Campionatele de casp, „formulă" 
populată a competițiilor de masă, 
programează periodic întreceri l;i 
diverse discipline. Bineînțeles, cel 
mai îndrăgit sport este fotbalul. Opt 
echipe de secții (cu mulți salariat! 
„old-boys") își dispută titlul de 
campioană pe asqciatie- Protagonis

tele sînt formațiile secțiilor „Con
ductori" și „Mecanic .șef“.

De o largă audiență se bucură Și 
alte două discipline — șahul și po
picele — pe listele, de concurs con- 
semnîndu-se peste 200 de competi
tori.

Pe la președintele asociației am 
aflat și cîteva amănunte privind 
bpza materială care, deocamdată, 
tiu este prea bogată. Interlocutorul 
nostru ne-a informat că partidele 
de șah și tenis de masă se desfă
șoară în sala dg festivități (căreia i 
s-a dat. astfel, o dublă folosință) 
și că se află în fază dc proiect vii
toarea bază sportivă a fabricii, ce 
se va amenaja pe malul lacului 
Fantelimon II. Ea va cuprinde un 
teren de fotbal, suprafațe pentru te
nis dp cîmp. volei, handbal și bas
chet, piscină, popicărie șj o sală de 
sport. Acest obiectiv' va fi realizat 
prin munca voluntară a tineretului.

Dumitru NEGREA

Reeditare a due-

A VIJ-A. Cincj echipe din 
domină această serie. Alo- 

formă șe dove- 
roșu, urmată de

Campionatul republican de juniori

Șl... PROBLEME REEDITATE

ASTAZI, F.C. CONSTANTA
Â.B.C. NATAL (BRAZILIA)

asociind, firesc, atitudi-

LIDERI AUTORITARI, DUELURI

spectaculos, soldat c i 
meritate, a înscăunat 
dr. Staicovici pe În

spre care țintesc con- 
Metalul, Petrolul,

multe echipe continuă 
terenuri improprii- 

sp. Sinaia (nu poate

S-au disputat pînă îp prezent șase 
etșpe din campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor, ediția 19731974 
întrecerea, la startul căreia s-au ali
niat 112 echipe, a debutat cp întregii1 
ei cortegiu de probleme, foarte multe 
nedorite, care îi frînează desfășura ' 
rea, îi încetinesc ritmul acumulări
lor necesare realizării saltului cali
tativ. înainte de a le puncta, să ve
dem care dintre echipe au țișnit din 
pluton, încercjnd și reușind —■ deo- , 
camdată — să impună trena. Așadar •

SERIA I. Politehnica Iași, „pățita" 
•anul trecut, pare acum hqtăr'îtă să 
nu mai rateze calificarea pentru tur
neul fina). Liderul primei serii n-a 
cunoscut înfrîngerea în cele șase eta
pe. Este tatonat de S.C. Bacău.

SERIA A II-A. Foarte bine a ju-cal 
pînă acum Stea»» „23 August" care 
s-a instalat cu autoritate pe primul 
loc. Dar, așa cum afirmau doj_ din
tre antrenorii centrului, D. Stăncu- - 
Ieșea și Petre Mihai, este așteptai! 
replica viguroasă a „trio“-uluj Dina- 
mo-Rapid-F.C. Constanta.

SERIA A IIJ-A. O altă „pățită" a 
ediției precedente, Progresul Bucu
rești, a început, cu ambiție, campio
natul. Debutul 
victorii absolut 
echipa din str. 
cui I al seriei, 
tracandidatele :

FEMELE JOCULUI

ELASTICITATEA TACTICĂ
spune despre tactica — 

mai bine zis,' i se pretinde a- 
ceșteia. printre alte carac-te.- 
ristici ce îi definesc esența — 

calitatea de a fi elas- 
înțelege, prin aceasta, 
în desfășurarea acțiii- 
schemelor și a comb:- 
șablan, care limitează 

posibilitatea

0 DUMINICĂ SÂTMĂREANĂ FĂRĂ FOTBAL
(Urmare dip PaQ D

naționali la ediția precedentă, 
l.a ieșirea din curtea liceului, o 
nedumerire : cum poate exista ală
muri de platforma bituminizatâ, o 
mare suprafață învăluită în pral 
(cum o arăta oare. în timpul re 
creațiilor...)? Aparențele pot fi 
înșelate cu cele două porți de fut- 
b il plasate acolo ?

Bopicăria „Someșul". Pe cele pa-

leșcept. Este Vasile Gal], elev în el. 
a XII-a la liceul M. Etpineșcu, caro 
va debuta, cu acest prilej. în „A". 
După cum ne spune antrenorul. în 
lotul de 12 jucători sînt trei ju
niori și, în cqrînd, o selecție la 
școala profesională forestieră va 
scoate la iveală noi talente. Observ 
că 'unii dintre spectatori apar și 
dispar la diverse intervale. Ce‘se 
întîmplâ ? Se împart intre popice 
și șah care programează. intr-o

Luptele au fost prezente pe afișul ultimei duminici sportive sătmărene, 
sportivii de la greco-rpmane evoluind în campionatul primei divizii

&tru piste, jucătorii de la Lemnul 
I Satu Mare, întîlnesc pe cei de la

Electrica Sibiu, în cadrul diviziei 
naționale. Echipa locală a promovat 
anul trecut în primul eșalon și 
odată eu ea a crescut — după cum 
ne spune prim-vicepreședintele 
C.J.E F.S., Viorel Marchiș — și 
antrenorul, Vasile Korodi. Cel mai 
bun jucător al echipei, Tiberiu Bo
tas. topitor la „Unio", mai are pînă 
intră în concurs și deocamdată con
semnează pe tablă rezultatele în
registrate (cu mîna stingă, cu cea 
cu care își lansează bila...). Pe 
margine, își face încălzirea un ado-

sală alăturată a clubului, ..Cupa 
Forestierul". Această competiție 
mai comportă și întreceri județene- 
la fotbal și tenis de masă în acesț 
sfîrșit de săptămînă-

Mărturisim că la gala' de lupte 
greco-romane (divizia A) n-am mai 
putut ajunge, ea suprapunîndu-se 
cu meciul divizionar C dintre So
meșul Satu Mure și Oașul Negrești 
„Un derby local — ni s-a spus — 
ambele formații fiind din . județul 
nostru, iar Oașul proaspăt promo
vată în divizie".

Și chiar dacă derțty n-a fost 
(am văzut rateuri și la case mal

mari!), n pm putut înțelege cit de 
repede au uitat cele două echipe eȘ 
sțnt megieșe și cit de brutal au 
qzvîrliț din terenul de joc, fot
balul Și ne-a interesat mult mai 
Putin faptul că Someșul a inscrit 
polul victoriei in min. 94 (arbitrul 
intilnirii. clujeanul L. Reisinger, 
pe-a spus după meci că l-a pre 
lungit cu patru minute pentru în
treruperi), dar nu putem trece cu 
vederea faulturile grosolane reci
proce încheiate cu accidentări, lo
virea adversarului fără minge (a 
și fost eliminat din ■ joc Țipțqș, de 
la Oașul), intrarea în teren a in
structorului Kuki, de la Someșul, 
in ținută de stradă, pentru a se 
răfui' cu adversarii și arbitrul, fapt 
care i-a atras excluderea din teren, 
dar care nu l-a împiedicat, să re
vină peste citva timp, „deghizat'* 
în trenjng! Și dacă mai adăugăm 
și faptul că zeci de suporteri ușeni 
au invadat’ terenul'la accidentarea 
portarului din Negrești, meciul 
fiind întrerupt timp de cinci mi
nute, reiese foarte clar de ce nu 
considerăm că duminică la Sqtu 
Mare s-ar fl jucat fotbal...

Am încheiat duminica sătmăreană 
asistînd după-amiază la. ultimele 
probe ale concursului interjudețeqn 
He ștțetisn), pe stadionul municipal. 
Predominantă, prezența concurcn- 
ților juniori si copii. Un instructor 
sportiv (și el tînăr 1) din Sălaj l-a 
rugat pe secretarul general adjunct 
al federației de atletism. Floreq. 
Laslău. prezent la întreceri, să-i 
priveașcă eleya de la suliță, care 
n-are decît 14 ani. Și, într-âdevăr, 
Eva Verpș a aruncat peste 33 m, 
doborîndu’-și recordul personal și 
terminînd învingătoare. Iar repre
zentativa județului Satu Mare s-a 
clasat pe primul loc, dobîndind 
drepți)! de a aspira la o catego
rie superioară.

Final simbolic pentru această du
minică .de toamnă aurie șătmă- 
reană.

Formația braziliană A.B.C. Natal 
va susține astăzi, la Constanța, ultima 
sa partidă din cadrul turneului pe 
care l-a întreprins în țara noastră. 
Oaspeții vor juca în campania divi
zionarei A, F.C, Fonstunla. pe sta
dionul .,) Mai", de la ora 16,30. Tn 
deschidere, echipa de tineret-rezerve 
F.C. Construia va întilni divizionara 
c șiiinja Constanța.

AGENDA BUCIJREȘTEANA
ȘIMBĂTA

$ ȘUrii,Gnu) progiresu). pra 15.30 : Pro- 
gi^sul — Metalul București (Divizia B) ;
• Terenul T.M.B., qra 15,80 : 

—7 Triunțf (Dțvjyia C) ;
ȚerpȚm) Laronjpț, ora 15-30 ; 

met — Tehnometal (Divizia

DUMINICĂ
Stadionul ,.23 August’4, 

ROMÂNIA — FINLANDA 
viile C.M.) :
• Terenul Autobuzul, ora 

buzul — Chirnîâ Rm. Vîlcea
0 Stadionul Progresul, 

rea Tricolor — Argeșul’ 
vizia C) :

0» Terenul Sirena, ora
■ Ștmiiii'. TAT-iOM/ (Biviziâ

$ Terenul Voința, ora
1O.R. (DiVizla' C).

C).

ora 
(pre

Earp-

15,30 :
iimina-

11 : Autrt- 
(Divizia B) ; 

or a H : Uni- 
Mihăilești (Di-

11. : Sirena
C) :
11 : . y-ohiț-a

DUPĂ NOUĂ ETAPE
IN DIVIZIA A

® In cele nouă partide ale etapei 
de duminică s-au înscris 19 goluri, 
cu unul mai mu-lt decît în etapa pre
cedentă. cind s-a înregistrat record ii 
ineficacității. După disputarea 1 
nouă etape, s-au marcat 212 goluri ; 
155 ggzdele și 57 o.aspețji. . .

@ Dpdu (ieorgeșco este autorul 
goluluj nr. 200. Celelalte gpltlri cu 
numere - „de jalon" au fost înscrise 
în ordine de Oblemenco (nr. 1), i. 
Ppnslgntinescii (nr. 50), Qprcp (pr 
100), Țiirăiungă (nr. 150).

* Universitatea Craiova
gura echipă care a reușit să 
cel puțin un gol în fiecare 
disputată pînă în prezent. în schimb, 
jucătorii de la Petrolul. A.S.A. ,i 
Rapid n-au mai marcat de trei etape.

© încă 4 jucători și-au făcut 
pariția în actualul , campionat : 
zckaș și Orza 
Cluj), Npdelpu 
prezent, cele

este Sih- 
înscri- 
partdă

a-
Fa- 

(A.S.A.), Moga (C.F.R 
(F.C. Argeș). Pînă în 

18 divizionare A au

LA FAUREI... TENIS IN 
NOCTURNĂ

Recent, lg. Fiarei, s-a dat în fo
losință un frumos și inoilern teren 
4c teșiiș dc cîmp> dotat cțț ipstala- 
tie de iluminat care permdo dis
putarea jocurilor și în nocturnă. 
Acum, tineri și vîrstnici, solicită 
acest teren țină noaptea tîrziu.

în orașul nostru, sînt în curs de 
amenajare și alte terenuri sporti
ve simple.

Mihalap|ie CțHEORGHIU

ramas bun baschetului

V. Chjpregjțu g acțjyaț jn baSr 
ehet timp de 20 de am- In 1952 a 
jucat la Brașov. în cadrul echipei 
divizionare A Progresul, după care 
a venit la Iași. Mai intîi a purtat 
tricoul Polijphnjpji. apoi al C-S.M- 
Iași — perioadă in care a devenit 
și inginer agronom.

Anij au trecut și V. Chioreanu 
s-a retras din baschet. La Iași, de 
eurînd. în pauza meciului dintre 
Politehnica Și C.S.M. — prima și 
ultima lui echipă — a avut loc o 
mică festivitate de despărțire. Pre
ședintele clubului C.S.M., C. Her
man, șecrețarul C-J.E.F.S. Iași, I. 
Iacob au felicitat pe acest bun spor
tiv. i-au mulțumit în numele spor
tivilor șl spectatorilor din țași, i-au 
urat sănătate și succese în activi
tatea lui viitoare. Inginerul agro
nom V. Chipregnu lucrează îp pre- 
rent in cadrul C.A.P. Seobipți.

Diipitru DȚACONESCU, 
coresp. județean

550 DE RACHETE DE TENiS, 
ȘCOLARILOR

Dat fiind interesul mare de care 
se bucură tenisul de cîmp în șco
lile tie toate gradele din județul

Argeș — alit în comune cit și în 
orașe — a faptului cp în județ 
s-au amenajat sau recondiționat 50 
terenuri de tenis <je cîmp Win cpre 
23 bituminizate). Inspectoratul ju
dețean șpplpr a venit in sprijinul 
...tenisului astfel ; in primăvara a- 
cpșțtyi an a tlplpț șeohle cp 351) de 
rachete și, în prgzpnt, cu ocaiia în
ceperii npulni an școlar, cti încă 
301). Aceste rachete au fost distri
buite numai în școlile unde sînt 
terenuri corespunzătoare și există, 
centre de învățare cu cel puțin 30 
de elevi. Așa sînt cele de la Pi
tești. Curtea Op Țoppjpvenj,
Oarja, Rpcep, V.edea, Țiîești, Mă- 
lureni- Corbeni ș.a.

Inspectoratul județean școlar Ar
geș p fpept un asemenea efort pen
tru practicarea tenisului de cîmp. 
Ce se va alege înșă de inițiativa 
amintită dacă vor lipsi în continua
re.. mingile de tenis ? în județul 
nostru, acestea sînt greu de găsit 
Ilie FETFANU, coresp- județean

PESTE 600 DE ELEVI

La Crosul de toamnă, organizat 
în orpșul Brăila cu elevi și eleve 
din clasele V—VIII ale Scolii ge
nerale nr. 23. au pprticîpaț pește 
600 de pieri. La această întrecere, 
organizată de către profesoarele de 
educație fizică Violeta Pppi șț E- 
lena Cimpoie, au învins la cele 
patru categorii : Carmen Miiea, 
Marip Ilatoș, Marian Ulubeapp, Ni- 
colae Haioș.

Grigorc RIZU, coresp,

e lncepînd din acest an, la 
Școala sportivă di» Hunedopra fi- 
jnțepză trei noi secții : volei băieți, 
handbal băieți, fotbal (trei grupe). 
Obiectivul celor trei secții : pro
movarea în divizia națională șco* 
Iară.

Ion VLAD, coresp.

Steaua, Șp. sp. Sinaja, Liceul 
fotbal „Mihai Viteazul".

SERIA A IV-a. Are un lider auto
ritar și previzibil : F-C. Argeș, autoa
rea Uhor victori) la scoruri riigbystj- 
cp.' Secundanta pițeștenjlor în plasa
ment — o relevație. Cimentul Tg. Jiu

SERIA A V-A. In timp ce echipe
le din Timișoara își împart între ele 
punctele, U.Ț.A. șarjează frumos, do
rind să readucă în atenția gener 
„școala" arădeană.

SERIA A VI-A. „Refluxul" mu 
campioanei „U“ Cluj (rezultate con
tradictorii) permite un apreciat sait 
în comportare echipei F.f. Rihor, 
pusă, în acest campioqat, pe fapte 
mari.

SERIA 
Brașov 
montan cea mai în 
dește a fi Steagul 
Șc. sp. Brasov.

SERIA A'VIII-A. 
lului A.S.A.—CoryinoJ Hunedoara. Cu 
un an în urmă, au cîștigat hiinedo- 
renii. Cele șase etape jucate au fost 
favorabile mureșenilor, aflați in 
fruntea seriei.

Am' numit echipele clasate pe pri
mele locuri ale clasamentelor. După 
cum se observă, aceleași formații
care și în anii precedenți au jucat 
rolurile principale. în această privin
ță, nimic nou sub... soare. Ca d-: 
altfel, așa cum spuneam și la început, 
nici în privința cortegiului lung 
prea lung — al necazurilor, dint 
care a'mintini acum doar trei, e\ 
dențiate, pregnant, dc începutul cam
pionatului.

® Cele 
să joace 
Exemple : 
evolua pe 
în schimb 
versitatea Craiova, Șc

S Foarte multe absențe ale 
tfilop de la meciurile 
delegați. Fină și la partide disputate 
în București s-au semnalat astfel de 
.neprezentări (Rapid — Ștcpup „23 
August", Liceul „Mihai Viteazt|l“ — 
Ș.N. Oltenița, Progresul — Djnanio 1! 
ele.). Explicația ne-o poate oferi co«- 
legiul municipal. O așteptăm.

® Am dorit să prezentăm clasa- . 
mentale seriilor, dar ne-arn izbit de 
o situație curioasă. Nici pînă azi n-au 
sosit la F.R.F. foile de arbitraj ale 
ut).or meciuri jucate cu două saptă- 
mîni în urmă. Pe unde rătăcesc ?

Alte cîteva probleme ale campio
natului vor constitui subiectul unor, 
articole viitoare.

Lpuren|iu DUMITRESCU

mai
Pe
Șe, .. ...
terenul Iui Carpați, căreia 
i-a dat 5 jucători). Uni- 

sp. Pitești ele. 
arbi- 

la care au fost

să aibă 
tică. 8e 
evitarea 
nilor, a 
națiilor 
sau exclud chiar ,------------
folosirii elementului surpriză in 
disputa cu adversarul, ca și re
zolvarea creatoare, în funcție 
de o situație dată, a oricărei 
probleme pe care o ridică jocul.

Noțiunea de elasticitate tac
tică cuprinde, deci, în conținu
tul său, ideea de creație, de ncu, 
de varietate și de surpriză. A- 
dică tot ceea ce poate conferi 
întrecerii, pe ■ parcursul său. ine
dit șj frumusețe. Așa cum, de 
altfel, ne-o demonstrează, de-a 
lungul timpului, însăși practica 
competițională ciț exemplul unor 
formații de valoare. Reamintim, 
cu acest prilej, cîteva dintre a- 
cestea.
nea de reală estimare a condi
ției de progres și calitate a tac
ticii — care este elasticitatea — 
cu realizarea unor performanțe 
deosebite: I.T.A. _ din primele 
ediții de campionat după război, 
C.C.A. și Petrolul din anii 
1956—1960, Viitorul 1962, Dina
mo 1961—196f, Rapidul din e- 
pocp cuplului Dumitriu II — ț. 
Ionescu, Steagul roșa, Universi
tatea Cluj. U.Ț.A. și F.C. Ar
geș, în diferite • perioade de a- 
firmare. colectivă și mai recent. 
Universitatea Craiova, F.C. Con
stanta și Sportul studențesc.

Dăr nu exemplele pozitive de 
acest fel sînt caracteristice fot
balului noștru, mai ales în eta
pa actuală. Ineer-cînd o sumară 
incursiune. printre formațiile 
primului eșalon divizionar, con
statăm că aproape nu există e- 
chipă. în cadrul căreia sș nu 
se manifeste șablonismul tactic; 
sau întîlnire care să nu fie a- 
menințată de primejdia stereoti
piei. Adeseqri, în meciurile de 
campionat, ideea de creație, de 
nou, dq varietate și surpriză se 
estompează, dispare chiar, sub 
acțiunea unor rețete tactice 

. perimate. Și aceasta pentru că 
si în procesul de instruire se 
merge — din cauza sărăciei de 
mijloace pedagogice pentru sti
mularea inițiativei și a perso
nalității — pe calea simplistă 
a repetării !l 
după metode 
tehfiicii.

Așa stînd 
mai este de 
spectatorul a

pe calea simplistă 
citorva combinații, 

1 specifice însușirii

lucrurile, nici nu 
mirare că însuși 
început să capete

anumite „obișnuințe tactice”, în 
desfășurarea jocului. Bunăoară 
ej poate spune, aproape fără 
greș — cind balonul se află Ia 
mijlocul terenului în păsesia u- 

. nui mijlocaș — căruia dintre 
vîrfuri îi va fi adresată iiasa, 
pentru că acțiunea se repetă, 
in mod invariabil, cu aceleaj’ 
personaje, și după aceeași sche
mă. Aparent satisfăcut de exac
titatea anticipărilor sale, dar în 
fond destul de plictisit a re
zolva numai ecuații fără necu
noscute, spectatorul din tribună 
va ști în momentul în care fun
dașul lateral urcă în atao cu 
mingea la picior, unde anume 
va merge centrarea sa de re
gulă în fața porții. în mijlocul 
grămezii de jucători, acolo unde 
acționează... legea 
In mod justificat 
spectatorul resimte, 
lipsa de joc 
„un-doi"-uri, a 
traatacuri alternînd după caz cu 
atacurile poziționale, bine orga
nizate și încheiate cu șut la 
poartă, a derutantelor schimbări 
de materializare a direcției o- 
fenșivei, a combinațiilor subtile 
la fqzeie fixe

Aceasta ar fi, să zicem, situa
ția în campionat. Dar penuria 
de mijloace tactice, stereotipia 
și schematismul — aspecte ale 
rigidității tactice — nu apar nu
mai în competițiile cu caracter 
intern, Ele se fac 

- consecințe și mai 
in comportarea echipelor repre
zentative. La Leipzig de pildă, 
naționala noastră, cu un „re
gistru" tactic colectiv, limitat și 
da neajunsurile ideii de joc, 
n-a găsit, chiar și atunci cind 
cursul meciului părea că 
favorabil, soluția depășirii pnui 
impas, ce nu era deloc nerezol- 
vabii. Ofensiva echipei Româ
niei, nesusținută de elasticitate 
tactică, s-a transformat într-p 
dominare sterilă, lipsită de con- 
ț'ihiit 
mod 
șansa 
Ceea 
Plat.

Evident.- pe undeva și jucători: 
ioturilor reprezentative, consi
derați prin selecție elementele 
cele mai valoroase ale fctbalu 
lui nostru, resimt efectul unei 
insuficiente instruiri tactice la 
clpburi. De unde și concluzia 
că acțiunea de valorificare ple
nară a potențialului tactic tre
buie mai Intîi organizată în ea 
drul echipelor divizionare.

întîmplărij. 
nemuliumit, 

îndeosebi, 
q frumoaselor 

rapidelor cqn-

simțite, cu 
dăunătoare și

ește

șj de agresivitate, care in 
normal nu îi putea oferi 

unui rezultat favorabil.
ce, de fapt, s-a și întîm-

Mihai IONESCU
■Trrfnw.

M. DicIDEA Si A. MAROȘI, LA CONDUCEREA TEHNICĂ A PETROLULUI
Lțirjl, ■ Conșiilul clubului de 

(rolul Pinjești a analizat 
echipei, pe care, mai ales 
gerea 
a 
cutii l 
să si 
sare 
evoluției, .sale, 
fnod

fotpal Pe- 
Pldjești a analizat comportarea 

pe care, mai ales după înfrin- 
suferită ia fața ȚpUțelpițPii lași, 

apreeiaț-6 ca nesatisfăeătoare. In dis
ease au avut loc s-a încercat 
găsească modalitățile de redre- 

a formației, de irfthutiătățlre ă 
Cu această ■ ocazie, in 

neașteptat, antrenorul principal

Gh. Dumitrpșpq și-a manifestat neîn
crederea in posjpilitațjip jneatorilor săi. 
Aflindu-se in fijța acestei delicate si
tuații, consiliul clubului a hotârît ca. 
pină la* luarea unei măsuri definitive 
in ceea ce privește conducerea tehnică 
a echipei, de pregătirea acesteia să 
ocupe antrenorii IVI. Dridea și A. Ma- 
roși.

ARBITRI ROMANI
IN CUPELE EUROPENE

INTERCLUBURI

CIFRELE VORBESC-
folosit 326 de jucători,- cei mai mulți, 
cite 21, au rulat echipele Jiul, F.C. 
Argeș și Politehnica Timișoara, iar 
cei mai puțini (15) a utilizat U.T.Aj

@ Cei nouă arbitri care au con
dus partidele etapei a iX-a qU pri
mit din partea cronicarilor ziarului 
nostru, 40 de stele : 5 cite cincț, 3 
cile patru, iar V.. Grigorescu doar 
trei. După disputarea a nouă etape, 
cei 32 de cavaleri ai fluierului au 
acumulat 341 de stele : de 34 de ori 
cite cinci, de 33 de ori, patru, de 7 
ori,

« 
(6 în 
lași !) 
Pi nă 
văzut 
hen. 
litehiw 
cîl

trei, de 2 ori, două.
In această etapă, 18. jucători 
meciul Petrolul — Politehnica 
au primit cartonașul galben, 

în «prezent, 97 de jucători au 
de’130 de ori cartonașul gal

Echipele Rapid, Steaua și Po- 
s» Iași au Cei mai mulți i 

8.
Q La partidele etapei a IX-a au 

asistat aproximativ 152 000 de spec-

tutori (recordul campionatului). Cei 
mai mulți — 55 000 — au fost pre
zent) în tribunele stadionului „23 
August", la cuplajul interbucureștean, 
iar cei mai puțini (7 000) s-au înre
gistrat la meciul Petrolul — Politeh
nica lași. Cele 81 de partide dispu
tate au fost urmărite de 1.084.300 de 
spectatori.

@ Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori, după nouă eta
pe, se prezintă astfel : I. CRAIOVA 
30 001): 2. București 20 8QP : 3. Timi 
șoara 19 20Q ; 4. Constanța 16 000 ; 5. 
Reșița 15 000; 6: Arad 13 300; 7. Iași 
11 QO0 ; 8. Cluj 10 900 ; 9.' Brașov 10 8Q0;

................................. Mireș
Pitești

Tg.
13.

10. , ploiești 10 400 ; 11.
9 200 ; 12. Bacău 8 4Q0 ; 
7 200.; 14. Petrcișani 6 00Q.

@ l p aspect Dozjliv 
etapc l-a (-oi)slituit atitijdincg 
și sportivă a spectatorilor 
primit ,<le cinci ori 
patru ori nota 9.

al

7.

acestei 
pprecții 

care au 
nota 10 și tje

O demonstrație sportivă școlară la Buzău

DOCUMENT FOTOGRAFIC...

...pentru a marca reușita unei 
demonstrații a sportului școlar pin 
Buzău. Totul s-a petrecut nu de 
mult pe statjionpl Crîng din loca
litate. Peste 3 000 de participanți 
— gimnaști și atleți de la Școala 
sportivă, Liceul pu program specii)! 
de educație fizică, mici fotbaliști 
de la Centrul de copii al F. R. 
Fotbal și C.S.M. Gloria, handba- 
liști de la școala sportivă și clubul 
Cristalul, aeromodeliști ai Casei pi
onierilor din Buzău — au dovedit 
că tinerețul. copiii din orașul nos
tru au îndrăgit sportul.

Vă trimit alăturat, un fotomon

taj realizat, de mine la această re
ușită demonstrație a sportului șco
lar buzojan.
Cristian ȚEOPQRESCU, coresp.

VEȘTI BUNE DIN BEREȘTI

Sportul este la el acasă în a- 
ceastă localitate a județului Ga
lați- O simplă plimbare prin oraș 
îți dă posibilitatea, să te convingi 
de acest lucru. Aici există un com
plex sportiv care permite tinere 
tului să^și diversifice pregătirea 
sportivă pe multiple planuri : po
pice. fotbal, volei, handbal (pentru 
fiecare existînd. terenuri bine în
treținute) tenis de masă, șah, pre

cum și un bazin de inot care con
stituie mindria vechiului tîrg. Este 
de menționat că, așa cum ne spu
nea ' tov. Costache Dated, președin
tele C.O.E.F.S.. aici și-au luat bre
vetele de înotători 250 de elevi și 
tineri muncitori, numai în această 
vară.

D. M. S.

NOUA SECȚIE DE BOX LA 
CARANSEBEȘ

Înființată recent, noua secție de 
box a asociației sportive Foresta 
de pe lingă Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului din orașul Ca
ransebeș atrage în sălile de antre

namente un număr mgre de tineri, 
iubitori ai sportului Cu mănuși”.

îmbucurător este faptiil că pri
mele antrenamente au și spos la 
iveală tineri cu certe calități pen- 
tțu practicarea acestui sport dintre 
care unora merită să le amintim 
numele : Vgsile Criștpi'if, Rețry Ma
nea. Ion Lipsa, Ion Roșu. Șînt nu
mai cîțiva din cei care dacă vor 
munci..- Dotată în mare măsură cu 
materialele necesare — în locali
tate existînd și o bază largă de 
selecție dm rîndul elevilor — noția 
secțje de box tinde să continue ve
chea tradiție ppgilistică a orașului-

Nicolge MAGDA, coresp.

Comisia de arbitri din cadrul
Uniunii europene de fotbal
(U.F.F.A.) a cornițjiicat ieri federa
ției noastre că a hotărît să delege 
Ia trei meciuri din cupele europene 
brigăzi de arbitri români. Este vor
bi) de Nicplag Rainea, Nicolae Pe- 
Riceanu șj Gheorgljc Liniona. dc- 
șerpnați șă conducă la centru. în 
ordine, partidele Zaria Voroșilov- 
grad — Spartae Trnava (C.C.E.), 
Panachaiki Patras — Twente En
schede și F.C. Carl Zeiss Jena — 
Rudi CJjorzpw (ambele din Cupa 
U.E.F.A.). Numai meciul dintre e- 
chipa greacă Pgpaclrgiki și cea o- 
landeză Țwepte șe va desfășura în 
prima m<mșă a. turplui țjpi. M 
octombrie, celelalte două fiind me
ciuri retpr. care șe vpr disputa în 
ziua de 7 noipmhrip.,

Federația română va desemna pe 
arbițrii care vor funcționa la linie 
în aceste trei meciuri.'

— ““ T

LOTO PRONOSPORT
MAREI-El SI I CFS IL CONCLKM- 
I.UI PRONOSPORT DE DUMINH A 
7 OCT. 1973. O ȘUTA DE PREMII tN 
I.FLOARE DE 149.851 III OBȚINU
TĂ DE UN COLECTIV DIN BRAȘOV

Deși a jucat doar 10» 0 <-î.,ii^uJ 
realizșt a fost integral, obținînd 
10P.0C0 lei peptrn .13 rezultate și •> 
spiță de alte premii la celelalte ca
tegorii suma totală ridicipău-șe ia 
149.851 lei. Performeri : un colectiv 
de participanți din Brașov. Nu vă 
rămîne decît să-l imitați, participi.;!- 
și dv. la concursul Pronosport ' de 
ăpminicp, În programul căruia figu
rează meciul Romania — Finland', 
djn cadrul - preliminariilor Cam; dor a- 
tiilui Mondial de Fotbal 1971, opt ir, 
tîlniri din campionatul it.qlian si pa
tru partide din campionatul diviziei 
B din țara noastră

NUMERELE EXTRASE IA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN

10 OCTOMBRIE 1973

FOND GENERAL QE PREMII : 
1.773.964 lei dih -care 930.115 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 36 3 11 14 39 1.
EXTRAGEREA a II-a : 4 31 25 

22 12.

( ÎȘTIGl RILE CONCURSULUI 
LOTO DJN 5 OCTOMBRIE 1973

EXTRAGEREA I: Cat. 1: 1 va
riantă lQH/o” a 97.842 lei ; a 2-a: 2 
variante 25°V a 16.307 lei și 4 va
riante 10» o a 6.523 lei: p 3-a : 9.55 
a 6.147 lei; a 4-a: 16,50 a 3.558 lei; 
a 5-a: 86,70 a 677 lei ; a 6-a: 294,80 
a 199 lei.

EXTRAGEREA a Il-a: Cat. A : 
1 variantă 35» lt a 44.387 lei și 2 va
riante lO’/o a 17.755 lei : B ; 3 va
riante 25»,o a 3.265 lei si 7 variante 
10» o a 3.306 lei; C: 14.50 a 3.306 
lei: D: 29.15 a 1.645 lei: E. 68.89 
a 697 lei : F: 137 a 350 lei : . X : 
1698,80 a 100 lei.

Cîsțigul de 97.842 lei a revenit 
lui MUNTEAN GEORGETA din 
Sibiu care cîștigă un autoturism 
DACLȚ 130Q pluș diferența în nu
merar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



In preliminariile CM. c'e fothal

ALBANIA

influențează

preliminariile
de fotbal (gru-

NÂSTASE ÎNVINGE PE MANDARINO,

• Fotbaliștii finlandezi 
sosesc azi la București

Fază din meciul de Cupă 
ieri după-amiază

Șoimii TAROM — Metalul Plopeni, disputat 
pe terenul Combinatului poligrafic.

REZULTATE DIN ETAPA DE IERI 
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
. Ieri, s-a disputat o 

competiția dotată cu 
iei". Iată rezultatele 
partidele desfășurate :

Voința Caracal — 
Măgurele 3—2 (2—1),
— Progresul Strehaia ' 4—1 
Prog'resul Timișoara — Unirea Tom
natic 1—0 (1—0), Rapid Jibou — U- 
nirea Zalău 2—1 (1—0), A. S. Miercu
rea Ciuc — Forestierul Tg. Secuiesc
2— 0 (2—0), Șoimii TAROM București
— Metalul Plopeni 1—3 (1—3), Auto
matica București — Voința București
3— 0 (2—0), Oltul Sf. Gheroghe — 
I.C.I.M. Brașov 2—1 (0—0), Locomoti
va Adj ud — Știința Bacău 0—2 (0—1), 
Granitul Babadag — Delta Tulcea 
o—2 (0—0), Olimpia Giurgiu — Ș. N. 
Oltenița 0—2 (0—1), Știința Petroșani
— Minerul Lupeni 1—0 (0—0), Olimpia 
Rm. Sărat — Progresul Brăila 1—0 
(0—0), C.F.R. Caransebeș — U. M. 
Timișoara 1—0 (0—0), Minerul Gura 
Humorului — Avîntul Frasin 2— 1 
(1—0), Metalul I. O. Sibiu — Chimia 
Oraș Victoria 3—2 (2—1), C.F.R. Si
ghișoara — Metrom Brașov 2—1 (1—1), 
Partizanul Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Chimia 
Găești — Flacăra Moreni 2—3 (0—0, 
0—0) — după , executarea penalty- 
urilor, Gloria Reșița — Minerul Mol
dova Nouă 2—1 (1—0), Cimentul Bi- 
caz — C.F.R. Pașcani 5—8 (1—1, 3—3,
4— 4) — după executarea penalty- 
urilor, Minerul Ghelar — Mureșul

nouă etapă în 
„Cupa Român- 
înregistrate in

Cetatea Turnu 
Dierna Orșova 

’ (2-0),

Deva 1—0 (0—0, 0—0), Metalul Ră
dăuți — Cristalul Dorohoi .2—1 (2—1), 
Energia Rovinari — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (0—0, 0—0), Recolta Sa- 
lonta — Crișana Sebiș 3—0 (2—0), 
Petrolul Berea — Gloria Buzău 3—5 
(0—3), Chimia Buzău — Progresul 
București 2—3 (0—0, 2—2), Metalul
Aiud — Arieșul Turda ; 2—1 (2—0). 
Cimentul 'Turda — C.I.L. Gherla 
0—2 (0—0, 0—0), Viitorul Miercurea 
Niraj — Chimia Tîrnăveni 1—2 (0—1), 
Minerul Comănești — Victoria Roman 
5—4 (0—0, 0—0, 1—1) •— după execu
tarea penalty-urilor; Unirea Dej — 
Gloria Bistrița 0—1 (0—0), C.S.U.
Brașov — C.S.M. Sibiu 1—2 (1—0,
1—1), Constructorul Arad — Electro
motor Timișoara 4—1 (1—0), Textila 
Cisnădie' — Chimia Rm. Vilcea 4—5 
(0—0, 0—0) — după executarea pe- 
nalty-urilor, Voința Cărei — Olimpia 
Oradea 0—1 (0—0), ' Progresul Nă- 
săud — Someșul Beclean 4—0 (2—0), 
Tehnometal Galați — Rulmentul Bîr- 
lad 4—0 (1—0), Mureșul Toplița — 
Viitorul Gheorghieni 1—0 (0—0, 0—0), 
Victoria Craiova — Dinamo Slatina 
1—3 (0—1), Azotul Slobozia — Meta
lul București 1—3 (0—0), Poiana Cîm- 
pina — C. S. Tîrgovi.ște 4—3 (0—0), 
Victoria Bujoreni — Vulturii Cim- 
pulung Muscel 2—0. (1—0), Dacia O- 
răștle — C.I.L. Blaj 2—0 (2—0), To- 
pitortil Baia Mare — Minerul Baia 
Sprie 0—2 (0—1).

Metalurgistul

IN URMA TRIALULUI DE IERI

PINTRU PARTIDELE CU II. F. GERMANIA Șl fRANJA
Spre deosebire de trialul de săp- 

tămîna trecută, cel desfășurat, ieri 
după-amiază, pe terenul Parcul Co
pilului, în vederea alcătuirii lotului 
reprezentativ de rugby pentru par
tidele cu R. F. Germania și Franța, 
nu s-a ridicat la un nivel corespun
zător. Și aceasta, credem noi, în pri
mul rînd datorită faptului că nici una 
dintre cele două garnituri aflate față 
în față nu a mai dat dovadă de o- 
mogenitate (să ne amintim că în urmă 
cu 7 zile unul din XV a fost alcă
tuit pe scheletul echipei care s-a 
deplasat în Argentina),

De asemenea, așa cum remarcau și 
specialiștii prezenți la meci, s-a îm
pins puțin in grămadă, cu efecte ne
gative asupra acțiunilor pe înaintare, 
Ținind, însă, seama că pînă în pre
zent nu s-a făcut nici un antrena
ment comun, că într-un interval des
tul de scurt cei 35 de rugbyști supuși 
testării trebuit să depună serioase 
eforturi (turneu în Argentina, par-

tide în campionat, trialuri) ne ex
primăm speranța că antrenorii P. 
Cosmănescu și V. Irimescu, vor a- 
dopta cele mai bune soluții, pentru 
alcătuirea unui XV capabil să ob
țină rezultatele scontate.

După trialul de ieri a fost alcă
tuit un lot de 26 de jucători, dintre 
care, în urma pregătirii ce urmează 
și a jocurilor de verificare se va sta- 

. bili echipa de bază. Deocamdată, 
candidează următorii rugbyști : fun
dași — Durbac, Bucos ; aripi — Mo- 
trescu, Peter, Constantin ; centri — 
Dragomirescu, Hariton, Marica, Nica ; 
mijlocași la deschidere — Nicolescu, 
Alexandru ; mijlocași la grămadă — 
Florescu, Mateescu ; linia a III-a (a- 
ripi) — Fugigi, Corneliu, Pop ; linia 
a II-a și a III-a (închidere) — Du
mitru. Postolache, Șerban, Atanasiu, 
FI. Constantin ; trăgători — Muntea- 
nu, Iorgulescu ; linia I — Dinu, Cior
nei, Cioarec.

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Urmare din pag. 1)

10—8. fiind egalată doar
min. 12 (3—3) și 35 (7—7). 
toarele lui Igor Turcin au 
nat acum lucid, atît în atac, cît și 
în apărare, au fragmentat cu re
gularitate combinațiile adversa
relor și au așteptat — în ofensi
vă — momentul cel mai prielnic 
pentru gol. Au marcat : Bălan (5), 
Osetinskaia (3), Turcina și Lozbina 
pentru U.R.S.S.. Parezanovici (4). 
Torti (2), lies și Vrbanc pentru 
Iugoslavia. Au arbitrat Teodor Cu- 
relea și Constantin Căpățînă (me
ciul 500) — ambii din România.

in 
Juca- . 
acțio-

R.D. GERMANA — ROMÂNIA 
II 10—5 (4—2). Echipa R.D. Ger
mane a repurtat un succes. net, 
dar la capătul unui meci in care 
a fost obligată să se întrebuințeze 
la maximum. Formația secundă a 
României a jucat două treimi din 
meci foarte bine în apărare, dar 
în ofensivă s-a comportat sub aș
teptări, folosind • atacurile pozițio-. 
nale mult prea lungi. încheiate de
seori cu șuturi fără adresă. Este 
drept, au avut și ghinionul să în- 
tîlnească de 5 ori bara, dar oricum 
prin maniera în care au evoluat 
n-ar fi putut pune în primejdie 
valoroasa parteneră Au marcat: 
Kahnt (4), Janker (2), Tietz (2), 
Kretzschmar Și Braun pentru R.D 
Germană, Hrivnak (2). M. 
și Vieru pentru România 
arbitrat Knnd Hjuller și 
Knudssen (Danemarca).

Popa (2)
II Au
Gunnar

(Urmare din pag I)
ctiraja pe cei mai buni în tenta
tiva lor de a oferi exerciții de 
înaltă valoare tehnică. Pentru gim
nastele din România, Bulgaria, Iu
goslavia campionatele balcanice re
prezintă în acest an o utilă veri
ficare a pregătirii înaintea campi
onatelor europene de la Londra, 
iar pentru echipa de „modernă" a 
Bulgariei, de asemenea, un impor
tant test în vederea campionatelor 
mondiale din Olanda.

Federația română de specialitate 
a acordat o deosebită atenție pre- 
gătirii selecționatelor țării noastre, 
astfel că, e de presupus că gim
nastele șj gimnaștii români vor fi 
din nou protagoniștii competiției. 
Cu excepția Elenei Ceampelea, ne 
restabilită încă după un accident 
suferit, echipa feminină a Români 
ei va cuprinde pe cel?/ mai bune 
gimnaste de care dispunem la ora 
actuală : Anca Grigoraș, campioa 
nă absolu ă .a țării, Alina Goreac 
llodica Sabâu, Gabriela Trușcă. fu-

BALCANIADA DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI A RATAT POSIBILITATEA 
UNEI FRUMOASE VICTORII

POIANA BRAȘOV, 10 (prin tele
fon, de la corespondentul nostru).

Deși condusă la Întrerupere cu 
2’.2—ii/2> în partida din prima rundă 
cu Iugoslavia, formația noastră avea 
toate motivele să fie optimistă : în 
două din cele trei partide neterminate 
avantajul era de partea „tricolori
lor", iar în una poziția se prezenta 
evident egală. Așadar, teoretic cei 
puțin, handicapul putea fi nu numai 
remontat dar, mai mult chiar, exis
tau șanse reale de victorie în acest 
derby al Balcaniadei de șah.

Din păcate, însă, analiza de acasă 
nu s-a confirmat decît parțial în 
disputa de pe tablă. Campionul țării 
noastre, Carol Partos, și-a realizat 
cu o . acurateță tehnică remarcabilă 
superioritatea în fața 
Bukici, restabilind 
2Va—2*/2. Și, intr-un moment 
meciul se socotea... cîștigat a surve
nit marea decepție. Maestrul interna
țional Dumitru Ghizdavu, ajuns în

tenacelui 
egalitatea : 

cînd

0 noua lidera in „interzonal";

NANA ALEKSANDRIA

tr-o grea- criză de timp, a scăpat 
victoria la Minici, iar juniorul Ion 
Biriescu, de asemenea, sub presiunea 
ceasului, a greșit grav la Milovanvici 
și a pierdut partida. Scorul este, așa
dar, 4—3 în favoarea Iugoslaviei» 
exact invers decît acela care ar fi 
trebuit să fie conform „calculului 
hîrtiei" la întrerupere. Erorile comise 
de Ghizdavu și Biriescu, în criză de 
timp, ne-au privat de o meritată vic
torie, într-un meci pe care l-am 
dominat.

O plăcută surpriză — echipa Tur
ciei, care a ținut în șah formația 
Greciei, după o luptă foarte dîrză. 
Scorul este egal (3—3) rezultatul final 
urmînd să fie decis de partida de 
la prima masă dintre Vizantiadis și 
Suer, întreruptă, pentru a doua oară.

Makai a pierdut partida netermi
nată cu Kalchbrenner.

Aseară, în runda a 2-a, s-au în
registrat rezultatele Bulgaria — 
Iugoslavia 3—2 (2 partide întrerupte); 
România — Turcia 5—1 (o partidă 
întreruptă : Florin Gheorghiu — N. 
Suer).

In campionatul balcanic feminin : 
Gulumser — Makai remiză ; Kalch
brenner — Troianska 1—0.

Joi dimineață au loc partidele în
trerupte iar după-amiază, întrecerile 
rundei a IlI-a.

IN TURNEUL DE TENIS DE LA BARCELONA
X

IAR OKKER PIERDE LA JOHANSSON

pentru

simplu 
o . mare 
Johans-

BARCELONA, 10 (Agerpres). — 
Au continuat întrecerile Campiona
telor internaționale de tenis ale 
Spaniei, concurs contînd 
Marele Premiu-FILT.

în „16-imile“ probei de 
bărbați a. fost înregistrată 
surpriză : tinărul suedez K.
son a reușit să-l elimine cu 6—0, 
6—4 pe cunoscutul jucător olandez 
Tom Okker, unul dintre protago
niștii ultimelor turnee desfășurate 
în SU.A. Campionul român Ilie 
Nastase l-a întîlnit pe brazilianul 
Mandarino. pe care l-a învins în 
două seturi : 9—7, 6—4. Iugoslavul 
Nikola Pilici a dispus cu 2—6, 6—3, 
fi—3 de francezul N’Godrella, iar 
spaniolul Higueras l-a întrecut cu 

australianul Keldie.
Ganzabal (Argenti- 

(Franța) 2—6, 6—2, 
Moore (Australia) 

Germania)

6—2 
dis 
liac 
dia) 
cuplului suedez Borbach — Eriks
son. în alte partide : Pinto Bravo 
(Chile), Hrebec (Cehoslovacia) — O. 
Parun (Noua Zeelandă), Moore 
(R.S.A.) 6—4, 6—2 ; Panatta, Ber
tolucci (Italia) — Gardiner (S.U.A.), 
Harris (Australia) 2—6, 6—2, 7—5 ; 
Moreno. Higueras (Spania) ’— Ba- 
razzutti, Zugarelli (Italia) 6—3, 6—1; 
Laver (Australia), Barthes (Franța) 
— Martirei], Ruiz (Spania) 6—4, 
6—3 ; Chanfreau> Goven (Franța) — 
Edwards (S.U.A.) Kosaci (Iugo
slavia)- 7—5, 6—4.

pe Keldie (Australia) și Kala- 
(Grecia), iar perechea Ion Ți- 
(România) — Bjorn Borg (Sue- 
a cîștigat cu 6—2. 6—1 în fața

eri, la Tirana, in 
campionatului mondial 
pa a IV-a europeană), s-a, desfășurat 
întîlnirea dintre reprezentativele Al
baniei si Finlandei. Victoria a revenit 
■ ’ " ” “ ’ 1—0 (1—0).

Ragami ' din
fotbaliștilor albanezi cu 
prin golul marcat de 
11 m în min. 26.

Rezultatul, firește, nu 
cu nimic poziția primelor clasate. Au 
mai rămas de disputat două partide t 
duminică la București, echipele Ro
mâniei și Finlandei susțin ultima lor 
intilnire din actualele preliminarii, 
iar la 3 noiembrie, la Tirana, are 
loc ultimul meci al grupei : Alba
nia — R. D. Germană.

In vederea jocului de duminică, 
lotul fotbaliștilor finlandezi sosește 
azi la București.

Iată clasamentul înaintea 
două meciuri :

1. R. D. Germană
2. România
3. Finlanda
4. Albania

’ 5
5
5
5

4
3
1
1

ii
1
1
0

ultimelor

1
1
3
4

14- 2
8- 4
3-12
2- 9

8
7
32

★
pregătirile

Ia Hanovra, 
a întîlnit reprezenta-

Continuindu-șl
C. M., aseară
R. F. Germania
tiva Austriei. Meciul s-a încheiat cu 
rezultatul de 4—0 (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor vest-germani.

peniru 
echipa

MADRID, 10. — In localitatea 
Calle Galdijna de Ferreiras (insula 
Minorca) au continuat întrecerile 
din cadrul turneului interzonal fe
minin de șah. După 6 runde, clasa
mentul are o nouă lideră, în persoa
na triplei campioane unionale Nana 
Aleksandria, care a acumulat 5 i/2 
puncte (o singură remiză, cu Koz- 
lovskaia). Pe locul doi, o _altă șa- 
histă sovietică, Marta 
4’/2 și o partidă 
în poziție inferioară, 
nopleva. Urmează două 
toare cu cite 4 puncte

Șui, cu 
întreruptă 

la Ko- 
jucă- 
și o 

partidă întreruptă, Tatiana Zatulov- 
skaia (U.R.S.S.) și Katia Iovano- 
vici (Iugoslavia). In continuare, un 
grup compact de jucătoare, toate 
cu cite 31/2 puncte, 
și româncele 
și Alexandra 
prezentantă a 
Polihroniade, 
partidă întreruptă). In ultimele do
uă runde, Nicolau a făcut remize 
cu iugoslava Lazarevici și engle
zoaica Hartston.

printre care
Gertrude Baumstark 
Nicolau. A treia re- 
României, Elisabeta 

are 2 puncte (și o

f inala C. C. E. la hochei
FRAGA 10 (Agerpres), — Tn loca 

litatea cehoslovacă Jihlava s-a dis
putat meciul retur dintre formația 
locală Dukla și echipa Ț.S.K.A. Mos
cova, contînd - pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
hochei pe gheață — ediția 1972——1973. 
Hocheiștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 3—1(1—1, 1—0, 
1—0) prin punctele înscrise de Viku
lov (min. 8), Blinov (min. 24) și Tru
nov (min. 42) Golul gazdelor a fost 
marcat în minutul 16 de Hrbaty.

învingătoare și în primul joc, echi
pa Ț.S.K.A. Moscova s-a calificat 
pentru finala competiției, în care va 
întîlni- formația suedeză Brynaes.

AMBIȚII RENĂSCUTE
Echipa României se află în 

unor mari bătălii. Acum ea 
startul în „Trofeul Carpați", 
aspră confruntare cu cele mai bune 
reprezentative din lume și, mai ales, 
cu. sine însăși'. Mîine (a se citi : de
cembrie), în Iugoslavia, va porni- — 
din postura de outsider — să atace 
cele mai înalte poziții, treptele po
diumului „mondialelor". Ambițiile 
sale latente au fost redeșteptate de 
„antrenorul cu inimă de leu", crea
torul primei — și, pînă în acest mo
ment, unicei — victorii feminine ro
mânești 
feminin 
stantin

Spre 
culin, cel feminin a cunoscut 
și nedorite oscilații. Poate că 
norii de Ia lot s-au schimbat .prea 
des și în momente nepotrivite, poate 
că noile generații de jucătoare n-au 
mai avut talentul și, în mod sigur, 
capacitatea și dorința de a se înălța 
permanent, 
cese de acum 
a creat falsa 
parametrii cei 
pregătirii, în 
— inevitabila 
gur este-' că, 
după unele momente în care pers
pectivele de progres păreau să se 
redeschidă, urmau lungi perioade cu 
rezultate contradictorii, cu infringed 
grele, apăsătoare. S-a vorbit mult, 
de obicei pe drept, despre labilitatea 
psihică a sportivelor în general și a 
jucătoarelor de handbal în special. 
Pe acest teren, greu de manevrat, 
s-a angajat să lupte noul (de fapt,

pragul 
a luat 
într-o

la mondialele de 
în 7, antrenorul emerit 

Popescu.
deosebire de handbalul

handbal
Cou

mas- 
mari 

antre-

poate că suita de suc- 
un deceniu și mai bine 
impresie că s-au atins 
mai inalți în metodica 
selecție, și — de aici 
rămînere în urmă. Si- 
după unele succese,

liana Simonfi, Aurelia Dobre, deci 
aceeași garnitură care a evoluat și 
în meciul cu Olanda. La masculin, 
antrenorii scontează să alinieze ur
mătoarea formulă de echipă: Dan 
Grecu, medaliat cu argint Ia cam
pionatele europene de Ia Grenoble, 
Mihai Borș, Mircea Gheorghiu, 
Constantin Petrescu, Nicolae Opres- 
cu. Radu Brauea. Ștefan Gall. A- 
mintim că, la precedentele partici
pări ale lor la campionatele balca
nice, gimnaștii români au colecți
onat un impresionant număr de 
medalii : 29 de aur, 29 de argint 
și 19 de bronz.

Delegația Bulgariei a sosit ieri 
dimineață de la Sofia în Capitală 
și și-a continuat imediat drumul 
spre Sf. Gheorghe, cu trenul. Au 
făcut deplasarea : Maia Blagoeva, 
Nedejda Stoeva, Irina Hitrova, Ma- 
rieta Bonceva, Maria Staneva, Sika 
Petkova, Malinka Iordanova (gini 
nastică sportivă), Maria Ghigova, 
Neșka Robeva, Krasimira Filipova.

, Madlen Zaharieva (gimnastică mo
dernă), Raicio Hristov, Gheorghi

• ••
vechiul combatant) cîrmaci al națio
nalei. Neavînd posibilitatea ’ să ope
reze schimbări senzaționale (aria de 
selecție pentru 
strinsă, timpul de pregătire și veri
ficare destul de scurt) el a mizat, 
printre altele, pe trezirea dorinței 
jucătoarelor — prin muncă intensă, 
fără preget, fără concesii — pentru 
victorie, pentru performanțe maxime. 
Sigur, n-au fo'st neglijate nici ele
mentele „clasice" : pregătirea, verifi
carea, întrecerea deschisă pentru o- 
cuparea unui loc 
pentru cucerirea tricoului naționalei.

Sigur, evoluția pe teren propriu 
are unele avantaje, dar și 
taje. Pentru gazde, în speță formația 
noastră, nu se mai pune —----
adaptării ; există, desigur, 
tajul pe care ți-1 oferă publicul pro
priu. Să nu uităm, însă, avînd atîtea 
și atîtea exemple, că un public prea 
înfocat este — uneori — și un ele
ment de inhibiție, că un arbitraj 
ceva mai larg acasă înseamnă un 
dezavantaj anunțat pentru evoluția 
în deplasare, că performanțelor ob
ținute pe teren propriu li se aplică 
un coeficient general de indulgență. 
Așadar, să nu le invidiem pe aceste 
sportive (și nici pe antrenorul lor) 
care au început un drum extrem 
de greu, pe un munte neînchipuit de 
abrupt. Vor ajunge pe culmi ? Cine 
ar putea spune, cu mina pe inimă, 
da ?! Ceea ce trebuie, însă, să fie 
clar este faptul că nimeni n-a ajuns 
în vîrful muntelui fără să fi dorit 
și mai ales, fără să fi început să-l 
urce...

„națională" este re-

în echipă, adică

dezavan-
problema 
și avan

—

Ke-
Zo-

6—4, 6—4 pe 
Alte rezultate : 
na)
6— 3
— Korpas
7— 5. '

în proba
II), cuplul

Okker

Proisy
Philipps

(R.F. 6-4,

de dublu bărbați
Ilie Năstase — 

învins 6—0,

(turul
Tom

3—6,

multe jocuri în R. P. Chineză, lotulDupă un turneu care a cuprins mai
feminin de volei al României este așteptat să se reîntoarcă, azi, in patrie 
iată o imagine de la partida amicală desfășurată nu de mult la Pekin, 
între selecționatele României și R. P. Chineze. In atac formația română, 
prin Gabriela Popa, asistată la fileu de Victoria Caranda, Venera Hoff
man și Eugenia Rebac, in vreme ce la dublaj vin Constanța Bălășoiu 

și Maria Cengher
Foto : CHINA NOUA

TELEX • TELEX TELEX • TELEX

AL 33-lea...

intermi- 
viață la 
protecție 
Glen. La

în runda a 6-a a Campionatului unio
nal masculin ele șah, care se desfășoa
ră la Moscova, liderul clasamentului. 
Naum Rașkovski. a remizat cu. marele 
maestru Mihail Tal. Același rezultat a 
fost consemnat și în alte șase. partide : 
Spasski — Ker.es, ~ 
gaevski, Beliavski
— Gheller, Sveșnikov 
gorian — Taimanov. 
partide ale rundei : 
pov și Kuzmin

ducă Rașkovski 
sici — 31/2 p și

a

echipe F.C1 Santos, 
și celebrul Pele Al- 

Rio. Ne- 
— Brasil 

Bahia 
Vasco

Petrosian — Polu- 
Smîslov, Averkin 
— Savon și Gri- 
Celelalte

Korcinoi
_______ Tukmakov s-au în

trerupt. în clasament continuă să con- 
cu 4 p, urmat de Spas- 
o partidă întreruptă.

In campionatul
ciuri preliminarii din cadrul 
zonale). « ’

două 
Kar-

în fața cunoscutei 
în care a evoluat 
te rezultate mai importante : 
gro — Ceara 1—0 ; Fortaleza 
3—1 : Fulminense — Recife 1—0 : 
— America Rio 2—1 ; Gremio — 
da Gama 2—1.
H
Cu prilejul unui concurs de atletism, 
care .a avut loc la Ialta, tinărul spor
tiv sovietic, Iuri Sedln a stabilit cea 
mai bună performanță mondială pen
tru juniori în proba de aruncarea cio
canului cu rezultatul de 69,04 m.

brazilian de fotbal (me- 
r________ ” ■ - -y grupelor

zzzztzp echipele Palmeiras Sao Paulo 
și Rio Botafogo sînt neînvinse. Palmei-
ras a întrecut cu scorul de 2—0 pe Rio 
Flamengo. iar Rio Botafogo a termi
nat la egalitate : 1—1 cu Corinthians. 
Formația Santa Cruz a obținut o me
ritată victorie pe teren propriu, cu 3—2

Clasica cursă automobilistică de 500 de 
mile de la Charlotte (Carolina de 
Nord) a revenit, în acest an, pilotului 
Cari Yearborough. Concurînd pe o ma
șină „Chevrolet", învingătorul a par
curs 804.672 km in 3h 26:58. 
o medie orară de 226,500 km. 
cui secund s-a clasat Richard 
(,,Dodge"), iar 
pat de

învingătorul a 
realizînd 

Pe lo- 
Petty 

locul trei a fost ocu- 
Richard Allison („Chevrolet").

Ceea Ce scriem acum nu este 
un rechizitoriu al automobilis
mului. L-am făcut în alte oca
zii, așa cum l-au făcut și alții, 
pe nenumărate coloane de ziar. 
Fără să poată influența, decît 
parțial, mersul înainte, cu ne
bunești viteze de sute de kilo- 
\metri pe oră, al acestui sport 
care, probabil, prin însăși struc
tura sa, cere victime.

Ultima, dintr-o suită 
nabilă, a rămas fără 
zidul unui parapet de 
pe pista de la Watkins
ultimul viraj. La ultimul antre
nament dinaintea ultimei curse. 
Pe mașina sa, ruptă în două din 
cauza forței șocului, scrie cu li
tere mari ; Francois Cevert.

Era unul din cei mai dotați 
piloți francezi din noua genera
ție. Înalt, brunet, cu ochi albaș
tri, deosebit de simpatic, el era 
idolul răsfățat al tribunelor ma
rilor reuniuni de automobilism. 
A inceput ca pilot de raliu, ca 
apoi să treacă la cursele de cir
cuit. Se face remarcat în cursul 
sezonului 
tul Shell, 
trecind la 
începe să 
rie, care 
rirea Marelui Premiu al orașu
lui. Paris, în 1968. Madrid, No- 
garro Ambi, Reims, Monthlery 
— sînt tot atîtea etape de suc
ces pentru cariera în continuă 
urcare a tînărului automobilist. 
In 1969, participă la curse pen
tru mașinile de 2 litri și gustă 
din cupa victoriei la Hockeii- 
heim, Pau, Reims. In anul ur
mător. firma Matra îl angajează 
ca pilot de încercare, încredin- 
țindu-i mașini de prototip. Ciș- 
tigă cursa de 1 000 km de la Pa
ris. Era pasulf spre consacrarea 
definitivă.

Admis în „clanul" piloților de 
formula 1. cei care își încearcă 
forțele în cele mai dificile curse, 
acordînd titlul suprem de cam
pion mondial profesionist. Ce
vert debutează în Marele Pre
miu de la Zandvoort. Se apro
pie repede de vîrful piramidei și

1966 ciștigînd Circui- 
la Magny Cours. Apoi, 
mașinile de formula 3, 
culeagă succese in se- 
culminează cu cuce-

anul trecut finișa impresionant, 
într-un sezon plin de surprize, 
ciștigînd tocmai cursa de la Wat
kins Glen. Aceeași care avea să 
pună capăt carierei sale, peste 
exact un an. N-a fost însă ul
timul său succes. De la începu
tul acestui an, s-a clasat mereu 
printre fruntași, in Marile Pre
mii, la un moment- dat il talona 
chiar pe liderul incontestabil, 
scoțianul Jackie Stewart. în cla
samentul campionatului mon
dial. Acum, după deces, mai de
ține post-mortem al patrulea loc 
in lista de onoare a așilor vo
lanului pe anul în curs. A ră
mas zdrobit la marginea pistei 
americane, în ultima mare pro
bă a sezonului. Pierduse con
trolul direcției sau — cum an
cheta o va arăta — i s-a des
prins o roată în viraj. Cei care, 
au ajuns primii lingă mașina 
transformată într-o masă infor 
mă de fierărie, l-au găsit fără 
viață. Împlinise vîrsta de 29 ani

Repetăm, nu am avut intenția 
de a insista asupra acestui nou 
cap de acuzare în acel continuu 
„proces" care se face sportului 
profesionist pe 4 și 2 roți Sen
tințele anterioare, dictate de o- 
pniia publică, revoltată pe drept. 
de mulțimea accidentelor pe pis
tă, au fost transpuse in articole 
de regulament și lege. Dar, nu
mai cu efect paleativ. S-a limi
tat capacitatea motoarelor, s-au 
luat tot felul de măsuri de pro
tecție. Acestea, din urmă, mai 
mult pentru cei din jurul beto
nului pistei, mai puțin pentru, 
omul aflat la volan. Cine face 
automobilism de formula 1 știe 
prea bine că moartea îl pîrid^ște 
la fiecare viraj. Pentru el, orice 
cursă poatg fi ultima...

In acești zece ani, 33 de piloți 
din campionatul mondial profe
sionist au decedat în cursă, sau 
la antrenament. Este o listă 
care avansează continuu. Impla
cabil, cel mai sîngeros dintre 
sporturi își cere mai departe 
jertfele. Pe al cui altar ?

Radu VOIA
J
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de
Cap d’Agde, 
care-l condu- 

fostul campion 
tenis al Fran-

ODIHNA IN ANUL 2000

REINTRÂ ?

odihni 
recent, 
Gora.

miliard de oa- 
într-o mișcare

Sub deviza „Cum ne vom 
anul 2000 s-a desfășurat 
localitatea poloneză Zielona 
amplu simpozion dedicat problemelor 
de futurologie în ‘materie de timp li
ber, sport și turism. Manifestarea, a- 
junsă la a treia ediție (primele două 
reuniuni s-a desfășurat in anii 1965 și 
1969), a reunit specialiști polonezi și 
invitați străini, dezbaterile susținîndu-se 
pe marginea a 25 de referate dedicate 
aspectelor sociale și economice ale 
problemei. S-a remarcat că principala 
sarcină ce se va ridica, într-un viitor 
apropiat, în fața specialiștilor de turism 
va fi legată de eficiența utilizării timpu
lui liber, în așa fel îneît latura dis
tractivă a acestuia să fie îmbinată cu 
cea educativă.

Ca o concluzie generală, simpozionul 
a redactat un document în care se 
menționează — printre aitele — ,dina- 
mica dezvoltării, diferitelor forme de 
turism, subliniindu-se că. în virtutea 
datelor actuale se poate socoti că, in 
1990, cam un sfert de 
meni vor fi cuprinși 
turistică organizată.

O familie sporti
vă : soții 
Caroline 
cu copiii 
colas și 
la noul centru de 
antrenament 
la 
pe 
ce

Pierre și 
Barthes, 
lor Ni- 
Sibilla,

Todorov, Ghene Radev, Andrei 
ranov, Plamen Andreev, Ștefan 
ev, Vasile Vasiliev. Participarea de 
pînă acum a gimnaștilor bulgari la 
campionatele balcanice s-a soldat 
cu 22 medalii de aur, 26 de argint 
și 13 de bronz.

Echipele Republicii Elene, care se 
află de cîteva zile în țara noastră 
au în componența lor pe : Helene 
Vrahilidu, Eugenie Yannitsopoulou, 
Olga Deliaki. Aikaterini Zou- 
hiă, Glykeria Tantsiopoulou. Anna 
Tzani, Euterpi Kyrou (feminin), 
Spyridon Prassas, Nicolaos Politis, 
Georgies Youvanis, Nicolaos Geroly- 
mos, Antonios Goulas, Georgios Vo- 
yatzopoulos, Antonios Vaguidis 
(masculin)

Delegația turcă este alcătuită din 
trei gimnaști : Memduh 
mii Ozer și Mehmet

Sportivii iugoslavi și 
sosirea direct în orașul 
glie, astfel că vom fi în măsură să 
anunțăm cititorii despre componen
ța echipelor în numărul viitor ai 
ziarului nostru.

TONY ROCHE
Iubitorii ten sulul continuă să se in

tereseze despre soarta cunoscutului te- 
nisman australian Tony Roche, „dis
părut" de mai bine cie trei ani din a- 
rena marilor turnee. Putem veni, acum, 
cu noi 
biect.

După 
victima 
afectînd cotul brațului cu care 
iese racheta. La Roche, bineînțeles, 
tul stîng. Două operații 
și (după cum afirmă pacientul) costi
sitoare — n-au avut rezultatul dorit. 
Bietul Tony părea a fi în pragul dis
perării. Ceea ce justifică, poate, urmă
toarea sa decizie...

Intr-adevăr, marele, tenisman 
dresat unui vraci „tămăduitor"

amănunte asupra acestui su-

cum se știe, Tony Roche a fost 
clasicii maladii a tenismanilor, 

mînu- 
co- 

laborioase

pacienții prin...
n-a durat dccit

lip ine, care-și tratează 
autosugestie. „Operația 
cinci minute — poveștește Tony Roche. 
Vraciul mi-a acoperit brațul dureros cu 
o pînză alba, care, 
palma deschisă, s-a 
de culoare. Asupra 
apoi, cu un simplu 
pă aceea n-am mai 
rere. Acum 
să-mi reiau 
teie..."

Oare, să-l

la pasele sale, cu 
acoperit cu pete 

petelor a acționat 
masaj. Imediat du- 

__  . _ simțit nici o du
mă simt perfect și sper 

cit de curind anlrenamen-

Giiven, Ka- 
Demiraslan. 
au anunțat
Sf Gheor-

secția corespondenți

Luptă la semi-dls’anțâ..
(„SPOltTOWIEC" — Varșovia)

credem 1
AL 13-LEA ROUND

Cunoașteți, desigur, rezultatul meciu
lui dintre Cassius Clay și Ken Norton.s-a a- 

din Fi-

El a dat cîștig de cauză fostului cam
pion. mondial, care a obținut victoria 
Ia puncte după cele 12 reprize dispu
tate. Dar, a mai existat o a 13-a re
priză, e drept, trecută în contul altui 
boxer faimos : fostul campion al semi
greilor, Archie Moore. Pătruns de en
tuziasm față de calității^ manifestate 
de Ken în prima întîlnire a celor doi 
pugiliști, el a făcut un pariu neobișnuit, 
dindu-1 pe acesta favorit. A pierdut și 
acum poate fi văzut zilnic înarmat cu 
cîrpe și eu o găleată cu 
geamurile apartamentului 
din Chicago.

Clauzele pariului prevăd 
termina cu aceste servicii 
finele anului. Noroc că a 
“a să se intereseze în prealabil de po
ziția acestui apartament, care se află 
la etajul I al. unui zgîrie-nori cu 
de nivele !

mum potențialul forțelor lor. în timp . 
ce omul cheltuise de abia 55 la sută 
din resursele sale fizice. Specialiștii 
sînt de acord că atunci cind se va gă
si posibilitatea de a face 
nesc să lucreze în limitele 
potențialului său, atunci 
formanțelor va crește la 
ne apar ca neverosimile.

corpul ome- 
absolute ale 

nivelul per- 
cifre ce azi

MECIUL GALERIILOR
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apă, spălînd 
unui ziarist

că Archie va 
domestice la 

avut pruden-
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EXPERIMENTE CIUDATE
O 
fel 

clar numai cu scopul 
de a da apă ia moară amatorilor de 
senzațional. Iată-le acum puse, se pa
re, în slujba unor serioase cercetări 
științifice.

După cum se anunță din Koln. co
misia tehnică a federației vest-germane 
de atletism a organizat, pe hipodromul 
din această localitate, o interesantă ex
periență. Alergătorului Volker Kottmann 
i-au fost opuși un cal de curse și un 
ogar englez, special dresat pentru pro
be de viteză. Experiența s-a- desfășurat 

, pe un parcurs de 400 m.
urmărea un iepure 
tut distanța în 25,3 
cm 3 sec. Omul a 
tirziere.

Examenul biofizic 
ambele animale

î contra cal'*... „Om contra 
, Curse sui-generis de acest 
mai văzut,

Clinele, care 
artificial, a străbă- 
sec. depășind calul 

sosit cu 28 sec în-

a stabilit. însă, că 
utilizaseră la maxi-

întîlnirea echipelor de hochei ale cu
noscutelor echipe sovietice Dinamo și 
Ț.S.K.A. constituie unul din punctele 
de atracție ale iubitorilor de sport din 
Moscova. Prima ediție din acest sezon 
a tradiționalului meci nu s-a dezmin
țit și zeci de mii de spectatori au luat 
cu asalt casele de bilete ale Palatului 
Sporturilor de la Lujniki. Nu toți au 
avut, însă, norocul să poată pătrunde 
în sală, capacitatea de 15 000 locuri a 
marelui stadion al gheții fiind com
pletată cu cîteva ore înainte de înce
perea meciului.

Cei rămași au alcătuit imense galerii 
care și-au stabilit sediul în... cele două 
stații de metro ce mărginesc Lujniki: 
de o parte.' susținătorii dinamoviști. de 
cealaltă, cei ai echipei militare. Duelul 
vocal al celor două uriașe „coruri" de 
iubitori ai hocheiului a continuat de-a 
lungul celor două reprize cu 
variabile, urmărind mersul 
din transmisia radiofonică, 
două reprize, reprezentanții 
conduceau cu 5—1. iar în 
bucnirile sonore ale dinamoviștilor 
acoperit totul, deoarece echina lor, în
tr-un iureș năvalnic a reușit să mar
cheze de șase ori, meciul termin în du-se 
egal : 7—7.

Un succes a înregistrat și metroul în
suși, care a circulat, totuși, fără între
rupere, cu toată aglomerația din sta
ții..

efuziuni 
relatărilor 

în primele 
Ț.S.K.A 

ultima, iz- 
lU
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