
ÎN PREZEĂIțA lOVARĂȘlAUl NICOLAE CEAUȘtSCU

Ieri a avut loc sărbătorirea 
a 25 de ani de la crearea
organelor de securitate

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, președintele Consiliului de 
Stat, a fost sărbătorită vineri, î.-. 
Capitala patriei noastre, într-un ca
dru festiv, împlinirea a 25 de ani 
de la crearea organelor de securi
tate — instrument al puterii oameni
lor muncii, al partidului și statului 
nostru — chemațe să contribuie ia 
apărarea . cu devotament și vigilență 
a ‘cuceririlor revoluționare ale po
porului, marile înfăptuiri ale socialis
mului.

De-a lungul acestui pătrar de veac 
de existență, organele de securitate, 
sub conducerea nemijlocită a Parti
dului comunist, au parcurs o etapă 
caracterizată de adinei prefaceri și 
perfecționări, care se încadrează or
ganic în drumul glorios străbătut de 
România în anii construcției socia
liste. Integrîndu-se organic în lupta 
dusă de oamenii muncii pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare, orga
nele de securitate și-au îndeplinit cu 
abnegație și răspundere sarcinile tra
sate de partid, au desfășurat o activi
tate rodnică, adueîndu-și contribuția 
Ia victoria asupra forțelor reacțio
nare, la asigurarea climatului de or
dine și de liniște, necesar muncii paș
nice, creatoare a poporului nostru.

Ora 10. De o parte și de alta a 
străzii Mihai Vodă, pînă la Casa de 
cultură a Ministerului de Interne, 
cordoane de ofițeri în ținută de gală 
salută pe Comandantul suprem. 
Trompeții intonează onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu' este 
întîmpinat cu puternice ovații. In
tr-un singur glas, miile de piepturi 
scandează minute în șir „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

O gardă, constituită din militari ai 
trupelor de securitate dintr-o unitate

decorată cu Ordinul.Steaua Republicii 
clasa a 11-a, prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înso
țit de Emil Bobu, ministrul de inter
ne. trece în revistă garda de onoare.

Primiți cu vii aplauze și urale, în 
Prezidiul adunării festive au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Cioară, 
Cornel Burtică, general de armată 
Ion Ioniță, Emil Bobu, general colo
nel Ioan Coman, generali și ofițeri 
activi și de rezervă.

Tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, dă citire 
Decretului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România prin care 
se conferă pentru contribuția deose
bită adusă la. apărarea și consolida
rea cuceririlor revoluționare ale po
porului muncitor, cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la crearea or
ganelor Securității Statului, ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa I genera
lului locotenent Nicolae Gh. Doicaru, 
ordinul „Apărarea Patriei" clasa I 
generalului locotenent Grigore N. 
Răduică și generalului maior Dumi
tru I. Radu, ordinul „Pentru servicii 
deosebite aduse în apărarea orîndu- 
irii sociale și de stat" clasa I genera
lului maior Mihai M. Pacepa, ordinul 
„Apărarea Patriei" clasa a Il-a ge
neralului maior Alexandru S. Dumi- 
trașcu și generalului maior Emil I. 
Panaite, ordinul „Pentru servicii deo
sebite aduse în apărarea orînduirii 
sociale și de stat" clasa a II-a gene
ralului maior Mihai E. llie, genera
lului maior Viorel-PauJ I. Marinescu, 
Ordinul Muncii clasa a II-a colone
lului Emil' V. Macri.

Prin decret al Consiliului de Stat 
au mai fost conferite 193 de ordine

si 300 de medalii altor cadre din or
ganele Securității Statului.

înaltele distincții acordate sînt 
mărturii evidente de prețuire a acti
vității desfășurate de către lucrătorii 
de securitate în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a contri
buției aduse de ei la îndeplinirea cu 
răspundere și vigilență a înaltelor sar
cini și misiuni încredințate lor de 
partid și conducerea de stat.

Înaltele ordine sînt inmînaie într-o 
atmosferă de puternic entuziasm de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După solemnitatea decorării, a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bobu.

In numele celor decorați au vorbit, 
apoi, adresind cuvinte de mulțumire 
și recunoștință, general-locotenent Ni
colae Doicaru, prim-adjunct al mi
nistrului de interne, colonelul de 
securitate Emil Macri și generalul 
maior Dumitru Radu, șeful Inspecto
ratului județean Bacău al Ministeru
lui de Interne.

Primit cu vii și puternice aplauze, 
a luat cuvîntul , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rinduri de aplauze puternice și 
entuziaste. Minute în șir răsună urgie 
pentru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lucră
torii din Securitatea Statului și-au 
exprimat și cu acest prilej adeziunea 
lor deplină față de politica partidu
lui, hotărîrea nețărmurită de a-și con
sacra toate forțele pentru înfăptuirea 
sarcinilor de mare răspundere ce 
le-au fost încredințate, în apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporului 
nostru muncitor, pentru apărarea in
dependenței și suveranității Româ
niei socialiste.

Sub cupola patinoarului acoperit din Miercurea Ciuc

PRIMA DEMONSTRAȚIE A PATINATORILOR
S-A BUCURAT DE UN DEOSEBIT SUCCES

MIERCUREA CIUC. 12 (prin te
lefon). Iubitorii sporturilor gheții, 
din acest oraș, au făcut o deose
bit de călduroasă primire patinato
rilor străini și români, participant! 
la prima demonstrație internațio
nală de patinaj artistic, care a avut 
loc vineri-

Sub cupola patinoarului acoperit, 
într-o serie aplaudată de evoluții, 
au apărut pe rînd „stelele*1 specta
colului demonstrativ, de fiecare dată 
î-noînțînd tribunele prin măiestrie și 
grație. Firește, punctul de atracție 
La constituit apariția perechii cam
pioane mondiale și europene a cu- 
noscuților patinatori sovietici Irina 
Rodnina și Aleksandr Zaițev. Ei au 
acoperit mai multe puncte din pro
gramul serii, cu ,,numere'1 special 
alese pentru demonstrații, trebuind 
apoi să răspundă și deselor chemări 
la rampă ale publicului.

Ău impresionat, prin tehnica e- 
xecuției, ca și a 
tatii’, „soliștii" 
(Cehoslovacia) și 
(Polonia), ca și 
natori sovietici.
slovaci. Din rândul tinerilor parti
cipanți, cele mai puternice aplauze

le-au cules reprezentanții R. D. 
Germane, prin 
cuplul Petra
Repa.

Patinatorilor

Mario Liebers și
Hummler Petei’

Sîmbătă, lotul patinatorilor plea
că spre București, unde urmează să 
susțină duminică (ora 17), al doilea 
și ultimul spectacol, la patinoarul 
acoperit ..23 August".

avîntului interpre-, 
Peter Augustovici 
Ludwik Jankowski 
perechile de pati- 
polonezi și ceho-

TENISMANELE NOASTRE
LA „CUPA DEWAR"

a țării, tînăra 
' ' ' Ruzici,

Ma-
Campioana de tenis .. __

sportivă dinamovistă Virginia 
împreună cu colega sa de club, 
riana Simionescu, se vor număra prin
tre participantele !a prestigioasa com
petiție internațională pe teren acoperit 
din Anglia, dotată cu „Cupa Dewar". 
In programul circuitului figurează con
cursurile „indoor" de la Aberavon (22
— 27 octombrie), Edinburgh (30 octom
brie — 3 noiembrie), Billingham (6 — 10 
noiembrie), Nottingham și Londra (12
— 17 noiembrie). ultimele două între
ceri "sînt rezervate celor calificați 
primele locuri ale clasamentului.

Tertismanele noastre vor fi însoțite 
antrenorul emerit Marin Bădin.

pe

de
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MIINE, PE STADIONUL „23 AUGUST*

MECIUL DINTRE REPREZENTATIVELE DE FOTBAL
ALE ROMÂNIEI Șl FINLANDEI IN PRELIMINARIILE C.M.
9 Numai prin luciditate
și calm se poate realiza 
un succes net • Oaspeții,

români

Inimitabila pereche sovietică Irina Rodnina — Aleksandr Zaițev, desăvir- 
șiți interpreți ai artei patinajului

rezervate, lungi secvențe din pro
gram. Cu deosebit succes au evo
luat campioana națională de seni
oare Doina Mitricică, fosta campi
oană Elena Moiș, ca și o serie în
treagă de tineri patinatori și pati
natoare, dintre care pot fi remar
cate în special Silvana Suciu și 
Irina Nichiforov. în vădit progres 
s-a arătat și perechea de patinatori 
români compusă din Beatrice Huș
ii u și Dan Săveanu.

„TRIUNGHIUL AR UL“ DE HALTERE

ROMÂNIA - R.S.S. BIELORUSĂ - ITALIA i

La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
sîmbătă, se va desfășura în țara 
noastră meciul triunghiular de hal
tere dintre reprezentativele Româ
niei, R.S.S. Bieloruse și Italiei, A- 
ceăsta este cea mai importantă în-

trecere a halterofililor noștri îna
intea Balcaniadei, programată luna 
viitoare la Atena.

Urmează ca Federația română de 
specialitate să stabilească orașul 
care va găzdui reuniunea.

*

„TROFEUL CARPAȚ1" SE REIA 
CU PARTIDE DECISIVE

• Echipa R.D. Germane — lidera a plutonului • Penurie 
de mijloace de exprimare a echipei noastre

PROGRAMUL DE AZI
ora 17,10 : ROMANIA II — IUGOSLAVIA
oro 18,20 : UNGARIA — R. D. GERMANA
ora 19,30 : ROMANIA I — U. R. S. S.

PITEȘTI, 12 (prin telefon). După 
trei reuniuni, după trei zile de in
tense eforturi și nesfîr.șite emoții, 
cea de a XI V-a ediție a „Trofeului 
Carpați" le-a oferit handbalistelor o 
binemeritată zi de odihnă. Benefici
ind de vremea miniinată a acestei 
toamne de aur, fetele și-au lăsat, vi
neri, grijile la porțile orașului și au 
plecat în odihnitoare excursii, ir. 
căutarea ozonului pădurilor, a pri
veliștilor reconfortante, a liniștii.

Rămași între zidurile cetății, ne-am 
ambiționat să descifrăm însemnările 
de pe cele 9 file, textul plin de sem
nificații, scris în limba comună a în- 
țrecțrilor de echipele ce se pregă

tesc să asalteze cel de-al V-lea titlu 
suprem din istoria acestei tinere dis
cipline. Ce au dezvăluit cele 9 me
ciuri, cele nouă dîrze, uneori aspre, 
dispute ? In primul rînd faptul că, 
la fel ca în 1971 (înaintea campiona
telor lumii din Olanda), există o sin
gură echipă capabilă să se mențină 
în evoluții succesive la un nivel 
constant bun, să scoată din bogatul 
său arsenal lehnico-tactic soluții de 
contracarare a oricărui stil de joc, 
să găsească mijloacele cele mai efi
ciente de exprimare în atac. Aceasta 
este echipa R.D. Germane, formația 
pe care Hans Becker o pregătește de 
vreme țndejungâtă, reputatul tehni-

profund nemulțumiți de 
infringerea de la Tirana, 
anunța masuri speciale 
pentru i n I i I n i r e a cu 
„unsprezecele“ nostru
România — Finlanda, mîine. Pc 

Stadionul „23 August", final de pro
gram în calificări al celor doua 
reprezentative: speranțe ■— peto.ru 
tricolori—* într-un rezultat net, do
rință clar arătată de oaspeți, de a 
râmîne pe locul trei al clasamen
tului final al grupei, adică de a 
juca la ..meci nul". Sigur că. ori
cum ar fi prezentate lucrurile în
tre cele două selecționate e o di
ferență de clasă. Știm că echipa din 
Nordul Europei a avansat într-o 
măsură sesizată de ultimii ei ad
versari la capitolul pregătire fizică, 
lucru evidențiat de altfel și de în- 
tîlnirea de la Tirana, unde — la 
acest capitol — finlandezii nu s-au 
arătat cu nimic inferiori partene
rilor lor. Înțelegem din aceste rea
lități că selecționata noastră nu 
trebuie de fel să încerce sâ-i în
treacă pe adversarii săi de mîine 
angajîndu-se într-un duel fizic. 
Totul e ca tehnica și clarviziunea 
tactică să primeze în toate mo
mentele. din punctul de vedere al 
tricolorilor.

„Unsprezecele" pe care România 
îl aliniază mîine cuprinde cîteva 
noutăți față de ultima formație.

lugust".
S. BAKCSY1

Secvență de la antrenamentul fotbaliștilor finlandezi, efectuat ieri după-amiază pe stadionul 
Astăzi elevii lui Laaksonen vor face un ultim antrenament pe același stadion. Foto:

■

Accidentările a patru dintre titu
larii jocurilor din toamna trecută, 
sau din primăvară — Dobrin, Ior- 
dănescu, Nunweiller și Troi — au 
creat locuri pentru Mircea Sandu, 
Marcu, Pantea și Sameș. Nu sînt 
figuri noi pentru echipa națională. 
Toți au mai evoluat în jocuri inter- 
țări și în meciuri de verificare ale 
Iotului. Aceasta a fost aleg'erea

(Continuare în pag. a 3-a)

Olavi Laaksonen. antrenorul echipei Finlandei :

Sosiți noaptea țîrziu pe ..Oto- 
peni“. după o obositoare călătorie, 
cu avionul, de la Tirana la Bucu
rești. care a necesitat o escală de 
7 ore la Budapesta, fotbaliștii fin
landezi au coborît mai tîrziu din 
camerele lor. ieri dimineață. Tineri 
fiind și, pe deasupra, atleți în ade
văratul înțeles al cuvmtului, prin 
educație și vocație, fotbaliștii din 
țara lui Paavo Nurmi arătau, to
tuși. proaspeți după cele aproxi
mativ 8 ceasuri de somn.

Cu un sfert de oră înainte de 10. 
în holul hotelului "„Ambasador", în 
jurul antrenorului Olavi Laakso
nen se aflau toți cei 16 jucători 
care au efectuat deplasarea. Prin
tre ei. mai cunosîjții Saviomas,

DAN GRECU SI ECHIPA
CAMPIONI BALCANICI LA

SF. GHEORGHE, 12 (prin telefon) 
Intr-o ambianță plăcută și o organi
zare foarte bună, noua sală de sport 
din localitate a găzduit vineri seară 
întrecerile primei reuniuni a celei de 
a V-a ediții a Balcaniadei de' gim
nastică. Urmărită cu un interes vizibil 
crescut — întrucît aliniază la start, 
pentru prima dată sportivi din cinci 
țări (Bulgaria, Iugoslavia, România 
Grecia și Turcia) — competiția a pro
gramat în această primă zi întrece
rile băieților. Așa cum era de aștep
tat, lupta s-a dat între gimnaștii ro
mâni și cei bulgari, reprezentanții 
noștri reușind să se impună în cele 
din urmă, datorită unor execuții mai 
bune, mai precise și cu mai puține

li
lit

Ranta, Toivola, Suomalainen, Mdk- 
kinen, Paatelainen...

Am profitat de scurta relaxare 
în programul ce preceda micul de
jun pentru... următorul dialog, pur
tat cu Laafeonen :

— Ce ne puteți spune despre 
partida de miercuri, de la Tirana ?

— Din pricina noastră, jocul n-a 
fost de un nivel prea ridicat. Nu 
ne-am situat decît arareori la înăl
țimea ' partenerului de întrecere, 
care, mult schimbat în bine, după 
„Helsinki", ne-a dat de furcă. Așa, 
de pildă, acum fotbaliștii albanezi

G. N1COLAESCU

ROMÂNIA
Sătmăreanu

Pantea

Răducanu
Antonescu 

Dumitru 
Dumitrache

Someș 
Dinu 

M, Sandu

Deleanu

Marcu

ARBITRI : G. Emsberger, ajutat de Laszlo Morton
Tapolcsai (toți din Ungaria)

Paatelainen 
Toivola 

Ranta

și Janos

Bergstrom Suhonen
Suomalainen Paavolainen

Saviomaa Miikkinen Virkkunen
Alaja

FINLANDA

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE

ULTIMUL CONCURS DE AMPLOARE
AL SEZONULUI 1973

Derbyul campionatului republican 
de atletism pe echipe, întrecerea di
rectă dintre sportivii de la Dinamo

astăzi și miine pe stadio-

(Continuare în pag. a 3-a)

GIMNASTICA

CORNEL ANTON

Constantin MACOVEI

Clubul atletic universitar, polari
zează, desigur, interesul general în 
jurul ultimei etape a competiției,

ratări. In mare vervă, campionul ab- 
.solul al țării noastre și 'medaliat cu 
bronz la ultimele C. E., Dan Grecu, 
a dominat concursul de la un cap la 
celălalt, obținînd o victorie categorică 
și adăugîndu-și în palmares primul 
său titlu de campion balcanic abso
lut. O mențiune se cuvine, a fi acor
dată și tînărului Nicolae Oprescu, 
ocupantul locului secund. lată, de 
altfel, rezultatele înregistrate : PE 
ECHIPE : 1. ROMANIA 273,65 — cam- 

..-pioană balcanică ; 2. Bulgaria 269,05 ;
31 Iugoslavia 260,50 ; 4. Grecia 198,75 ; 
5. Turcia (cu echipă formată din trei 
sportivi) 137,85. INDIVIDUAL COM
PUS : 1. Dan Grecu (R) — 56,30 — 
campion balcanic absolut : 2. N. O-

prescu (R) 54,70 ; 3. Șt. Zoev (B) 
54,60 ; 4—5. M. Gheorghiu (R) și Gh. 
Radev (B) — ambii cu 53,85 ; 6. A.
Keranov (B) 53,80; 7. Șt. Gall (R) 
53,70.

Sîmbătă după amiază sînt progra
mate întrecerile fetelor, atît la „spor
tivă" cît și la „modernă".

programată
nul Republicii din Capitală. în afara 
acestei dispute, să recunoaștem, pa
sionante, interesul pentru concursu
rile de sîmbătă și duminică se leagă 
însă și de disputele individuale pe 
care le vor prilejui cîteva probe.

• Intre acestea, cota cea mai ridicată 
a interesului (nutrim speranța că. ‘și 
a performanțelor !) este determinată 
de săritura în înălțime la care, in 
acest an, atletele noastre fruntașe — 
în totalitate — au înregistrat' cele 
mai bune performanțe ale . lor (Vir
ginia Ioan, Cornelia Popescu, Erica 
Teodoresiu, Roxana Vulescu, Draga 
Comșa efc.).

Și alte probe vor avea un grad spo
rit de atracțiozîtate; ■ mai ales pentru 
faptul că aceasta a treia etapă a di
viziei este ultimul concurs de :ari
pioare al sezonului 1973 și că, în mod 
firesc, înaintea „vacanței", fruntașii 
atletismului nostru doresc să încheie 
activitatea din acest an cu rezultate 
cit mai bune.

Iată acum și clasamentul general 
al competiției : 1. Dinamo 459 p, 2. 
C.A.U. 453 p, 3. Steaua 351 p, 4. Ar
geș 329 p, 5. Metalul 216 p, 6. Cluj 
170 p. 7. Rapid 134 p, 8. Brașov 129,5 
p. 9. Timiș 70,5 p.

Concursul începe azi la ora 14 și 
continuă mîine de la ora 10.

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, IN
IN VIAȚĂ A HOTĂRÎRII PLENAREI C.C.

MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU TRADUCEREA

AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE a.c.

Imagine din timpul jocului Ungaria — L.R.S.S., ciștigat de prima echipă. 
Cu mingea — redutabila jucătoare maghiară Borbala Toth-Harsanyi

Foto: Ion MIHAlCA

UNITATEA DINTRE INTENȚII Șl ACȚIUNE -
CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA 

MIȘCĂRII SPORTIVE DIN VASLUI

cian aflindu-se la cîrma naționalelor 
(ca și maghiarul Bodog Tdriik) de 
peste un? deceniu. Statornicia sa a 
dat posibilitatea imprimării unei con
cepții unitare de pregătire și. joc 
reprezentativelor handbalului din 
R.D. Germană, a permis stabilitatea

principiilor de selecție, proces instruc- 
tiv-edueativ, disciplină. Noile jucă
toare (Kahnt, Junghans ș.a.) au fost

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4 aj

• De la un teren de volei, la un stadion încăpător și un complex modern • Problema cadrelor de specialitate - o bariera 
de netrecut? • Se poate face mai mult in direcția amenajării judicioase și utilizării eficiente a bazei materiale școlare 

Cu cinci ani în urmă, Vasluiul 
a devenit centrul administrativ al 
județului cu același nume, deschi- 
zîndu-i-se o 
Planul de 
substanțial, 
desta localitate 
avînd cîndva tristul 
„oraș al prafului" 
generării totale. S-au născut, de a- 
îunci, moderne unități ale industri
ei ușoare (Fabrica de confecții .șj 
Filatura sînt doar două puncte de 
reper), au fost construite numeroa
se cvartale de blocuri, un centru 
civic, conceput echilibrat și estetic, 
după toate regulile arhitectonici: 
contemporane. în fine, populația a 
crescut de aproape trei ori : 13 300 
locuitori — iii 1968, 36 000 ~ în

a

nouă perspectivă, 
investiții sporit 

proiectat mo- 
semiurbană — 

renume de. 
— pe orbita re-

1973. Plictisul tîrgurilor de provin
cie descoperit de Sadoveanu a fost 
total înlocuit : activitatea creatoare, 
constructivă, viața culturală inten
să, variată, dar și viața sportivă 
a orașului, practicarea disciplinelor 
sportive de către infinit mai nume
roși ' amatori Țață 
va de odinioară 
atitea imagini care 
plăcut pe vizitatorul 
șului Vaslui.

de cei cîți- 
— iată to' 
impresionează 
actual al or-

REALIZĂRI DEMNE DE 
TOATA APRECIEREA

N-ar .crede nimeni că. văzind 
stadionul cu tribună pentru 3 (100 
de spectatori, cu piste de atletism 
Si sectoare de aruncări și sărituri,

sau, în imediata apropiere, com
plexul sportiv alcătuit din două 
terenuri de tenis, unul de fotbal, 
două de volei și altul de handbal 
și un bazin olimpic de înot (finit 
în 1973). cu vestiarele .și amenajă
rile 
cum 
ani.
Am 
te ,' 
săteni 
riali din 
du-se 
petiții

respective — n-ar crede, așa 
spuneam, că doar acum doi 

pe aici se întindea o 
văzui, 

spații.
cooperatori 

întreprinderi 
in cadrul a 
de masă. I-am găsit de-

Radu TIMOFTE

de 
pline

curând, 
cu 
sau.

baltă ! 
a ceș
ti heri 
sala-

întreeîn- 
două com-

(Continuare fn pag. a 3-a)

peto.ru
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ECHIPELE DE VOLEI ÎNCEP AZI 
UN NOU CAMPIONAT

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

SPORTIVII D£ LA STEAUA SPIRĂ
• LOTURILE FORMAȚIILOR FEMININE

Astăzi și miine, divizionarele A de volei pornesc într-o 
nouă ediție a campionatelor naționale, a 25-a la masculin 
și a 24-a la feminin. Ca înaintea fiecărui început de sezon, 
echipele, în rîndurile cărora s-au petrecut o serie de schim
bări. au efectuat pregătiri și verificări intense — reflectate 
și de numeroase intîlnin amicale, de turnee în țară și în 
străinătate. Este, poate, un semn că participantele din pri
mul eșalon voleibalistic vor privi cu mai multă grijă evo- . 
luția lor în campionat. Din datele referitoare la componența 
loturilor, rezultă că aproape toate divizionarele A și-au în- 
tăi*it rîndurile cu sportivi care sînt înzestrați cu frumoase 
calități pentru înalta performanță. Rămîne ca antrenorii lor 
și conducerile secțiilor să facă totul oricum mai mult 
decît au făcut pînă acum — pentru ca aceste calități sâ fie 
dublate de o pregătire fizică și mai ales tehnică a fiecărui 
jucător și a echipei în ansamblu, în concordanță cu cele 
mai avansate metode de antrenament Din prezentarea pe 
care ani fâcilt-o ieri formațiilor masculine reiese că. în 

fțecare ar dispune de cite un sextet compus din ju- 
cle peste 1.90 m. Dar abundența de ,,înălțimi“ poate 
de o importanță deosebită numai atunci cinci este

medie, 
cători 
să fie de o importanță deosebită numai

susținută de acumulări fizice, tehnice, tactice și acrobatice 
la același nivel. E bine așadar ca acum, la începutul unui 
nou drum, să reamintim tuturor celor ce slujesc voleiul că 
cele mai mari necazuri în competițiile internaționale ale 
echipelor de club și ale reprezentativelor au fost cauzate mai 
cu seamă de neajunsurile de ordin tehnic ale voleibaliștilor 
și voleibalistelor noastre, că ei au datoria' să facă toate efor
turile pentru lichidarea deficiențelor. Iar pregătirea la clu
buri poate să dea impulsul de.care are nevoie voleiul nostru 
pentru a căpăta 
nădăjduim, deci, 
dorința unanimă 
de divizionare A

Vă prezentăm ........... .........
ticipante la ediția a 24-a a Diviziei A, amintind că in primă 
etapă sint programate partidele I.T.B. — Rapid, „U“ Cluj — 
Penicilina Iași, I.E.F.S, — universitatea Craiova și Dinamo 
— C.S.M. Sibiu (meciurile Medicina București — Farul și 
Constructorul București — Universitatea Timișoara au fost 
aminate). X

o mai ridicată valoare internațională. Să 
că noua ediție a campionatelor vă împlini 
a amatorilor de volei și să urăm celor 24 
deplin succes.
mai jos și loturile echipelor feminine par-

SERIA I

RAPID BUCUREȘTI
»

Adresa : calea Ciulești 18, sectorul 7. 
tel. 17.00.91: culori : vișiniu-slb: antre
nori D. Plocon; președintele secției: E. 
Mocofan.

LOTUL: EuMbl» RebaC (30—1.08). Con
stanța Baiașoiu (23—1,70), Marta Hzekely 
(27—1.74). Florica Tudora (29—1,74), Cris
tina Băltărețu (20—1,71). Virginia Stamn- 
topoi (22—1,70). Ruxandra Vranițs (24— 
1.70). Elena Pandrea-Crlșan (22—1.67), 
Ileana Sabau (18—1,72).

MEDICINA BUCUREȘTI
Adresa : Bd. tir. petru Groza 8. sec

torul I. tel. 49.40.30 : culori : vlțlnlu-alb: 
antrenor : N. Huma : președintele sec. 
țlei : șt. Barbu.

LOTUL : Qabrtolă Popa (24—1,75). Ma
ria Maici (21—1,77). Angela Moroianu 
(21—1.76), Cătălina Cel Mare (20—1.74), 
Marilena Nlcolescu (21—1,09). Anca Sa- 
volea (10—1.87). Marilena tvașcu (19 
1.78). LOreta Sudftcevsclit (28—1.63). Ște
fani» Ololanu (23—1,75). Marian» Naum 
(19—1.67).

(30—1.64). Cornelia
îuliana Paul (20—1.73), Dorina
(21—1,63). Nicoleta Iordache
Tudorița Lascău (20—1.70),
(21*—1.73). Olga Dobre (19—1.70). Marilena 
Olteanu (21—1,73). Liltana Roșu (17-1.150). 
Doina Ioneci (27—1.82). Olimpia lonaș- 
cu (19—1,69). Mariana Nicolae (19—1,80).

Porumb (30—1.72). 
Soare 

(21—1.71), 
Maria Baran

SERIA A II-A

DINAMO BUCUREȘTI
Adresa : șos. Ștefan cel Mare 7 -9. 

sectorul 2;.tel. 12.31.11: culori : alb-roșu; 
antrenor: Doina lvftnescu: președintele 
secției : Eug. Dascălii,

LOTUL : Helga Bogdan (28—1.72). Ve
nera Hotfman (23—1.76), Maria Dobro- 
geantl (24—1,78), Emilia Stoian (28—1,75), 
Alexandrina Constantinescu (32—1,65), 
Margareta Șorban (30—1.70), Constanța 
Dlncullța (18—1,83). PCtruța Tache (17 
—l.WR). Mariana chtoia (17—1,83), Ma-

SA CUCEREASCĂ CINCI TITl URI

Florin Braicu; președintele secției: Ște
fan Adam.

LOTUL : Margareta Vasiu (32—1.74), 
Angela Mila (19—1-74), Heidrun Schun 
(29—1.73). Doina GheclOv (25—1,70), Mar
cela Pripi? (25—1,70). Marinei» Miiea (19 
—1.68). Mariana CloțeanLi (20—1.70). Mar
cela Motronea (20—1,68). Magdalena 
DancU (20—1.67), Maria Bondreanu (21— 
1.06). Elena Cotfas (20—1.72), Emilia Pi
ta ru (20—1.70).

UNIVERSITATEA CRAIOVA

I ARUL CONSTANTA
Adresa : str. Decebai 22. tel. 1.13.70 ; 

••utorl : gajber.-ălbastru: antrenor: I. 
Cristian : președintele secției : C. Albu.

LOTUL : Ana Dan (23—1.66). Maria 
Focșa (18—1,72), Adriana Ghlncu <20— 
1.78). Viorica LutSch (29—1,72), Aurelia 
Schiopu (21—1.64). Carmen Marinescu 
(24-1.Ti). Mari» Ccngber <23—1.77). Luxa 
(îhița-Racovliean (23—1.73).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

—1,68). Mariana Chtma (17—1.83), 
rlana Ioneseu (24—1.781.

PENICILINA IAȘI
Adresa : întreprinderea de antibiotice, 

tei. 14 830: culori: alb-albastru: antrenor: 
Nicu Rolbescu: președintele secției; Ve
niamin Munteatiu.

l.OTL’L : Ana Chlrițescu (26—1,68). Au
relia Icltim (23—1,78). Carolina Matură 
(26—1.70). Adriana Albiș (22—1,70), Nadia 
Brumă-Sava (21—1,70). Cristina Popa 
(21—1,74). Mariana Raevschi (21—1,78). 
Geta Popescu (20—1.77), Dorina Clocîr- 
lan (1B—1,70). Georgeta Tănase (19—1,69), 
Florentina Itu (25—1,76).

Adresa : str. Săvlneștl 10, tel. 11213; 
culori: alb-albastru ; antrenor ; I. Con
stan tin eseu; președintele secției : Eugen 
Dobrescu.

LOTUL : Elena Albu <26—1,69). Nico- 
llța Albiei (19—1.74). Eugenia Babalic 
(24—1,69). Lucreția Grigorescu (21—1.74), 
Marla Oceanu (20—1,70). Alexandra 
otlncelescu (20—1.77). ileana Necula (21 
—1.73). Liliana Pașca (20—1.79). Felicia 
Paraschlvescu (22—1.73), Maria Popa (20 
—1.76). Aurora Popența (20—1,72), Floare 
llescău (20—1.66) Simona Enescu (21 
—1.78).

ii ucâtoarelc scrise cu litere mai negre 
reprezintă noi achiziții ale echipelor 
respective).

• Șanse au toți, dar citi vor triumfa? • Alee Năstac, cel mai liniștit..
Antrenorii emeriți Ion Chiriac șr 

Marcu Spacov sînt mulțumiți. Zece 
dintre elevii lor, reprezentând clu
bul Steaua, au cucerit dreptul de 
a participa la turneul final al 
campionatelor naționale de box 
pentru seniori, ce se va disputa 
la Cluj, între 17 și 20 octombrie. 
Reîntorși de Ia etapa de zonă, bo
xerii militari au urmat un riguros 
program de pregătire în vederea 
finalelor. Zilnic, în sala de antre
namente, sau în aer liber, cei zece 
sportivi, antrenorii lor și spar’ring- 
partenerii au lucrat deosebit de 
intens.

Campionul european al „muște
lor", Constantin Gruiescu, munceș
te cu conștiinciozitatea ce-1 carac
terizează. Maeștrii Chiriac și Spa
cov i-au. expus planul de pregătire 
și Gruiescu îl execută ca un ade
vărat sportiv disciplinat. L-am în
trebat ce speranțe are la turneul 
final, iar răspunsul a venit prompt: 
„Un campion european nu-și poate 
permite luxul unui... insucces. M-am 
pregătit în consecință și sper să 
intru în posesia celui 
lea titlu național".

„Penele" Gheorghe 
Ion Adam vor avea 
ringul clujean pe Constantin Ște- 
fanovici (Dinamo Buc.) și Octavian 
Amăzăroaie (Constructorul Galați). 
Disputa lor va fi aprigă. Vor reuși

cei doi steliști să încurce socotelile 
adversarilor lor, iar unul dintre ei 
să obțină titlul de campion națio
nal ? Greu de spus, dar ambii sînt 
bine intenționați și plini de spe
ranțe. „Cocoșul" Marian Lazăr 
spune că a venit și vremea sa. Du
pă modul cum a evoluat la 
de zonă, s-ar putea să aibă 
late...

Victor Zilberman. Iată un
ce nu a mai fost amintit cam de 
mult de cronicarii de box. Suspen
dat o lungă perioadă (singur recu
noaște că a greșit), el a revenit 
printre colegii de întrecere, dornic

etapa 
drep-

nume

• Marian Lazăr - plin de ambiții
canu de la Metalul Bocșa Română. 
Cine va urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului ? Antrenorii 
steliști sînt optimiști. Alee Năstac 
— finalist la ultimele două ediții 
ale C.E. — pare fără contracandi
dat. Doar colegul de sală Gheorghe 
Chivăr poate să-i încurce socote
lile... Tînărul semigreu Vasile Croi- 
toru mizează pe tehnică. Dar, el 
știe că la această categorie mai 
sînt și Marin Constantinescu și 
Constantin Cojocaru și... Ion Gyorf- 
l'i. Ultimul este cocoșul Mehmet 
Huseim. El aleargă cit zece, trans
piră din greu și... așteaptă „ostili-

de al patru-

Ciochină și 
parteneri pe

Turneul ieșean al diviziei A la baschet

I.E.F.S. BUCUREȘTI

Adresa: str. V. Boaită 4. tel. 30 753; 
culori : galben-albastru: antrenor: 
Jitaru: președintele secției: I, ilin.

LOTUL : Doina Coste (35—1.67). Mh- 
rianne Wolff (*2—1.78). Brigitte Wolff 
(24—1.76). Elena Țopa (22—1,69), Mariana 
Duieâ (21—1,70), Irmgard Brezer (21 
—1.74), Terezia Viruzab (26—1,79). Maria 
Antonescu (19—1.83). Emilia Cernega 
(19—1.77), Elisabeta Silaglii (22—1,75). 
Tolanda Popescu (19—1.74).

D.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

Adresa : str. Maior Ene 12. sectorul 6: 
tel. 31.44.40: culori : galben-albastru; 
antrenori : Ștefan Strole și Stellan Tu
dor; președintele secției : Nicolae Mu
rata.

LOTUL : Renata Pop (22—1.72), Geor- 
geta Gergely (22—1.73), Cornelia Cîrstoiu 
(22—1,71). Rodica Cllibiu (20—1,78), Leon- 
tlna Mateș (21—1,76). Doina Botezan 
(18—1,75). Adriana Ciobanu (23—1,75), 
Maria Stadiile (20—1.73). Eva Klein (22 
—1,70). Volodia Cebuc (19—1,77), Marga
reta Bako (19—1,72), Doina Stoian 
—1.66). Carmen Puiu (19—1,81).

991-6“ SAU „7-12“?
Campionul european Constantin Gruiescu (Steaua) la ultimele antrena

mente dinaintea turneului final de la Cluj
Foto i Paul ROMOȘAN

lipsa sa dintre cor- 
fost un simplu ac- 
de ani, Victor Zil- 
înregistra noi vic

(19

Adresa : Calea Rahove! 13. sectorul 5: 
tel, 16.04.65; culori î/roșu-galben; antre
nor: Sandi Chiriță: președintele secției: 
M. Albuț.

LOTUL : Victoria Caranda (20—1.81), 
Paula Cazangiu (19—1.76). Ileana Teo- 
dorescu (19—1,75). Marilena lvașcu (19 
— 1.76). Doina Rusu (17—1.78), Narcisa 
Natea (19—^.75). Elena Pisică (24—1-69)/ 
Daniela Steriade (21—1,63).

UNIVERSITATEA CLUJ

I.T. BUCUREȘTI
Adresa: Bd. Dinicu Golescu l, sectorul 

7: tei. 14.49.71: culori; galben-portoeallu. 
alb-albăstru: antrenor : M. Ghezan; pre- 
șpdinieic secției ; c. Lang.

LOTUL Elena Iliescu (31—1.68). Ro
dica Marinescu (29—1,71), Ilona Costea

Adresa; Piața Păcii 1—3, tel. 22 616; 
culori: alb-negru; antrenor: Augustin 
Poenaru; președintele secției: Sergiu
Macavei.

T.OTUI, : Doina Meseșan (*4—1.75), Ml- 
nodora Meseșan (22—1,83), Ileana Tabără 
(23—1.75), Rozalia Nagy (21—1,68). Car
men tonescu (20—1.71), Mariana Petres
cu (20—1,73), Maria Kemendy (19—1.67). 
Maria Chereoheș (24—1.76). Doina Florca 
(19—1,69), Georgiana Cleteșteanu (18— 
1.63). Ana Maria Moioșiu (19—1,71). lu- 
lia Wargnenyi (18—1,77).

C.S.M. SIBIU

Adresa : str. Independenței 1. tel.
31 582: culori: roșu-negru: antrenor*

Cele 12 echipe feminine partici
pante la campionatul republican 
de baschet își reiau astăzi, în Sala 
sporturilor din Iași, întrecerea în
cepută săptămîna trecută. Deși nu 
programează partide între prota
gonistele competiției, turneul ie
șean este deosebit de interesant, 
deoarece de multe dintre rezulta
tele întîlnirilor depinde clasificarea 
formațiilor în grupele pentru locu
rile 1—6 sau 7—12. în perspectivă, 
deci, jocuri atractive, în care out- 
siderele vor lupta din răsputeri 
pentru un loc mai bun.

Iată programul complet al între
cerilor : sîmbătă, de la ora 9 : Po
litehnica București — Universita
tea Iași, Crișul Oradea — Olimpia 
București, Constructorul București 
— Voința Tg. Mureș ; de la ora 17: 
Voința București — Universitatea 
Timișoara. I.E.F.S. —• Sănătatea Sa- 
tu Mare, Rapid București — Uni-

versitatea Cluj ; duminică, de la 
ora 10: Voința București — Cri
șul, „U" Cluj — Olimpia. „U“ Ti
mișoara — Constructorul ; de la 
ora 17 : I.E.F.S. — „U“ Iași, Rapid 
— Sănătatea, Politehnica — Voința 
Tg. Mureș ; luni, de la ora 8 : „U“ 
Cluj — Sănătatea, Politehnica — 
Constructorul, „U“ Timișoara — O- 
limpia, Crișul — Voința Tg. Mu
reș, I.E.F.S. — Voința v București, 
Rapid — „U" Iași.

Clasamentul înaintea
ciuri ;

să confirme că 
zile ringului a 
cident. La 25 
berman poate 
torii. Ștefan Flofea are o misiune 
dificilă. La mijlocie-mică mai con
curează Sandu Tîrîlă — campionul 
de anul trecut —. precum și Va- 
leriu Filip de la Farul și Ion Mo-

tățile". Liniștea dinaintea furtunii, 
zice el.

Acum, boxerii militari se află pe 
malul Someșului. Ei se adaptează 
cu atmosfera frumosului oraș din 
care speră să se întoarcă cu... 5 ti
tluri de campioni.

Paul IOVAN

acestor me-

1. Politehnica
2. Voința Buc.
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. ,.U“Clu.j
6 Constructorul
7. ,.U“Timișoara
8. ...........
9.

10.
11.
12.

Olimpia
Crlșul
..U“ Iași 
Sănătatea
Voința Tg. Mureș

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

95
80
82
75
95

130— 
124— 
3.24— 
116— 
119—
92—100 

105—119
97—115 

109—137
76—116
82—130
76—126

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

UN EXEMPLU DE INIȚIATIVA ȘI SPIRIT GOSPODĂRESC

SALA DE SPORT Și AGREMENT DIN MEDGIDIA
Popasul nostru, în ziua aceea în

sorită, la Medgidia, a fost urmarea 
unei sugestii : „Mergeți în vechiul 
orășel dobrogean, ni se spusese, și 
veți avea ce scrie. S-a construit a- 
colo o sală de sport și de agrement 
— printr-un minunat efort colectiv 
al cetățenilor — demnă de toată 
lauda. Această realizare este în spi
ritul a ceea ce recomanda tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al Partidului, cu prilejul vi
zitei de lucru făcută in luna febrtfti- 
rie a anului curent la Institutul Pro
iect București, referitor la amenaja
rea fără multe cheltuieli a unor 
locuri de agrement in orașe, în car
tiere".

Mergînd pe drumul ce ne purta 
de la gară spre mijlocul orașului, 
imediat după traversarea canalului 
magistral de irigații Carasu, am a- 
flat .sala. O construcție dreptun
ghiulară. albă, ce se întinde pe o 
suprafață destul de mare (1 600 
m.p. aveam să aflăm ulterior), cu 
intrări frumoase, fiecare dintre ei 
străjuite de lampioane din 
jat...

Campionalul republican de lupte 
greeo-romane pe echipe se apro
pie de sfîrșit. Luptătorii fruntași 
din întreaga țară își dispută mîine 
întâietatea în cadrul ultimei etape 
a diviziei, urmînd ca la sfîrșitul a- 
cestej luni să se întîlnească din nou 
cu prilejul turneului individual pe 
categorii de greutate inclus în com
petiția pe eohipe.

La Tulcea, Rădăuți (seria I), Ti
mișoara, Oradea (seria a II-a), Cra
iova, București și Pitești (seria a 
IlI-a) formațiile angajate în lupta 
pentru titlul de campioană susțin 
duminică partide importante, 
nele dintre 
configurația 
De pildă, la 
trei formații 
mătate a clasamentului, Metalul 
București — C.S. Cîmpulung Mus
cel — C.S. Pitești, ai căror compo- 
nenți au dovedit o bună pregătire 
pe întreg parcursul competiției. La 
București, rapidiștii vor încerca

u- 
ele decisive pentru 

clasamentului final. 
Pitești, se întîlnesc 
situate în prima ju-

în fruntea acțiunii de 
re a „lăcașului“ de sport și a- 
grement 
deosebit 
secretar 
nesc de 
mărul orașului, tov. Ilisei Ifti- 
mie. Remarcabilă, de asemenea, 
a fost contribuția tovarășului 
Marcel Moise, secretar al Co
mitetului orășenesc P.C.R., pre
ședinte al Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și 
Aflat de 18 ani in oraș 
de fapt, originar din Rin. 
acesta s-a identificat cu 
.Medgidiei, cu nevoile ei. 
am realizat acest edificiu ? — 
ne-a spus el. Cu mijloacele o- 
bișnuite pe care le avem 
dispoziție în munca de zi 
zi, cu oamenii. Totul este, 
întîi, să dorești cu pasiune 

nu precupe- 
a-ți îhdepli-

fier for

O SUBLINIERE

din Medgidia. un rol 
l-a avut însuși primul 
al Comitetului orășe- 
partid Medgidia, pri-

Astăzi începe la lași

FINALA CAMPIONATULUI

ridica-

Vedere exterioară a noii săli din Medgidia

sx'/S'- V

Df JTDO PE ECHIPE 
PENTRU JUNIORI

face ceva, apoi să 
țești nimic pentru 
ni țelurile" ■-

sport, 
(este, 

Sărat) 
viața 

„Cum

la 
cu 

mai 
a

TINERILOR„CE SA OFERIM 
ÎN TIMPUL LOR LIBER ?"

Am discutat cu edilii orașului, c.j 
cel care au pus suflet la -ridicarea 
acestei frumoase săli și ahl aflat că 
ea își are obîr.șia într-un raționa
ment sănătos, demn de laudă : 
..Nc-am gindit că avem în oraș pes
te 40 000 de locuitori, dintre care 
vreo 10 000 de tineri, și doar un 
nematograf. Ce să facem, ne-atn 
trebat. pentru a le umple timpul 
ber ? Căci altfel sc plimbau
timpul pe străzi, sau prindeau drag 
de restaurante..."

...Și a venit ideea amenajării a- 
cestei săli de sport și de agrement. 
Fonduri nu erau, dar exista multă 
bunăvoință și dorință de a face 
«evg S-a discutat atunci

ci’ 
in- 
li- 

tot

— am aflat — cu directorii și. secre
tarii de partid din întreprinderi și 
instituții, cu organizațiile de tineret, 
cu cetățenii din circumscripțiile e- 
lectorale. Planul entuziasma pe toți 
și i'eplica era pretutindeni aceeași : 
..O facem. Punem cu toții umărul și 
nu se poate să nu reușim".

„EXISTA UNDEVA NIȘTE 
CĂRĂMIZI..."

împrumutăm o 
Cineva de la 

oferit s-o facă

Greul începutului a fost învins de 
entuziasmul șl ambiția celor din 
Medgidia. „...Există undeva, rămase 
de la demolări, niște cărămizi" ; 
„...Pe cimp avem o conductă meta
lică spartă, nefolositoare. Din ea ani 
putea face..." ; „Vă 
schelă" ; „Sudura ? 
noi din fabrică s-a 
in timpul liber..."

Sprijinul venea de pretutindeni. 
De la pionieri și elevi, de la femeile 
(despre care ni s-a spus că au adus 
o contribuție deosebită) și cetățenii 
din cartiere, de la muncitorii, teh
nicienii șl inginerii unităților indus
triale din oraș : I.M.U.M., Combina
tul pentru lianți și asbociment, între
prinderea de industrie locală, De
poul C.F.R., I.R.E.C., Trustul de
construcții locale. Cooperativa „În
frățirea" și Școala profesională.

S-au prestat mii de ore de muncă 
voluntară, s-au folosit resurse lo
cale, s-au realizat uneori lucruri de 
necrezut (pistele de bowling și po
pice sînt executate de muncitori cu 
înaltă calificare după planuri pro
prii, eliminîndu-se cheltuielile de 
ci^jinărare a unor Utilaje to jg)'

port). La circa 7 milioane se eva
luează realizarea (fără fonduri de 
investiții) a sălii de sport și agre
ment din Medgidia. Cine sînt auto
rii frumoasei realizări ? Vom încer
ca să scoatem din anonimat pe cîți- 
va dintre cei care, după cum ni se 
spunea, au muncit fără preget, ui- 
tind uneori de odihnă sau chiar de 
propria lor casă, prostind, fără pla
tă, multe ore de muncă specializa
tă. Ne referim la. Eugen Ștefan 
(maistru electrician la Combinatul 
pentru lianți și asbociment), Vasile 
Balț (maistru 4“ 
Nicolae Popescu
— I.I.L.), Irfan Murat (electrician
— Depoul C.F.R.), Marius Sorici 
(zidar — I.A.S. Medgidia), Nicolae 
Popa (sudor — I.A.S. Medgidia), 
Vasile Nedelcov (sudor — Depoul 
C.F.R.), Nicolae Mire» (mecanic — 
I.M.U.M.), George Călărășeanu (teh
nician constructor — pensionar).

EFECT EDIFICATOR

Ihecanic la I.I.L.).
(maistru timp lar

CÎND LUCRĂRILE S-AU 
ÎNCHEIAT...

aCu cîtva timp în urmă, totul 
fost gata. La inaugurare, tinerii ve- 
niți în număr mare au găsit âici o 
sală elegantă, modernă, în. care e- 
xistă : 4 piste de popice 
bowling, 6 mese de tenis, 5 mese 
de biliard, jocuri mecanice electri
ce, sahuri și, mai ales, un cadru 
foarte plăcut : lumină de neon, 
scauae-fotolii frumos tapisate, per
dele, plante etc. La unul din cape
tele sălii, încăperi 
copii* tupriaafld* asemenea,

și 4 de

numai pentru

• NICOLAE NEGOESCU, vi
cepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
orașului Medgidia (de asemenea 
unul dintre cel cu o contribu
ție remarcabilă la construcția 
sălii) : „Rezultatele sînt peste 
așteptări, cu implicații sociale 
dintre cele mai bune. Tinerii 
iau cu asalt sala, ceea ce dove
dește cit a fost ea de necesară, 
tn orele de vîrf, aici pot fi în- 
tilniți circa 300 de tineri".

• ION MARINESCU, munci
tor la, Combinatul pentru lianți 
și asbociment: „Eu, care am și 
lucrat la construcția aceasta, ce 
pot spune ? Felicitări celor ce 
au inițiat-o, ca -și celor care au 
ridicat-o. Ne petrecem aici tim
pul liber, în mod foarte plăcut. 
Pe oricine ați întreba, vă va 
spune la fel. Sînt sigur".

jocuri mecanice, 10 mese dc șah, 
minibowling, șubah etc.

Sala a fost foarte bine primită de 
către localnici, fiind mult solicitată 
îndeosebi de tineri și copii. Ceea ce 
— pornind de la mobilul amenajă
rii ei — este un mare succes pen
tru care harnicii locuitori ai Medgi
diei merită felicitări și să fie dați 
ca exemplu.

Text și foto :
Mettas FERRARINI

începînd de azi, timp de două 
zile, sala Agronomia din Iași va 
găzdui întrecerile contînd pentru 
finala campionatului național de 
judo al echipelor de juniori (mari 
și mici). Organizatorii anunță că 
actuala ediție va aduce un record 
de participare: la categoria ju
niori mici sînt înscrise 15 echipe, 
iar la juniori mari — 12. în total, 
se vor prezenta pe saltele aproape 
300 de tineri și foarte tineri ju
doka.

Se așteaptă ca întâlnirile din ca
drul categoriei juniori mari să fie 
extrem de echilibrate. 
formației școlii sportive 
Iași (antrenor C. Bordea) 
foarte dificilă în tentativa 
apăra titlul cucerit anul 
Aspiră la această onoare și 
vii ccmponenți ai cluburilor Dina
mo București, Universitatea Bucu
rești și Școala sportivă Miercurea 
Ciuc. Printre protagonistele catego
riei juniorilor mici se numără, de 
asemenea, Școala sportivă M. Ciuc, 
Universitatea Craiova, Vagonul A- 
rad. și Olimpia București.

să-și valorifice avantajul terenului 
propriu (deși reuniunea se va dispu
ta în. saia clubului Steaua) în fața 
luptătorilor de ia Carpați Sinaia 
și a puternicei forrhații Aluminiu 
Slatina,

Dar, iată programul complet al 
întrecerilor de mîine. Seria I: 
TULCEA : Pescărușul Tulcea — Du
nărea Galați 
I. Bobei, I. 
RĂDĂUȚI i 
Progresul 
Iași. Arbitri: C. Popescu. M. Stru- 
lovici, V. Popescu, Gh. Juncu. în
tâlnirea dintre Dinamo București — 
A.S.A. Bacău — Farul Constanța 
a fost amînată. Seria a II-a: TI
MIȘOARA : C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș — Vulturii Tex
tila Lugoj. Arbitri : I. Crîsnic, Gh. 
Marton, I. Oprea, L. Gesehner; 
ORADEA: Crișul Oradea — A.S.A. 
Cluj — C.S.M. Reșița.
I. Corneanu, A. Făcuraru, . _.. 
lop. întâlnirea dintre Steaua — 
C.S. Satu Mare — C.S. Arad a fost 
amînată. Seria a III-a : CRAIOVA: 
Eleetroputere Craiova — I.M.U. 
Medgidia — Steagul roșu Brașov. 
Arbitri: V. Bați, D. Pirvuiescu, 
Gh. Bolocan, T. Gaița; BUCUREȘTII 
Rapid — Aluminiu Slatina 
păți Sinaia. Arbitri: 
Stanciu, Al. Rusii, 
PITEȘTI; C.S. Pitești 
București — C.S.O. 
Muscel. Arbitri: L.
Conciu, C. Bușoiu, M.

— S.C. Bacău. Arbitri:
Ludu și Gh. Gogu :
IPROFIL Rădăuți — 

București — Nicotină

Arbitri :
A. Fii-

Car-
V. Perju. S. 
V. Bularca;

— Metalul 
Cîmpulung 

Bandi, Gil. 
Cristea.

BASCHET Efectuînd un ‘turneu în 
Ungaria, Polonia și Cehoslovacia, echi
pa masculină Universitatea Timișoara a 
obținut următoarele rezultate : 66—64 cu 
Oroszlany Baniasz, 74—56 cu Videoton 
Szekesfehervar. 63—77 cu L.K.S. Lodz. 
69—65 cu Slavia V.S.D. Ziliria, 61—56 cu 
Slavia U.P.J.S. Kosice. 71—84 cu Sla
via V.S.T. Kosice • CLUBUL FA
RUL CONSTANȚA l-a suspendat pe Va- 
sile Pașca pînâ la 1 decembrie, pentru 
absențe repetate de la antrenamente si 
pentru atitudine necorcsounzătoare în 
activitatea sportivă și extrasportivă • 
ALTF, SANCȚIUNI au fost dictate de 
Comisia de disciplină din cadrul fede
rației : M. Hurduc (Șc. sp. Pitești) — 
suspendat pe 3 etape pentru gest ne
sportiv față de adversar: A. Kisielepski 
(Universitatea București) — suspendat 
pe 3 etape, deoarece a avut atitudine 
necuviincioasă față de arbitri.

ÎNOT La bazinul Dinamo se des
fășoară. astăzi și mîine, un concurs in
ternațional de copii la care iau parte 
înotători de la Ruda Hvezda Bratislava. 
Tînărul dinamovist. C.S. Școlarul și de 
la școlile sportive din Capitală.

PENTATLON MODERN La ti-
' mișoara s-a încheiat concursul repu

blican individual de toamnă, la care 
au participat sportivi de la Universitatea 
din localitate și Olimpia București. Un 
frumos succes a repurtat campionul 
țării noastre. Dumitru Spirlea. Ultima 
probă a întrecerii, crosul, a revenit lui 
D. spîriea cu 1 363 p. El a fost urmat 
de Francise Roiik cu 1 249 p. D. Cosma
— 1174 p, Z. Zvolenscbl — 1156 p. Sorin 
Crăciuneanu — 1 141 p. C. Nemețeanu
— 1108 p. Clasamentul final arată ast
fel : Spîriea 5 467 p, Roiik 5 329 p. Cosma 
4 720 p, Naghi 4 360 p, Nemețeanu 4 240 
p. Crăciuneanu 4 203 p.

YACHTING în" urmă cu citeva 
zile, lacul Herăstrău din Capitală a 
găzduit primul concurs de toamnă la 
yachting, la care au participat sportivi 
de la cluburile C.N.U. si Electrica. La 
sfîrșltul celor trei, regate, desfășurate, 
pe un vînt foarte bun. s-au înregistrat 
următoarele rezultate : FINN : 1. C. Iva
novic! (CNU). 2. Alexandru Vas.iliu 
(CNU), 3. Petre Purcea (CNU); OPTI
MIST : 1. Horia Ispas (CNU), 2. Marian 
Radu (CNU). 3. Barbu Cristescu (CNU). 
(C. HARFA).

HANDBAL în legătură cu competiția 
dotată cu „Cupa Municipiului Bucu
rești*, care se va desfășura în a doua 
parte a lunii noiembrie în sălile Flo- 
reasca. Progresul și constructorul din 
Capitală, iată componența seriilor alcă
tuite de organizatori : Seniori — Dinamo. 
Universitatea, Voința, Rapid si Steaua; 
senioare — seria I — I.E.F.S.. Univer
sitatea, Confecția și Kanid, seria a II-a
— Progresul, Voința, Constructorul si 
CSU Construcții ; juniori — Sc. so. 1, 
Șc. sp. 2, Șc. sp. 3, Dinamo si Steaua; 
junijgare — Șc. sp. I, Șc. sp. 2, Sc. sp. 
3, Clubul Școlar si Rapid. Precizăm că 
formațiile de seniori si senioare vor 
evolua In această competiție fără jucă
torii cooptați în loturile reprezentative.

VOLEI Colegiul central de arbitri 
a stabilit Iotul A al arbitrilor divizionari. 
Tată-t componența : I. Nicoară (Arad). 
Mircea Marian (Oradea). Valerian Ar- 
htre. Gheorghe Ferariu. Cornel Manitiu. 
Octavian Manițiu. Liviu Păltinișan. Au
rel Voina (Brașov)*. Dumitru Sighimș 
(Brăila). Vasile Moraru. Viorel Chio- 
reanu, Mircea Herța, Lăurențiu Andries 
(Cluj), Costin Mușat. Sorin Pooescu. 
(Constanța). Ion Amărășteanu. vas'le 
Tilcă (Craiova), Florin Borz. Vasile 
Szakacs (Baia Mare), Liviu Ciulea. La- 
disla'u Grtin (Tg. Mureș), Mihai Neamtu 
(P. Neamț). Victor Ranghel» Dan Do- 
brescu, Nicolae Georgescu. Sebastian 
Dumitrescu (Ploiești). Cornel Pitrou. 
Egon Mendel (Sibiu), Emil Ududec m. 
Măgurele). Nicolae Luca, Octavian D ■i- 
gan, Constantin Păduraru. Emil Ja«odici 
(Timișoara), Mircea Albuț, constan”n 
Armâsescu, Ton Armeanu, Nicolae ne- 
ciu, Mircea Boiintineanu. Emil Costom. 
ton Covaci. Anghel Dinicu. Alexandru 
Dragomir. Vasile Dumitru. Radu Var- 
rmis. Gheorghe Fortuna. Nicolae Gă’e- 
șanii. Ovidiu Georgescu. Etntllan Di es
eu. Gheorghe Tonescu, Nicolae Toneseu. 
Dumitru Medianu. Aurelian Nedeicu, 
Gl-igore Nedeicu, Mugur Nicolau, loa- 
chim Niculescu, Clement Nistor. Mari
nei Oancea, Vasile Pavel. Zoe Păt.ru. 
loan Petrovid. Dumitru Rădulescu. va- 
sile Savu. Veneru Săndulescu. Merro 
Stamate, Nicolae Tărchilă. Eugen ':'V- 
tilescu, Victor Voicu și Valentin Vră- 
jescu (București).

ATLETISM Tn orașul polonez
Lublin s-a desfășurat o întîlnire ami
cală între echipa Școlii sportive S.z.S. 
Lublin șl cea a Școlii sportive din Plo
iești. Iată eîteva rezultate : Nowak (L) 
11,1. Constantinescu (P) 11.2 la 100 m; 
Szukwiecz (L) 52.2. Porovo (P) 52.6 Ia 
400 tn; Mușaț (P) 2:35,0 la 1 ooo in: Za- 
flris (P) 8:43,4 la 3 000 m; Dalea (P) 
3,53 m la prăjină ; Milu (P) 13,09 m la 
greutate ; Kolodzinska (L) 13-4. Gheor
ghiu (P) 13,5 la 100 m (f); Tudorache
(P) 28,4 la 200 m (f); Mezeș (P) 2 :16.6 
la 800 m (f); Gheorghiu (P) 5,45 m la 
lungime (f): Apostol (P) 1,50 m la înăl
țime (f). • LA BACĂU au avut loc
întrecerile campionatului municipal de 
cros. Iată câștigătorii : Carmen ilie (copii 
II), Dan Savin (copil II). Marilena Găi
tan (copil I), Florin Verigeanu (copii I), 
Elena Mocanii (junioare ni), Arpad 
Szabo (juniori III), Florica Iancu (ju
nioare II), loan Marica (Juniori II), 
Olimpia Biciușcă (junioare I), Constan
tin Voaideș (juniori I), Maria Vîrnâ 
(senioare), Toader Mandea (seniori).

Miine dimineața, pe velodromul Dinamo

Misiunea 
„Unirea" 

va fi 
1 de a-și 

trecut, 
sporti-

VA FI. OIN NOU, 0 
IN DIVIZIA A

>

deîn Divizia A 
ultima înaintea

Mîine dimineață, odată cu dispu
tarea campionatului de demifond cu 
antrenament mecanic, una dintre ce
le mai spectaculoase probe din ciclis
mul de pistă, se va încheia în mod 
oficial sezonul alergărilor pe velo
drom. l>a faza municipală a respec
tivului campionat, care a avut loc 
în urmă cu eîteva zile pe velodro
mul din șos. Ștefan cel Mare, s-au 
obținut medii orare promițătoare 
(în jur de 68 km/h), concurenții.fur- 
nizînd un spectacol de bună factu
ră tehnică, deși s-a văzut clar că 
merg cu rezerve, că nu se întrebu-

ETAPĂ A GAZDELOR
O nouă etapă 

rugby (a IV-a), 
întreruperii campionatului, îti vede
rea apropiatei partide cu reprezen
tativa R.F. Germania, Un motiv în 
plus pentru ca jucătorii selecționați 
în lot să confirma că sînt într-o 
formă bună.

Deși anticipăm, din nou. mai 
multe victorii ale echipelor gazde, 
ea și " . Z,
însă, convinși că spectatorii 
asistă la meciuri Viu disputate.

pe 
în ouplaj i Steaua — Sportul Stu
dențesc, Dinamo - 
niri în care Steaua 
favorite, dar să 
denții dispun de 
internaționali, 
sint recunoseuți 
lor de luptg; Universitate» Tuni'

în etapa precedentă, sîntem,
vor

terenul Steaua, de la ora 9,

nu 
un 
iar

• Gloria; întîl- 
și Dinamo sînt 
uităm că stu- 

„XV" cu mulți 
metalurgiștii 

pentru puterea

DE RUGBY?
șoara — Farul Constanța: dvuă
garnituri, sensibil echilibrate ca 
valoare, care practică un rugby 
de un bun nivel, gazdele benefi
ciind. însă, de avantajul terenului 
propriu; Agronomia Cluj — Chi
mia Năvodari: proaspetele promo
vate în meci direct, clujenii avînd, 
totuși, mai multe atuuri; Știința 
Petroșani — Rulmentul: bîrlădenii 
nu se simt niciodată prea siguri în 
deplasare, în timp ce studenții a- 
casă..,; Grivița Roșie — Vulcan 
(teren Parcul Copilului, ora 9); 
grivițenii, după victoria de dumi
nică, nu pot pierde meciul în fața 
unei formații ce nu mai repetă cum- 
portarea bună din ediția prece
dentă; C.S.M. Sibiu — Politehnica 
lași, o partidă în care este greu 
de crezut că sibienii vor rata o- 
casia unvi Wț țWSR 1

ințează așa cum fac de obicei cinci 
este vorba de faza finală a campio
natului.

Din cele cinci echipaje pornite în 
cursă, două au și abandonat între
cerea în urma unor defecțiuni me
canice la motoarele motocicletelor 
(Constantin Gonțea — Ion Pomană, 
cuplul campion național al probei, 
ediția 1972, și Anton Neagoe — Mir
cea Mihăilescu). Titlul de campion 
municipal a revenit sportivilor Con
stantin Ciocan — Dan Marin, ur
mați de alergătorii Constantin Po
pescu — Marin Niculescu și Paul 
Soare — Iulian Gociman.

Pentru întrecerile de miine, care 
urmează să înceapă la ora 10, au 
fost progvamate trei manșe a cîte 
20 de minute, clasamentul urmînd 
să se facă după distanțele parcurse 
de concurenți în cele trei reprize.

In cadrul pregătirilor 
pentru C. M la popice

DUBLA INTILNiRE
CU ECHIPELE UNGARIEI

în cadrul pregătirilor pentru campio
natele mondiale de popice (mai 1974. 
la Eppenbeim — R.F.G») reprezentativele 
feminine șî masculinul ale României sus
țin în zilele de 27—28 octombrie prima 
întîlnire internațională în compania se
lecționatelor Ungariei, Partidele (femi
nine și masculine) vor avea loc în 
București, pe arena Voința și va fi cea 
dc a 11-a confruntare amicală între po
picarii celor două țâri. Pînă acum, sco
rul este egal, 10—10. Din echipele ro
mânești vor face parte cei mai în for
mă jucători și jucătoare, printre care, 
dubla campioană mondială, Elena Tran
dafir, fosta triplă campioană a lumii 
Cornelia Petrușca, Ana Petrescu, ilie 
Baiaș, Iosif Tismănaru, Gheorghe‘Silves
tru și alții, < - - ■ —
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SIMBĂTA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 14: ultima etapă a campio
natului republican pe echipe.

BASCHET. Terenul Progresul, ora 
16: Progresul — Arhitectura (m B); 
terenul Voința, ora 16: Mine Ener
gie — Universitatea (m. B); terenul 
olimpia, ora 16: Medicina — P.T.T. 
(f. B): terenul Floreasca, de la ora 
16: Universitatea — Progresul (f. B) 
și A.S.A. — P.T.T. (m. B).

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
15.30: ProgresuL — Metalul București 
(Divizia B); terenul T.M.B., ora 15.30: 
t.m.B. — Triumf (Divizia C); te
renul Laromet, ora 15.30: Laromet
— Tehnometal (Divizia C).

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la ora 
17 : concurs internațional de copii.

RUGBY. Stadionul Tineretului — 
teren IV, ora 16: Arhitectura — olim
pia: terenul Tineretului II, ora 15.30: 
A.s.E. — Constructorul (Divizia B).

TENIS. Teren Progresul, de la ora 
14 : meciul ProgresuL — Steaua din 
cadrul campionatului divizionar 
pe echipe ; terenul Școlii spor
tive tir. 3 (incinta ștrandului izvor), 
de la ora 14: meciul Construcții — 
Dinamo, din cadrul campionatului 
divizionar pe echipe.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 16: 
T.T.B. — Rapid, (,f. A), Locomotiva
— Confecția (m. B) și Rapid — Pro
gresul (m. A); sala Progresul. ora 
17 : Progresul — C.P.B. (î. B).

duminica
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 10: ultima etapă a cam
pionatului republican pe echipe.

BASCHET. Terenul Progresul, de 
la ora 9.30: Arhitectura — I.E.F.S. II 
(I. B) ți I.E.F.S. 11 — Voința (m. B).

BOX. Sala Uzinelor Semănătoarea, 
de 1.8 ora 10 : gală dotată cu „Cupa 
Voința".

CICLISM. Velodromul Dinamo, de 
la ora 10: campionatul de demifond 
cu antrenament mecanic.

FOTBAL, stadionul „S3 August11, 
ora 15.30: ROMANIA — FINLANDA 
(preliminariile C.M.): terenul Auto, 
buzul, ora 11: Autobuzul — Chimia 
Rm, Vîlcea (Divizia B); stadionul 
Progresul, ora 11: Unirea Tricolor

cute cind a întrecut, la Timisoara, 
pe C.F.R.

Urmăritoarele liderilor seriilor
I și a H-a. Gloria Buzău. Știința 
Bacău și, respectiv, Tractorul Bra 
șov (care susține partida sa astăzi 
ia Brașov) vor juca pe propriile te
renuri, iar adversarele l«r (Victoria 
Roman, Progresul Brăila și S.N. 
Oltenița) rareori s-au înapoiat cu 
puncte acasă. Așa că se poate ca 
duminică să dispară avantajul pe 
care-1 dețin în momentul de fată 
C.S.M. Suceava și Chimia Rm. Vîl
cea față de formațiile din imediata 
lor apropiere.

Din programul etapei a lX-a și 
alte partide rețin atenția. Vom a- 
minti de meciul de astăzi din Ca
pitală dintre Progresul București 
și Metalul București, Deși ambele 
echipe ocupă locuri deloc onorabile 
în clasament, ele pot ’desfășura un

STUDENȚESC — DINAMO (la Di
namo, este probabilă reintrarea lui 
Lucescu) ; stadionul Steaua, ora 15,30: 
STEAUA — PETROLUL; la Brașov, 
stadionul Tineretului. ora 15,30 : 
STEAGUL ROȘU — F.C. ARGEȘ.

MÎINE : stadionul Giulești, ora 
10,30 : RAPID — S.C. BACAU.

U.T.A. A JUCAT LA HUNEDOARA
Joi a avut loc un util meci de ve

rificare pentru ambele formații, ne 
transmite corespondentul nostru I. 
Vlad. U.T.A. a învins pe Corvinul cu 
3—1 (0—1).' Pentru arădeni au mar
cat Broșovschi, Munteanu și Tranda- 
filon, ultimul reintrat după acciden
tul suferit la braț. Pentru localnici 
a înscris Veteranul Cergo.
ZILE DE ODIHNĂ LA UNIV. CRAIOVA 

Șl... NUNTA LUI BĂDIN
După un program competițional în

cărcat, jucătorii Universității Craiova 
profită de o perioadă scurtă de odih
nă și refacere a forțelor. înainte de 
a pleca pentru cîteva zile la munte, 
azi jucătorii craioveni Iau parte la 
un frumos eveniment : are loc nunta 
lui Dragu Bădin, prilej cu care se va 
ciocni un pahar de vin în cinstea 
succeselor de pînă acum și a celor., 
viitoare.

DOUĂ ETAPE, NU DOI ANI
Colegiul central al antrenorilor l-a 

sancționat pe M. Nedelcu, antreno
rul echipei de tineret S.C. Bacău, cil 
interzicerea dreptului de a conduce 
echipa în teren pe două etape și nil... 
pe doi ani, cum, dintr-o greșeală, a 
apărut în ziar. Totuși, pentru tînă- 
rul antrenor, această sancțiune tre
buie să constituie un motiv de se
rioasă reflecție . asupra comportării 
sale în timpul jocurilor.
DAN COE ÎN VIZITĂ LA REDACȚIE

Revedere cu fostul internațional 
Dan Coe. El ne-a vizitat la redacție, 
prilej cu care și-a subliniat dorința 
de a-si relua activitatea competkio- 
nală la una din divizionarele A. Dur 
unde ? La Rapid, la Petrolul. Ja . î 
Să așteptăm decizia sa.

— Argeșul MiMăilești (Divizia C); te
renul Sirena, ora 11 : Sirena — Șoi
mii TAROM (Divizia C); terenul 
Voința, ora 11: Voința — I.O.R. (Di
vizia C).

ÎNOT. Bazinul Dinam o, de la ora 
10: concurs internațional de copii.

LUPTE GRECO — ROMANE. Sala 
Steaua, ora 10: etapă in campionatul 
pe echipe.

RUGBY. Teren Steaua, de la ora 9*. 
Steaua — sportul studențesc șl Di
namo -- Gloria (Divizia A); teren 
Parcul Copilului, ora 9: Gtivlța Ro
șie — Vulcan (Divizia A); terenul 
Oțelul, ora 10: Rapid — oțelul (Di
vizia B).

TENIS. Terenul Progresul, de la 
ora 8.30.: meciul Progresul — Steaua, 
din cadrul campionatului divizionar 
pe echipe: terenul Școlii sportive 
nr. 3 (incinta ștrandului Izvor), de 
la ova 3.30: meciul Construcții — Di
namo, din cadrul campionatului di
vizionar pe echipe.

TENIS DE MASA, Sala Spartac 
(str. Aurora nr. 1), de la ora s.3o: 
Spartan București — C.S.M. Cluj 
<f): sala Progresul, de la ora 9: Lo
comotiva București — C.S.M. Cluj 
(m); de la ora 12: Politehnica Bucu
rești — T.E.A.B.S. București (m) — 
meciuri în cadrul campionatului re
publican pe echipe

VOLEI. Sala Floreasca, de la ora 
9:. Viitorul. — Spartac (f. B), I.E.F.S.
— Universitatea Craiova (f. A) și 
I.E.F.S. - Tractorul Brașov (m. A); 
sala Dinamo, de la ora 9.30: Dinamo
— C.S.M. Sibiu (f. A) și Medicina — 
Farul (ni. B).

UNITATEA DINTRE INTENȚII Șl ACȚIUNE -
CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA

MIȘCĂRII SPORTIVE DIN VASLUI
(Urmare din pag. 1)

prinși să mînuiască mingile de 
toate mărimile, încălțînd pantofi 
cu cuie, ori măsurînd înălțimea 
ștachetei. Au fost semne deosebite 
care probează convingător că Hotă
rî rea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului 
a prins rădăcini adînci în ținutul 
vasluian și că recomandările cu
prinse în ea își găsesc un vast 
teren de realizare.

Ne-au revenit, totodată. în minte 
.și cuvintele lui loan Netedu, res
ponsabil cu problemele sportului 
în Consiliul județean al sindicate
lor : „Aveam, în 1968. în toate în
treprinderile din oraș, un singur 
teren de volei. Prin munca patrio
tică a salariaților, și mai ales a ce
lor de la Fabrica de confecții, cu 
ajutorul Consiliului popular și cu 
fondurile U.G.S.R.. orașul Vaslui 
are acum la dispoziție această mîii- 
drețe de terenuri... '.

Vom adăuga și alte date privind 
sectorul sportului sindical : echipa
ment în valoare totală de 154 000

DOUĂ DIFICULTĂȚI FUNDAMENTALE Șl... ALTELE

...Nu este puțin, dacă avem în 
vedere modestele tradiții sportive de 
aici și, mai ales, mult prea săraca 
moștenire în baze sportive. Aceste 
ultime două constatări sînt, prin 
ele însele, tot atîtea serioase difi
cultăți ce se ridică în calea diri
guitorilor Sportului din orașul Va
slui. Sînt două lucruri fundamen
tale și de ele trebuie, neapărat, să 
ținem seama. Credem că astfel se 
explică de ce absolvenții învăță- 
mîntului superior de educație fizică 
evită stabilirea definitivă pe aceste 
meleaguri : ilu au — mai bine zis, 
nu au avut — condiții optime de 
lucru. Să consemnăm, pe aceeași 
linie, cuvintele inspectorului de 
resort din Inspectoratul județean 
școlar, Ioan Gheorghiu : „Avem, 
neacoperite in județ, 150 de catedre 
de educație fizică, iar in Vaslui nu 
există nici un absolvent I.E.F.S....* 1 
In aceste condiții, absolvenții F.E.F. 
(nici aceștia în număr satisfăcător) 
sînt detașați la licee, iar catedrele 
din școlile generale sînt ocupate 
de către suplinitori nespecializați, 
de alte specialități, sau sînt împăr
țite intre ceilalți profesori, pentru 
completarea normei. Repercusiunile 
nu întîrzie să apară și sportul șco
lar suferă : miile de elevi nu pri- 
yeșc — nu pot privi — educația

O frumoasă acțiune sportivă de masă 
pentru tineretul studios din Tg. Mureș

FESTIVALUL SPORTULUI ȘCOLAR
7

• Duminica, slart
O frumoasă acțiune a C.J.E.F.S. 

Mureș și a organelor locale cu atri
buții în domeniul activității de educa
ție fizică și sport a pionierilor și 
elevilor — organizarea Festivalului 
sportului școlar tîrgmureșan.

Această amplă acțiune sportivă 
de masă va angaja tineretul studios 
la 6 discipline — atletism, bas
chet, fotbal, handbal, volei și 
orientare turistică. Exceptînd fot
balul, care se adresează numai bă
ieților, la toate celelalte sporturi 
Festivalul este deschis atît elevi
lor, cit și elevelor.

Primele întîlniri la jocuri spor
tive sînt programate duminică pe 
diverse baze ale unităților școlare 
din municipiul Tg. Mureș (școlile 
generale nr. 2, 4, 12, 16, liceul 
„Papiu Ilarian11 etc.) și din comu
nele limitrofe (Cristești, Sîngeorgiu 
de Mureș etc.).

Caracterul de masă al Festivalu
lui este precizat prin aceea că la

INITIATIVE RtMARCABIlf
IA INSTITUTUL AGRONOMIC BUCURESTEAN

Institutul agronomic din Bucu
rești este unitatea de învățămint 
superior care a înțeles — printre 
primele — să angreneze în practi
carea exercițiului fizic marea masă 
a studenților. Acțiunea este inclusă 
într-un amplu plan de măsuri ai 
Secretariatului Comitetului Munici
pal București al P.C.R., întocmit în 
lumina Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R- din 28 februarie — 2 mar
tie a.c.

De bună seamă că a angrena în 
proporție de sută la sută studenții 
unui institut nu este un obiectiv 
lesne de materializat, mai ales Ia 
„Agronomie'1, unde există unele 
particularități binecunoscute. în 
principal, cele privind plecarea stu
denților în perioade de practică 
pe ogoare. Și totuși, aici S-a reușit — 
într-o primă etapă — să se aducă 
pe terenurile de sport aproximativ 
70 la sută din masa studenților, 
cele mai eficiente mijloace în acest 
sens fiind competițiile de hand
bal, volei și tenis de masă. 
Practic, la „Agronomie" nu există 
zi în care aproape 150—200 de stu- 
denți să nu fie întîlniți pe bazele 
sportive ale Institutului. Cu atît 
mai mult ne apare, de aceea, sur
prinzător faptul că factorii cu res
ponsabilități în materie nu se pre
ocupă în aceeași măsură și de an
grenarea elementului feminin.

Sîntem convinși că la „Agrono
mie" se poate face și mai mult 
pentru sport, mai ales, că, aici, con
ducerea Institutului este extrem de 
receptivă la ideea de împletire a 
studiului cu mișcarea (rector, prof, 
doctor docent Tiberiu Mureșanî se
cretar al comitetului de partid, conf. 
dr. Victor Birnaure). Cu concursul 
nemijlocit al acesteia au fost create 
o serie de amenajări sportive în 
aer liber, în incinta institutului sau 
în cadrul afectat căminelor, s-a 
îmbunătățit dotarea cu materiale și 
echipament sportiv. Nu trebuie.ne
glijat nici faptul că în toate cazu
rile cadrele didactice, indiferent de 
specialitatea lor, susțin ideea de 
sport, pledează pentru ea în rîndul

Iei (croitoresele Fabricii de con
fecții au lucrat voluntar 1150 de 
tricouri și tot atîtea șorturi) ; exis
tența a altor patru terenuri de vo
lei, a unuia de fotbal, a opt arene 
de popice ; între 1970 și 1973, „Fi
latura" și-a amenajat o frumoasă 
bază sportivă complexă, cu ajuto
rul direct și concret al conducerii 
întreprinderii (director, Gheorghe 
Dumitrescu), al sindicatului (pre
ședinte, Elena Miron) și al asocia
ției sportive (președinte, Constantin 
Acatrinei) ; la nivelul celor 12 a- 
sociații sportive se desfășoară dife
rite competiții sportive de masă, 
cupe pe ramuri de producție, cam
pionate interne ; a fost introdusă și 
se practică organizat gimnastica de 
producție ■ la Fabrica de confecții. 
Toate aceste date conduc spre con
cluzia semnalată, de altfel, de unul 
dintre interlocutorii noștri : „Spor
tul de masă vasluian se află în a 
doua sa fază de dezvoltare : dacă 
acum un an-doi, erau prezenți pc 
terenuri două-trei sute de tineri, a- 
cum reușim să raportăm cifre va
riind între 1 500—3 000 de amatori 
de mișcare". Și nu este puțin...

fizică decît ca o dexteritate, adică 
tocmai în modul pe care-1 dorim 
cel mai puțin întîlnit...

Deficiențele amintite atrag după ele 
și povara lipsei de educare fizică a 
cetățenilor, a unei concepții sănă
toase despre sport. Există, încă, o 
mentalitate greșită ce poate fi de
tectată cu ușurință. Inexperiența 
unor factori de resort sau a unor 
instituții și întreprinderi — ineren
tă totuși acestei perioade de eman
cipare — a condus spre unele gre
șeli ce puteau fi evitate. Uneori nu 
s-au găsit rezolvări, alteori, s-a 
apelat la soluții parțiale sau gre
șite. Bunăoară, există conduceri de 
întreprinderi (întreprinderea co
mercială, I.I.L., Spitalul T.B.C.I 
care acordă în prea putină măsură 
sprijinul lor dezvoltării sportului 
„Nu mă interesează decît produc
ția" — ar fi răspuns anumitor so
licitări ing. Mihai Sava din con
ducerea industriei locale. (Infor
mația ne-a fost comunicată de tov. 
Ioan Netedu). Un alt exemplu : te
renul — mai bine zis fostul teren, 
căci acum se află într-o accen
tuată stare de paragină — aflat în 
parcul orașului. Asociația sportivă 
Voința nu acționează cu nimic 
pentru amenajare (se află aici un

la jocurile sportive
întreceri pot participa numai pio
nierii și elevii care nu sint an
gajați in diverse forme ale siste- 

| mului competițional (divizii șco
lare, campionate județene etc.).

Folosind e.xperiența primei edi
ții, organizatorii au fixat colective 
de profesori care să răspundă de 
felul cum se desfășoară fiecare 
competiție. Pentru baschet — pro
fesorii V. Szabo și L. Soos, pentru 
handbal — profesorii I. Pop, I. 
Kiss, A. Iszlai, M. Grebanișan și 
Z. Selyem, pentru volei — prof. 
Mariana ■ Bighian etc.

Și o ultimă notație : rezultatele 
obținute in clasament de către 
echipele participante sau de con
curența in probele atletice consti
tuie criteriul de apreciere a muncii 
profesorilor de educație fizică. 
Un argument in plus pentru o lar
gă participare la Festival, pentru o 
bună pregătire a concurenților.

studenților și adesea sînt exemple 
personale de vitalizare a relației 
muncă-exercițiu fizic. Crearea aso
ciației sportive a salariaților din in
stitut reprezintă o expresie a aces
tei atitudini favorabile exercițiului 
fizic, sportului.

Toate aceste aspecte au fost re
levate cu prilejul unei recente ana
lize efectuate de Biroul executiv al 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport. Re- 
culloscîndu-se meritele catedrei de 
specialitate de la Institutul agrono
mic in atragerea - studenților în 
practicarea exercițiului fizic s-a 
subliniat, totodată, necesitatea unei 
colaborări și mai strînse cu Asocia
ția studenților comuniști, îndeosebi 
în două direcții : folosirea perioade
lor de practică pentru a se organiza 
cu studenții concursuri demonstrati
ve în mediul rural sau întîlniri cu 
sportivii săteni (fapt care ar depăși 
chiar numărul limită de 10—12 ac
țiuni sportive pe an la care se esti
mează participarea fiecărui student» 
și apoi inițierea unor cursuri de in
structori și arbitri pentru studențî. 
Ideea de bază — la absolvire, fie
care student să capete și calitatea 
de organizator sportiv în localitatea 
unde își va desfășura procesul de 
muncă. Inițiativa nu constituie o 
noutate (dacă ne amintim bine, a 
fost aplicată cu ani în urmă în di
ferite centre universitare, dar după, 
aceea — nemotivat — a fost abando
nată), dar ea revine în actualitate din 
nevoia de a asigura satului româ
nesc', îndeosebi, un cadru adecvat 
pentru organizarea unei taaeinice 
activități sportive. Viitorii Wtgineri 
agronomi sau' absolvenții de alte 
specialități pot av'ea, în acest 
sens, un rol foarte important. 
Catedra de resort a „Agrono-

■ miei", care se va bucura de 
concursul Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, și-a 
propus să treacă la acțiune, să în
treprindă un experiment chiar din 
acest an universitar. Roadele sînt 
ușor de anticipat.

Tiberiu STAMA

teren de volei și o pistă de popi
ce), pentru că nu are act de pro
prietate. iar forurile administrati
ve locale au cuprinsă suprafața în
tr-un plan de sistematizare a par
cului care durează de vreo cinci 
ani. Noi opinăm că ar fi normal 
ca aici să rămînă o bază sporti
vă : la ora vizitei noastră, jucau 
volei, în ciuda condițiilor precare, 
15—20 de salariați ai sectorului de 
proiectări. La rîndul său, R. Chari
ton, maistru la F.C. Vaslui, afirma 
că salariațil din întreprindere ar 
amenaja, prin mijloace proprii, a- 
ceastă bază. într-o situație aproa
pe asemănătoare se află și spațiul 
de joacă, excelent conceput acum 
vreo șase ani, aflat tot în parc.

Lipsei de experiență (sau,. poate, 
de inițiativă ori interes) i se dato
rează și unele deficiențe ale baze
lor sportive școlare. La Școala ge
nerală nr. 3- mai există spațiu pen
tru amenajarea a încă două tere
nuri, la Liceul nr. 1, în curtea 
extrem de mare, bituminată. erau 
trasate doar un teren de volei și 
altul de handbal, fără panouri de 
baschet și fără stîlpi de volei. E 
păcat ca, din cauza acestei lipse de 
orientare în utilizarea și amenaja
rea judicioasă a spațiilor, mișca
rea sportivă școlară din Vaslui să 
aibâ de suferit, iar acum, la în
ceputul anului de învățămînt să 
nu fie totul pus la punct.

★
Mișcarea sportivă din Vaslui a 

înregistrat unele succese deosebite. 
Casa pionierilor, Clubul tineretu
lui, foarte solicitate pot fi luate ca 
mărturie. Fotbalul și hand
balul de performanță sau centrul 
de tenis de cîmp reflectă potențele 
pe care le are activitatea de educa
ție fizică de aici. Pentru ca, totuși, 
sportul vasluian să depă
șească mai ferm, prin re
zultate valoroase, granițele ju
dețului, sînt necesare o luare de 
poziție substanțială și o îngemă
nare a tuturor intențiilor și forțe
lor locale. Rezolvarea urgentă a 
problemei cadrelor de specialitate 
din mediul școlar, exploatarea ma
ximală a tuturor posibilităților ma
teriale. dispariția definitivă a 
concepției refractare la adre
sa mișcării în aer liber 
sint tot atîtea obiective de atins 
pentru organele și organizațiile de 
resort de la nivelul orașului mol
dovean,

ROMÂNIA-FINLANDA IN PRELIMINARIILE C.M.
(Urmare din pag l)

antrenorilor și noii sosiți în „un- 
sprezeoele" reprezentativ trebuie să 
aprecieze ca atare decizia conducă
torilor tehnici ai lotului. Ambiția 
lor trebuie să fie lucidă; nu o agi
tație spectaculoasă și fără efect. Se 
cerc o eficacitate deosebită echipei 
noastre naționale, mîine. Cu cit 
graba și nervozitatea vor fi mai 
mari, cu atît mai greu se vor rea
liza golurile. Ca să nu mai vor
bim despre marile prejudicii pe 
care imprudența în apărare, desco
perirea exagerată a propriei jumă
tăți de teren sau a careului de 16 
m. le pot aduce in atingerea obiec
tivului: u victorie concludentă. Se 
știe că, spre a reduce — din punc
tul nostru de vedere — condiția în- t 
tîlnirii ultime de la Tirana. Alba
nia — R.D. Germană, la un rezul
tat egal, situație in care s-ar a- . 
junge la disputarea unui joc de 
baraj cu elevii lui Buschner, se 
cere o victorie la opt goluri dife
rență. Scorul ar fi în adevăr ne
obișnuit. dar nil imposibil. Echipa 
Finlandei a primit patru goluri de 
la selecționata noastră, pe teren 
propriu, cinci de la aceea a R.D. 
Germane, tot pe stadionul său. Dar 
realizarea unei diferențe ca a-

„ȘTIU CĂ ROMÂNII ALCĂTUIESC
0 FORMAȚIE MULT MAI PUTERNICĂ

(Urmare din pag. 1)

au. efectuat un siciitor pressing, a- 
cuzat in permanență de elevii mei. 
Nici speranța noastră nr. 1 in a- 
tac, Bergstrom, n-a reușit să facă 
ceva...

— Să înțelegem, deci, că forma
ția gazdă a meritat și după apre
cierile dv., victoria ?

— Absolut. Țin chiar să spun vă 
portarul nostru, Ajalla, a făcut un 
joc mare, scutind echipa noastră de 
un scor mai sever...

— în afara lui Ajalla. care din
tre jucătorii dv. v-au satisfăcut aș
teptările ?

— Suomalainen, coordonatorul e- 
chipei, și Virkunen.

— Despre meciul de mîine ?
— Ne va fi mult mai greu ca la 

Tirana. Sînt convins de acest lu
cru. Știu că românii alcătuiesc o 
echipă mult mai paterni J decît 
cea a Albaniei și care, in plus, mai 
dorește și o victorie la scor.

— Cum vă gîndiți să contraca

MiiNt, In divizia b

JOCURI DIFICILE PENTRU C.S.M. SUCEAVA Șl CHIMIA RM. VÎLCEA

LOTO-PRONOSPORT

Deși interesul general este în
dreptat spre întîinirea internațio
nală oficială România — Finlanda, 
atenția amatorilor de fotbal este 
captată și de întrecerea diviziona
relor B. Miine, în eșalonul secund 
se va desfășura etapa a lX-a. în 
care liderii seriilor I (C.S.M. Su
ceava) și a Il-a (Chimia Rm. Vil- 
cea) vor evolua în deplasare, in 
compania unor formații (Ceahlăul 
P. Neamț și, respectiv. Autobuzul 
București) cu zestre săracă de 
puncte, dornice să mai urce -în 
clasament. Deci, ambii lideri au de 
susținut examene dificile și n-ar 
fi exclus ca Să părăsească terenu
rile învinși. Ih schimb, liderul se
riei a IlI-a, Olimpia Satu Marc, 
evoluînd în fața propriilor supor
teri. pornește favorit în partida 
cu C.F.R. Arad, formație ce a fur
nizat una din surprizele etapei tre

DE ICI, DE COLO...
Fotbal ia zi ! Desigur, cap de afiș, 

meciul România — Finlanda. Echi
pele din diviziile B .și C își continuă 
întrecerea, în timp ce unele formații 
din primul eșalon, profitlnd de În
treruperea campionatului, au susți
nut meciuri amicale internaționale 
(de pildă. F.C, Constanța a jucat 

■cu A.B.C. Natal : 2—0), iar azi și mîi
ne altele evoluează in partide ami
cale, de menținere a pregătirii și 
de verificare a potențialului actual.

„POLI" TIMIȘOARA 
A JUCAT ÎN UNGARIA

Joi, fotbaliștii timișoreni au evo
luat la Szeged, unde au întîlnit pe 
E.O.L. Szeged. Scor : 1—1 (1—0). Au
torii golurilor : Magyar (min. 28) și 
fundașul central Păltinișan (min. 70, 
din lovitură de la 11 m).

MECIURI INTERNATIONALE 
LA BAIA MARE Șl LUGOJ

MINERUL BAIA MARE — 
SPARTAK 1VANO FRANKOVSK 
(R.S.S. UCRAINEANĂ). I n cadrul 
turneului pe care-1 face în țara 
noastră, Spartak Ivano a jucat la 
Baia Mare. în fața unui public nu
meros. fotbaliștii de la Minerul au 
învins cu 1—0 (0—0), prin golul în
scris de Colier II (min. 65), (T. To- 
hătan — coresp. județean).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
F.C. VÎRȘEȚ (IUGOSLAVIA). Joc 
frumos, cu multe faze de gol. Lo
calnicii au cîștigat cu 4—1 (1—0), 
prin golurile înscrise de Bîrna 
(min. 15 din H m, 55 și 68) și 
Aruncuteanu (min. 89, din 11 m), 
respectiv Juricî (min. 50). (C. O- 
laru — coresp.)

PARTIDE AMICALE 
ALE DIVIZIONARELOR A

După cum am fost informați, cîte- 
va echipe de Divizia A susțin alte 
meciuri amicale, la sfîrșit de săptă- 
mîuă :

ASTĂZI; La București, stadion 
PMjtehniiia. ora 154151 SPORTUL 

ceasta nu poate fi posibilă decît 
dacă linia de înaintare se va afla 
într-o deosebită dispoziție de joc 
și va specula cu adevărat fiecare 
moment favorabil. E o cursă cu 
multe handicapuri, dar ea trebuie 
angajată cu toată convingerea și 
ambiția.

Oaspeții, sosiți joi noaptea la 
București sînt neașteptat de afec
tați — cum puteți afla din repor-. 
tajul alăturat — de eșecul de la 
Tirana și conducerea ier tehnică 
anunță energice măsuri pentru re- 
confortarea formației. Un fapt 
care arată că finlandezii nu sînt 
dispuși, de fel să facă din acest joc 
o formalitate de încheiere a dispu
telor din grupa a iV-a prelimi
nară.

★
ARBITRII. întâlnirea va fi con

dusă de cel mai bun arbitru al 
Ungariei, în momentul de față. 
Gyula Emsberger, un „cavaler al 
fluierului" foarte energic și obiec
tiv, care — sperăm — își va arăta 
și mîine aceste calități.

ORA DE ÎNCEPERE. Fluierul de 
start al jocului se va auzi la ora 
15,30. în deschidere, joc între for
mații de copii ale Centrului „23 
August".

rați ofensiva jucătorilor lui Va
lentin Stănescu ?.

— Vom stabili planul nostru tac
tic in cursul zilei de astăzi (n.r. 
ieri), cind vom analiza și compor
tarea formației noastre la Tirana. 
Tot ceea ce vă pot spune, acum, 
este faptul că sistemul nostru de 
apăraat „om la om“, folosit în jo
cul cu Albania, nu a prea dat re
zultate.

—• Ne-ar interesa. în final, 
..ll“-le pe care intenționați să-l a- 
liniați mîine...

— Prea mulți au fost jucătorii 
mei care nu au dat satisfacție 
miercuri, pentru a mă pronunța 
de pe acum. Abia după antrena
mentele de astăzi și miine (n.r. vi
neri și sîmbătă) voi fixa echipa 
definitivă pentru jocul cu P.omânia. 
Pot doar să spun că modificările 
probabile le i'a suporta linia de 
atac.

...Scurta pauză din programul fot
baliștilor finlandezi se încheiase. 
Că, de altfel, și dialogul nostru cu 
antrenorul Laaksonen.

FIȘA TEHNICĂ A PARTIDEI DE MIINE
• BUCUREȘTI, 11 octombrie 1970 : ROMANIA — FINLANDA 

3—0 (2—0).
Au marcat: Dumitrache (min. 27 și 42), Nunweiller VI 

(min. 78).
Stadionul „23 August", 40 000 spectatori.
ROMANIA : Răducanu — Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Vigu — 

Dumitru, Nunweiller VI — Neagu (min. 46 Tătaru II), Dobrin, Du
mitrache, Fl. Dumitrescu.

FINLANDA : Heinonen — Maakipaa, Kilponen, Rajantie, Kau- 
tonen — Suomalainen (min. 55 Măkelăa), Hekkila (min. 67 Litma
nen) _ Saviomaa, Toivola, Toivanen, Paatelainen.

Arbitru : L. Vamvakopoulos (Grecia) — foarte bun.

• HELSINKI, 22 septembrie 1971 : FINLANDA — ROMANIA 
0—4 (0—2).

Au marcat : Iordănescu (min. 24); Lupescu (min. 37), Dem- 
brovschi (min. 54), Lucescu (min. 63 — penalty).

Stadionul Olimpic, 2 500 spectatori.
FINLANDA : Naesmann — Suomalainen, Saviomaa, Măkinen, 

Ranta — Toivanen (min. 57 Nummelin), Heikkila — Nikkbnen, Toi
vola. Rahja, Lindholm.

ROMÂNIA : Răducanu — Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu
— Dumitru, Nunweiller VI — Lucescu, Dembrovschi, Neagu, Ior
dănescu (min. 46 Tătaru II).

Arbitru : Pius Kamber (Elveția) — corect.

• HELSINKI, 20 septembrie 1972 : FINLANDA — ROMANIA 
1—1 (0—0).

Au marcat : Nunweiller VI (min. 51), Rissanen (min. 87). 
Stadionul Olimpic, 7 000 spectatori.
FINLANDA : Nevanpera — Kosonen, Rajantie, Saviomaa, Rantă

— Heikkila, Forseli (min. 77 Suhonen), Toivola — Rissanen, Paate
lainen, Nouranen (min. 75 Flick).

ROMÂNIA : Răducanu — Sătmăreanu, Dobrău, Dinu, N. Ionescu
— Dumitru. Nunweiller VI —■ Lucescu, Domide, Neagu, FI. 
Dumitrescu (min. 46 Iordănescu).

Arbitru : Ștefan Eksztajn (Polonia) — slab.

MECIURI DISPUTATE ÎN GRUPA A IV-a PRELIMINARĂ

CLASAMENTUL

R. D. Germană — Finlanda 5—o (0—0)
România i — Albania 2-0 (2—0)
Finlanda — Albania 1—0 (1—0)
Finlanda — România l—l (0—0)
România — R. D. Germană 1—0 (0—0)
R. D. Germană — Albania 2—0 (0—0)
Finlanda — R. D. Germană 1—5 (0—3)
Albania — România 1—4 (0—2)
R. D. Germană — România 2—0 (l—0)
Albania — Finlanda 1—0 (1—0)

1. R. D. GERMANA/ 5 4 0 1 14-. o 3
2. ROMÂNIA ’ 5 3 1 1 8-- 4 r>
3. FINLANDA 5 1 1 3 3--12 3
4. ALBANIA 5 1 0 4 2_- 9 2

Ultimele partide

București : ROMÂNIA — FINLANDA (mîine)
Tirana : ALBANIA — R. D. GERMANĂ (3 noiembrie)

joc frumos, care să demonstreze 
faptul că amîndouă vor putea avea 
din nou, un rol hotărîtor în des
fășurarea șostilltăților" sericii a
II- a. De asemenea, ies în evidentă 
și celelalte derby-uri locale (Con
structorul Galați — F.C. Galați. 
C.S.U. Galați — Oțelul Galați, Me- 
troin Brașov — Carpați Brașov, 
U.M. Timișoara — C.F.R. Timișoara, 
F.C. Bihor — Olimpia Oradea), 
care, desigur, vor atrage, un nu
măr mare de spectatori în tribune:

Iată si celelalte meciuri ale eta
pei : Metalul Mija — Caraimanul 
Bușteni, Metalul Plopenj — Delta 
Tulcea (azi. de la ora 15,30). Pe
trolul Moinești — Viitorul Vaslui, 
Celuloza Călărași — C.F.R. Pașcani 
(seriâ I). Minerul Motru — Fla
căra Moreni, Nitramonia Făgăraș— 
Dunărea Giurgiu, C.S. Tîrgoviște — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, Gaz. 
metan Mediaș — Electroputere 
Craiova, C.S.M. Sibiu — Dinamo 
Slatina (seria a Il-a), Minerul 
Cavnic — Victoria Cărei, Mureșul 
Deva— Minerul Anina. Vulturii 
Textila Lugoj — Arieșul Turda, 
Gloria Bistrița — Ind, sîrmei C, 
Turzii. Textila Odorhei — Minerul 
Baia Mare și Metalurgistul Cuglr 
— Corvinul Hunedoara (seria a
III- a).

ANTRENORUL C CERNĂIANU 
ÎN BELGIA

Azi urmează să plece în Belgia, 
unde va urmări pe viitoarea adver
sară a Universității Craiova în tu
rul II din „Cupa U.E.F.A.", antre
norul Constantin Cernăianu. El va 
viziona meciul de campionat S.K. 
Beveren — Standard Liege.

UN NOU TIP DE EXCURSII
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI a lansat un nou tip de excursii organizate în fiecare 

dumi nică pe itinerariile:
— București — Ploiești — Văleni — Cheia

Plecarea la ora 7,30 din cartierul Berceni din fața centralei tele
fonice Bd. Metalurgiei.

Preț lei 65.
— București — Sinaia — Bușteni — Predeal — Poiana Brașov 

Plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă-Titan complex A9 și 
din Piața Palatului R.S.R., din fața restaurantului Cina

Preț lei 77.
— București — Pitești — Curtea de Argeș — Hidrocentrală pleca
rea la ora 7,30 din cartierul Drumul Taberei din fața cinemato

grafului Favorit.
Preț lei 77.

REȚINEȚI : costul excursiei se achită direct la autocar, in el fiind 
inclus și un dejun.

Informații suplimentare la filialele de turism din Calea Victorie; 
nr. 100 și Bd. Republicii nr. 68

Telefon 15.74.11’și 14.08.00

numerele extrase la tra
gerea LOTO DIN 12 OCTOM
BRIE 1973

Fond general de premii : 896.490 
lei

Extragerea I : 80 81 7 71 89 31 57 
67 33

Extragerea a Il-a : 47 69 58 66 50 
48 12 17 46

Plata premiilor se va face în Ca
pitală începînd din 22 octombrie 
pină Ia 12 decembrie, iar în țară 
începînd aproximativ din 26 octom
brie pînă La 12 decembrie 1973, in
clusiv.

PRONOSPORT
Rubrică redactată de

LOTO — PRONOSPORT



In turneul de tenis de la Barcelona

NĂSTASE SE CALIFICĂ
• Cine va cîștigă : Steaua
• Agronomia sau Dunărea

a Diviziei A ?
MIERCUREA CIUC, 12 (prin te

lefon). Au mai rămas de jucat doar 
două etape din această atît de agi
tată ediție a „Cupei României" și
— spre deosebire de anul trecut — 
nimic nu este deocamdată clar în 
disputa celor 8 formații fruntașe ale 
hocheiului nostru. Lupta pentru 
victoria finală, în care au rămas 
(conform tradiției...) angajate cele 
două echipe bucureștene Steaua și 
Dinamo se limitează — din păcate
— numai la duelul lor direct, cele
lalte participante dovedindu-se exa
gerat de modeste în aspirațiile lor 
competiționale. Din acest motiv, atît 
Steaua, cît și Dinamo, la adăpost 
de orice alte surprize, vizează doar 
confruntarea lor directă, evoluînd 
în returul întrecerii parcă ceva mai 
prudent decît în prima ei fază, fă- 
cînd în mod evident o serioasă e- 
conomie de efort și încercînd fieca
re să-și mascheze, mai bine sau mai

sau Dinamo ?
în prima grupa

formații fruntașe este greu

PROGRAMUL DE AZI
ora 9 : Agronomia — Tîrnava 
ora 11,30 : Dinamo — Dunărea 
ora 17 : I.P.G.G. — Lie nr. 1 

Miercurea Ciuc
ora 19,30 : Steaua

Miercurea Ciuc.
s. c.

puțin bine, intențiile tactice. Intere
sant în această direcție este faptul 
că, în comparație cu jocurile de la 
București, aici, la Miercurea Ciuc, 
evoluția acestor două formații frun
tașe a suferit ușoare modificări. De 
pildă, redutabila apărare a forma
ției Steaua nu s-a mai arătat chiar 
așa de... redutabilă (golaveraj după 
5 meciuri, Ia București: 51—1, la 
Miercurea Ciuc 49—5). Dinamoviș- 
tii, care în prima parte, în Capitală, 
s-au arătat foarte productivi în 
atac, dar nesiguri în apărare, în 
retur au fost mai puțin 
insă mai siguri în apărare 
golaverajului : București 
Miercurea Ciuc 61—7).

Dacă, însă, în acest joc „de-a fața 
ascunselea", .pe care îl desfășoară 
cu candoare sub ochii noștri cele

eficienți, 
(raportul 

76—12,

ar-

PAÎimilUI. DE IA POIANA BRAȘOV 
ȘI-A DESCHIS PORIIlf

Joi și-a deschis porțile patinoarul 
tiflcial din Poiana Brașov. Gheața
într-o excelentă condiție — este la dis
poziția publicului în cursul acestei luni, 
joia șt slmbăta după amiază, precum și 
duminică. în serii de cîte două ore. In 
restul zilelor, patinoarul oferă un ca
dru optim de pregătire patinatorilor ar
tistici și vlteziști . din' cadrul clubului 
Dlnamo Brașov.

Caro! GRUIA — coresp. județean

două _____ _
deslușim care dintre ele are cele 
mai mari șanse de a intra duminică 
seara în posesia frumosului trofeu 
de cristal, în schimb, nu este greu 
de prevăzut că, deși ne aflăm la 
începutul sezonului, confruntarea 
Steaua — Dinâmo se anunță extrem 
de echilibrată, constituind o promi
țătoare avanpremieră a apropiate
lor întreceri pentru Di vrii a A.

Coborînd pe scara valorilor 
ționale, să consemnăm un fapt 
bucurător și anume acela că în 
ma conducătorilor plutonului 
domnește... apatia. Și în această 
nă rivalitățile sportive sînt la 
de ample, declanșînd frumoase 
aprige dispute pe gheața patinoaru
lui artificial din localitate. Formația 
S.C. Miercurea Ciuc, spre care se 
îndreaptă toate năzuințele înfocatu
lui și avizatului public din acest 
pitoresc oraș, și-a satisfăcut (măcar 
parțial) suporterii, fiind în momen
tul de față sigură că va ocupa locul 
III și că va intra, astfel, în prima 
grupă valorică a Diviziei A. Ajun- 
gînd aici cu succintul nostru comen
tariu și cunoscînd faptul că aceas
tă grupă de elită a hocheiului nos
tru va cuprinde doar patru forma
ții, apare în mod firesc întrebarea : 
cine va ocupa ultimul loc rămas 
disponibil ? Dunărea Galați sau A- 
gronomia Cluj ? In momentul de 
față, cînd fiecare echipă mai are de 
disputat doar două jocuri, gălățenii 
au 13 puncte, iar studenții clujeni 
doar 10. In ciuda acestui fapt, șanse 
mai mari (dar teoretice....) ai‘e A- 
gronomia Cluj, al cărei program 
este de-acum ceva mai ușor, ur- 
mînd să joace sîmbătă și duminică 
cu I.P.'G.G. (6—3 in tur) și cu Tîr
nava Odorhei (tot 6—3). Dunărea 
Galați va avea în față adversari 
ceva mal redutabili, de la care este 
greu de presupus că va obține 
ceva : Dinamo București (2—9) și 
S. C. Miercurea Ciuc (2—3). Totuși, 
așa cum se simte pulsul aci, za
rurile nu au fost încă aruncate, ne- 
fiind exclus ca Agronomia să piar
dă un punct sau chiar două, iar 
gălățenii, în evidentă revenire de 
formă față de -București, să reali
zeze un spectaculos sprint final.

în încheiere, nu vom uita să rea
mintim că în urma acestor prime 
cinci formații se află un grup de 
echipe oarecum resemnate, care aș
teaptă în liniște partidele din grupa 
secundă a Diviziei A. Este o plă
cere pentru noi să arătăm că liniș
tea este însă numai aparentă, de
oarece nici I.P.G.G., nici Tîrnava 
Odorhei și, mai puțin, Lie. nr. 1 
Miercurea Ciuc nu abordează jocu
rile cu ideea înfrîngerii, toate trei 
dînd serios de furcă fruntașelor cla
samentului.

na- 
îm- 
ur- 
nu 
zo- 
fei 
și

Călin ANTONESCU

în turneul final la polo

REZUL TA TE NORMALE
IN PRIMA REUNIUNE

BALCANIADA DE ȘAH PENTRU „SFERTURI*1
ÎNAINTEA RUNDELOR DECISIVE... • La Tokio; Ken Rosewall continuă seria

CLUJ 12 (prin telefon). întrece
rile campionatului național 
forma turneelor finale) au 
reluate vineri d’upă-amiază în ba
zinul acoperit di-n 
Cele două pretendente la 
lu. Dinamo și Rapid, 
registrat noi victorii în _ aștep
tarea confruntării . ier decisive de 
duminică. Dinamcviștii au dominat 
net trei reprize în partida cu Voin
ța Cluj; în ultima, gazdele au 
avut un puternic reviriment 
dacă Ci. Rusu, împreună cu co
echipierii săi, nu s-ar fi pripit în 
cîteva ocazii bune, diferența de pe 
tabela de marcaj putea fi mult, 
mai strînsă. Dinamo a cîștigat cu 
9—6 (2—0, 2—1, 2—1. 3—4) prin 
golurile realizate de: Lazăr 3, D. 
Popescu 3, V. Rus 2, M. Popescu. 
De la Voința au marcat Ci. Rusu 
3, Fiilop, A. Szilagy și Gyarfas.

Și formația Rapidului a avut un 
debut bun în meciul cu Progresul, 
conducind după prima repriză cu 
4—0 (Slavei 2. Bartolomeu și C. 
Rusu). în continuare, feroviarii nu 
au mai insistat, eccnomisindu-și 
forțele pentru următoarele întîlniri 
și poloiștii de la Progresul au re
dus treptat d'in handicap (Mirea, 
Ion Gheorghe, Teodorescu), fiind

(sub 
fost

localitate.
tit- 
în-au

Și

BRAȘOV, 12 (prin telefon).
Foarte dîrzâ și încordată aceas

tă a cincea ediție a Balcaniadei 
d'e șah. Pină acum, în trei runde, 
nici c întîlnire nu s-a încheiat în 
orele regulamentare de joc, iar 
cîteva partide au necesitat chiar 
două reluări.

Același caracter l-a purtat lupta 
și în reuniunea de miercuri seara, 
în . care s-au disputat meciurile 
Grecia — România și Turcia — 
Bulgaria. Favoritele intîlneau, așa
dar. două „outsidere". lupta avînd 
oarecum caracterul unei „curse 
contra-cronometru", atît formația 
noastră, cit și cea bulgară urmă
rind să lase cît mai puține puncte 
partenerelor lor.

Î11 formația greacă a survenit o 
schimbare : la prima masă a fost 
introdus Siaperas, socotindu-se ca 
prin jocul său pozițional și pru
dent ar avea mai multe șanse in 
fața lui- Gheorghiu decit maestrul 
internațional Vizantiadis. șahist de 
atac și inspirație. Raționamentul 
s-a dovedit exact și Siaperas (cu 
albele) a închis complet jocul, iar 
Gheorghiu (după ce trecuse 
emoții la turcul Suer) n-a 
nici el să riște sau să forțeze, 
ce a dus la o remiză rapidă.

prin 
vrut 
ceea

a întîlnit un Ghițescu 
(care joacă foarte 
bele), a căzut sub 
poziție compromisă 
pul de gîndire.

Acestea au fost singurele partide 
decise, astfel că scorul este deo
camdată IV.—’/» in favoarea româ
nilor, urmînd ca rezultatul final 
să fie stabilit după disputarea în
treruptelor : Skalkotas — Ciocâl- 
tea, Partos — Makropoulos. Trika- 
liotis — Ghizdavu, Pavlov — Ga- 
vrilakis și Kouremenos — Biriescu. 
In general avantajul este de partea 
jucătorilor noștri, dar numai o a- 
naliză minuțioasă va arăta în ce 
procent poate fi el valorificat. I- 
deal ar fi ca remiza lui Siaperas 
să fie singura jumătate de punct 
pierdută, pentru că Bulgaria do
mină net meciul qu Turcia. Scorul 
este 3—0 la întrerupere (Popov — 
Uzman 1—0, Oslurk — Spassov 0—1, 
Peev — Olgag 1—0) și probabil va 
crește Ia reluare.

Iugoslavia a fost liberă.
Ultimele două runde se anunță 

deosebit de interesante. Sîmbătă se 
întîlnesc Bulgaria cu Grecia și 
Iugoslavia cu Turcia (din nou două 
mari „vînători“ de puncte), iar 
duminică — în ultima zi — Ro
mânia cu Bulgaria (meci cu ca
racter decisiv pentru configurația

dezlănțuit- 
energic cu al- 
atac și într-o 
a depășit tim-

primelor 3 locuri) și. Iugoslavia 
Turcia.

La această oră, clasamentul este 
următorul : România 10 (5) — din 
trei meciuri, Bulgaria 7 (4), Iugo
slavia 7 — din două meciuri, 
cia 5 (4) — din trei meciuri, 
cia 4 (5) — din 2 meciuri.

★
în turneul Balcanic feminin 

duce după primul tur Vlasta Kalch- 
brenner cu 3 puncte din trei posi
bile, urmată de Suzana Makaj și 
Eveline Troianska cu 1 punct (și o 
partidă întreruptă între ele). Tlmaz 
Guliimser 0 p.

★
desfășoară și un tur- 
pentru juniori. După 
conduc Prundeanu 
Angheloc (Bulgaria)

CU

Tur- 
Gre-

con-

Paralel, se 
neu balcanic 
primul tur 
(România) și
cu 2 p, urmați de Urzică (Româ
nia) și Skembris (Grecia) 1 p.
- --------------------------------------------•

12 (Agerpres). — Seria 
continuă în campiona- 

de tenis ale

MADRID, 
surprizelor 
tele internaționale 
Spaniei, concurs care se desfășoară 
în aceste zile la Barcelona. După 
eliminarea unor nume cunoscute ca 
Tom Okker, Nikola Pilici, Ion Ti
riac și Adriano Panatta. un alt fa
vorit, asul australian Red Lavei’, a 
părăsit turneul, pierzînd cu 3—6,
5— 7 partida susținută în „optimi" 
cu compatriotul său Barry Phillips 
Moore. Campionul român Ilie Năs- 
tase l-a învins în trei seturi : 3—6,
6— 2, 6—2 pe chilianul Pinto Bravo. 
Jan Kodeș l-a întrecut cu 6—3, 
6—3 pe americanul Dibbs, iar rho- 
desianul Pattison a cîștigat cu 
4—6. 6—4, 6—1 în fața suedezului 
Johansson, cel care în turul II îl 
eliminase pe Okker.

Alte rezultate din optimile de 
finală, la simplu bărbați : Orantes 
— Ganzabal 3—6, 6—4, 6—4; Mot- 
tram — Bertolucci 6—4, 6—2; Borg

Turneul interzonal feminin de șah

— Fillol 6—2. 6—4; Higueras — 
Barazzutti 6—4, 6—0.

în sferturi de finală, la dublu 
masculin, perechea Ilie Năstase (Ro
mânia) — Tom Okker (Olanda) a 
cîștigat prin neprezentarea cuplului 
italian Panatta — Bertolucci. Alte 
rezultate : Pinto Bravo, Hrebec — 
Laver, Barthes 6—4, 6—3 ; Orantes, 
Munoz — Chanfreau, Goven 6—3, 
6—4.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu femei: Nathalie Fuchs 
(Franța) — Mimi Wistedt (SU A) 
11—9, 6—4; Helga Hos] (R. F. Ger
mania) — Renata Tomanova (Ceho
slovacia) 6—4, 7—5.

★
Turneul de tenis de la Tokio 

a continuat cu disputarea primelor 
partide din sferturile de finală Ia 
simplu. Ken Rosewall l-a învins 
cu 6—3. 6—1 pe compatriotul său 
Kim Warwick, iar Cliff Drysdale a 
dispus cu 6—2, 6—2 de americanul 
Jeff Borowiak. In proba feminină, 
jucătcarea sovietică Evghenia Bi- 
riukova a eliminat cu 4—6, 6—T, 
6—2 pe vest-germanca Cora. Sche- 
diwy, în timp- ce H’eide Ortil 
(R.F.G.) a întreCut-o cu 6—0, 6—2 
pe japoneza Kiyoko Nomura.

La masa a doua, însă, Vizantiadis

Imagine de pe stadionul 
Gagarin“ din Varna, care 
cum am anunțat — a găzduit un 
mare concurs internațional de a- 
tletism dedicat celui de al 10-lea 
Congres olimpic și celei de a 50-a 
aniversări a Comitetului olimpic 
bulgar. Cu acest prilej, proba fe
minină de săritură în lungime a 
revenit atletei românce Viorica 
Viscopoleanu, pe care o vedem in 
săritura sa victorioasă (6,36 m).

Foto: T. SIMEONOV (Sofia)

ALEXANDRA NICOLAU 
FRUNTAȘELOR 
se victorii. Prima a invins-o pe iu
goslava Jivkovici, iar a doua a 
cîștigat la australianca Maddern. 
A treia reprezentantă a României 
la această competiție, maestra Ger
trude Baumstarck a întrerupt în 
poziție complicată cu Jana Hartston 
(Anglia). Katia Jovanovici a în
vins-o pe Ferref, iar Aronson a 
remizat cu Cardoso. Celelalte par
tide s-au întrerupt.

în clasament continuă să condu
că Nana Aleksandria (U.R.S.S.) cu 
6 puncte și o partidă întreruptă, 
urmată de Katia Jovanovici (Iu
goslavia) — 5 p (1), Alexandra Ni
colau (România) — 5 P, Marta Șui 
(U.R.S.S.) — 41'2 p (2), Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia), Jana Hart
ston (Anglia) — 4I/2 p (1) etc. Ger
trude Baumstarck ocupă locul 9, 
cu 4 p și două partide întrerupte, 
iar Elisabeta Polihroniade se află 
pe locul 14, cu 3 p.

ÎN PLUTONUL
MADRID, 12 (Agerpres). — Tur

neul interzonal feminin de șah, 
care se desfășoară in stațiunea ma
ritimă Calle Galdana de Ferreiras 
(Insula Minorca), a programat par
tidele din runda a 8-a. Jucînd cu 
piesele negre, șahistele românce 
Alexandra Nicolau și Elisabeta Po- 
lihroniade au obținut două prețioa-

8 ECHIPE IN GRUPA C
A C. M. DE HOCHEI

PARIS 12 (Agerpres) — Campio
natele mondiale de hochei pe gheață 
(grupa C) se vor desfășura anul vii
tor, între 8 și 17 martie, în ora
șele franceze Grenoble și Lyon. La 
întrecerile acestei competiții vor 
participa opt "echipe ; Australia, 
Bulgaria, R.P. Chineză, R.P.D. Co
reeană, Elveția, Franța, Italia Și 
Ungaria.

masa :
CEHOSLOVACIA 3-4

La 
eu- 
în- 
Ce- 
cu

în liga europeană la tenis de
U.R.S.S.-

MOSCOUA 12 (Agerpres).
Moscova, în cadrul Cupei ligii 
ropene la tenis de masă, s-au 
tîlnit ’ selecționatele U.R.S.S. și 
hoslovaciei. Victoria a revenit 
4—3 Sportivilor cehoslovaci. In me
ciul decisiv, la scorul de 3—3, Kpnz 
l-a învins cu 2—1 (19—21, 22—20; 
21—13) pe Gomoskov.

I

II
CEI MAI BUNI MOTOCICLIȘTI

Al LUMII PE ANUL 1973
ZURICH, 12 (Agerpres). — întru

nită Ia Geneva, Comisia de competif 
ții a Federației internaționale de 
motociclism a omologat clasamentele 
campionatelor mondiale — ediția 
1973.

Iată primii trei clasați la diferitele 
clase : clasa 50 cmc : 1. Jan de Vries 
(Olanda), pe „Kreidler" — 60 puncte;
2. Bruno Kreubuchler (Elveția) — 51 
p; 3. Theo Timmer (Olanda) 47 p; 
clasa 125 cmc : 
(Suedia), pe „Yamaha" — 99 p; 
Charles Mortimer (Anglia) —
3. Joop Sehurgers (Olanda) —
clasa 250 cmc : 1. Dieter Braun 
Germania), pe „Yamaha" — 80 
Teuwo Laonsivouri (Finlanda) 
p; 3. John Doods (Anglia) — 
clasa 350 cm: 1. Giacomo Agostini
(Italia), pe „M.V. Agusta" — 84 p ; 
2. Reuvo Laensivouri (Finlanda) — 
77 p; 3. Phil Read (Anglia) — 56 p; 
clasa 500 cmc: Phil Read (Anglia) 
pe „M.V. Agusta" — 84 p; 2. Kim 
Newcombe (Australia) 63 p; 3. Gia
como Agostini (Italia) — 57 p

FIȘIER

1. Ken Andersson2
75 p;
70 p; 
(R.F. 
p: 2.

— 64
50 p;

NIKOLAI AVILOV (U.R.S.S.)

chiar la un pas de a obține ega- 
larea. Scor final : 4—3 (4—0, o—2, 
0—1, 0—0) pentru Rapid. A con
dus foarte bine N. Nicolaescu.

Alte rezultate. In turneul pentru 
locurile 9—12: MUREȘUL — 
OLIMPIA ORADEA 6—4 (1—1.
I— 0, 3—2, 1—1). Realizatori: Nagy 
2, Szarvadi 2, Kovacs 2 (Mureșul) 
și Bartovici 2, Spiengold, Gavris 
(Olimpia); CRIȘUL ORADEA — 
INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA
II— 3 (4—1, 3—0, 1—1, 3—1). Rea
lizatori : Freund 5, Arabagiu, Chi- 
rilă, Costea, Feher, Sasu, Alexan- 
drescu (Crișul) și Bernstein 2, Gri- 
gore (Ind. linii). în turneul pentru 
locurile 5—8 : POLITEHNICA
CLUJ _ ȘCOLARUL BUC. 6—3 
(2—0, 1—1, 2—1, 1—0). Realizatori: 
Urcan 3, E. Pdp, V. Pop, Sziics 
(Pclit.) și Răducanu, Munteanu, Mo- 
canu (Școlarul); I.E.F.S. — VAGO
NUL ARAD 5—3 (0—0, 1—2, 3—1, 
1—0). Realizatori : Frîncu 3, Bancu, 
Roșianu (I.E.F.S.) și Capoțescu 2. 
Leszay (Vagonul).

Partidele de sîmbătă : Olimpia — 
Crișul Ind. linii — Mureșul, Va
gonul — Politehnica, I.E.F.S. — 
Școlarul, Progresul — Dinamo ȘÎ 
Rapid — Voința.

Mircea RADU

Iată rezultatele
(primii sînt trecuți sportivii ceho
slovaci): Kunz — Sarhoian 1—2; A- 
liqe Grofova — Zoia Rudnova 2—0; 
Dvorjecek, Orlowski — Sarhoian, 
Gomoskov 1—2; Grofova, Orlovski 
— Rudnova, Gomoskov 2—1.

mai importante

coresp.

EXPERTUL CHIMIST VISEAZĂ... AUR!
Revista „Sport" din 

lizează intr-un număr 
portarea surprinzătoare a tînărului 
boxer sovietic Igor Visoțki, ivit nea
șteptat in arena internațională și pe 
care îl consideră drept unul dintre 
favoriții categoriei supreme a turneu
lui de box din 
Jocuri Olimpice, 
ta belgrădeană :

„Senzație ! La 
ganizat în orașul Santiago de Cuba, 
celebrul Teofilo Stevenson, campion 
olimpic la Miinchen la categoria grea, 
cel căruia i se prevestesc succese 
remarcabile, a fost învins categoric 
de Igor Visoțki. Tînărul boxer sovie
tic are numai 20 de ani și este cam
pion de juniori al U.R.S.S. pe 1973, 
la categoria grea. înalt de 1,82 .m, 
cîntărind 92 kg, Visoțki are la activul

Belgrad ana- 
recent eoni-

său 87 de 
82... Real 
natele de 
soțki este 
sovietic și

cadrul viitoarelor 
Iată ce scrie revis-

turneul de box or-

partide, fiind victorios în 
talent, afirmat la campio- 
juniori de la Donețk, Vî- 
o mare speranță a boxului 

. — sub îndrumarea antre
norului Evgheni Ogurenkov, care l-a 
descoperit, în 1972, la o selecție de 
nivel republican — are toate șansele' 
să devină un pugilist de mare clasă, 

înalt, puternic, eu alură de „cocoș", 
Visoțki (care este în același timp 
excelent gimnast, fotbalist și halte
rofil) se antrenează asiduu de 5—6 
ori pe săptămînă, progresul său fiind

evident de la meci la meci. In viața 
particulară tehnician chimist, cu spe
cialitatea „metale prețioase", Visoțki 
visează să cucerească la Jocurile 
Olimpice de la Montreal medalia de... 
aur ! Așa cum a început la Donețk, 
și apoi după demonstrația din Cuba, 
Igor . are toate premisele să-și reali
zeze visul".

Daca portretul unui sportiv trebuie 
să înceapă cu- datele cele mai re
cente ale activității sale, atunci 
despre Nikolai Avilov se poate spune 
că ultimele etape au însemnat tot 
atitea mari succese. Primul, primi
rea înaltei distincții de stat a ra
pelului roșu". Apoi, susținerea cu 
succes a examenului de diplomă la 
Facultatea de științe juridice de la 
Odessa. Două notații care îmbogă
țesc în chip desăvirșit cartea de vi
zită a marelui atlet sovietic.

Deținătorul titlului olimpic la ul
tima ediție a J.O. de la Miinchen 
are 25 de ani (înălțime — 1,90 m: 
greutate — 85 kg). A început atletis
mul ca săritor in înălțime, in anul 
1961, la școala sportivă din orașul 
său natal, Odessa. A trecut apoi in 
echipa de baschet, ca apoi să revină 
la atletism, ca decatlonist, la suges- 

sDecialistulul Vladimir Kațman. 
1965, devine campion al U.R.S.S. 
această dificilă specialitate, iar 
trei ani mal tîrziu — Ia Ciudad 
Mexico ajunge pe locul IV in 

ierarhia olimpică a decatlonului. 
Olimpiada mexicană îi prilejuiește 
un alt eveniment fericit : acolo a 
întîlnit-o pe colega sa de întreceri 
Valentina Kozir, care-1 este acum 
soție. Pentru primul lor copil, Ni
kolai i-a promis Valentinei că-i va 
aduce o medalie olimpică de aur. 
Ceea ce s-a și întîmplat 4 ani mai 
tîrziu...

Iată, reamintim, rezultatele sale 
din „maratonul" celor 10 probe, pe 
stadionul miinchenez : 100 m — 11,0: 
lungime — 7,68; greutate — 14,36 m:

m; 400 m
disc — 46,98 m; pră- 

m ;

înălțime
no mg — 14,31,
jină — 4,55 m: suliță — 61.66 
1 500 m — 4:22,8. Total : 8454 p 
record mondial.

în lista „marilor maeștri" ai decat
lonului, cu peste 7 600 puncte, atle
tismul sovietic are 19 reprezentanți, 
din totalul celor 61.

HENRIQUE COSTA MECKING (Brazilia)

„TROFEUL CARPAȚI" SE REIA CU PARTIDE DECISIVE
(Urmare din pag 1)

obligate să se adapteze condițiilor 
colectivului și nu le-a fost prea greu, 
pentru că — indiferent dacă au ,venit 
de sus în jos sau de jos în sus — 
principiile au rămas pe întregul an
samblu al handbalului din R.D. Ger
mană aproximativ aceleași.

Echipa R.D. Germane nu este in
vincibilă. Ea poate fi întrecută de o 
formație capabilă să strălucească, 
dar numai în ziua sa cea mai bună. 
Or, acest lucru se întîmplă rar și 
foarte rar în competițiile oficiale. 
Fiind o reprezentativă solidă, matură, 
cu mari resurse, selecționata pregă
tită de Hans Becker are și la ora 
actuală cele mai mari șanse de a se 
impune în lumea handbalului feminin 
și riscuri minime de a capota.

In urma echipei R.D. Germane se 
află trei formații — România, Iugo
slavia. Ungaria — ale căror evoluții 
inconstante le frînează evident in 
tentativa de a realiza marea perfor
manță. După cîte un meci excelent, 
aceste echipe înregistrează coborîri 
uimitoare, maniera de comportare 
realizînd diferențe care deconcer
tează. Iugoslavia a pierdut fără drept 
de apel la Uniunea Sovietică, dar a 
jucat ca la carte cu România, Un
garia a fost surclasată de România 
după ce învinsese Ia 
Sovietică, iar — c..t„ 
selecționata 
strălucitoarea partidă cu echipa 
Bodog Torok, un meci sub așteptări 
cu Iugoslavia. Interesîndu-ne, firesc, 
îndeosebi echipa României, am cău
tat să găsim cauzele acestei nefirești 
oscilații. Am pus-o, mai întîi, pe 
seama lipsei posibilității de recupe
rare a handbalistelor noastre de ia

o zi la alta, amăgindu-ne cu iluzia 
că la „mondiale" se joacă o zi - da, 
una nu. Apoi, am făcut apel și la 
mai vechea noastră părere că hand
balistele (și nu numai ele) au o labi
litate psihică care diminuează, une
ori, potențialul real. Mai prozaic de- 
cît noi, dar oricum înai exact, lec
torul universitar Constantin Lache, 
antrenorul formației Universitatea

CLASAMENTUL

1. R.D. Germană 3 2 10 39—29 5
3. România I 3 2 0 1 38—32 4
3. Ungaria . 3 2 0 1 32—26 4
4. Iugoslavia 3 111 34—31 3
5. U.R.S.S. 3 10 2 26—36 2
6. România II 3 0 0 3 25—40 0

la fiecare reuniu- ■

’ i scor Uniunea 
— este binecunoscut — 
noastră a făcut, după 

lui

Timișoara, prezent 
ne în tribunele Sălii sporturilor din 
Pitești, ne-a demonstrat că — înain
tea argumentelor noastre — trebuie 
așezat un altul, de ordin tehnico- 
tactic.

„Echipa noastră — ne-a spus C. 
Lache — a pierdut întilnirea cu Iu
goslavia fiindcă are un singur mod 
de exprimare, fiindcă nu-și schimbă 
maniera în funcție de adversar, de 
replica acestuia. Dacă sistemul a 
corespuns în partida cu Ungaria, nu 
înseamnă că el trebuia aplicat ad- 
litteram și în meciul cu Iugoslavia. 
Echipa maghiară n-a practicat o apă
rare agresivă, bazindu-se pe ideea că 
trebuie să blocheze aruncările și nu 
să întrerupă acțiunile. De aceea linia 
noastră de la !) m a putut să-și fruc
tifice la un nivel superior forța de 
șut. Acest concept — bazat și pe 
mișcarea permanentă a jucătoarelor

i
I

de la 9 m — ne-a fost defavorabil în 
întilnirea cu Iugoslavia. Jucătoarele 
lui Wilin Ticici, agresive în apărare, 
au distrus acțiunile noastre în mo
mentul conceperii lor. Echipa Româ
niei n-a găsit soluția de trecere la 
un alt sistem ofensiv, de 
probleme noi adversarului. In apă
rare, am fost surprinși de 
pozițional cu trei jucătoare (extremă 
stingă, inter stingă și inter dreapta) 
și alte trei pe semicerc. Acestea din 
urmă au ajutat finalizarea printr-o 
mișcare permanentă de destrămare a 
sistemului nostru defensiv. Și aici 
răspunsul jucătoarelor noastre a fost 
stereotip, ele negăsind posibilitatea 
de a anihila sistemul dc joc al ad
versarelor. Așadar, după opinia mea, 
cauzele comportării oscilatorii se 
află, în primul rînd, în penuria mij
loacelor de exprimare".

Firește, venite de la un tehnician 
de reputație, aceste opinii trebuiesc 
atent analizate. Ceea ce credem că se 
va și face. „Trofeul Carpați" intră 
azi în faza sa decisivă. El va prilejui 
tehnicienilor noi și noi posibilități de 
a concluziona pe marginea acestui 
test de extremă importanță acum, în 
preajma campionatului mondial. Să 
sperăm că, în ceea ce privește echipa 
României, meciul cu Iugoslavia a 
fost un 
evident 
pune în 
soluțiile 
cu care 
pentru 
acum 
lente, care formează 
ioros.
are. fără doar și |X>ate, o 
dificilă, dar n-ar fi prima pe 
ar indeplini-o cu succes.

a-i pune

un atac

I

NEBUNIA TRANSFERURILOR
Luind în discu

ție transferurile o- 
vreme, mai ales în 

.SPORT"
perate în ultima 
fotbalul spaniol, revista ______
din Hamburg scrie următoarele, sub 
semnătura ziaristului Georg Haschke :

„Tendința inflaționistă și . prețu
rile astronomice legate de transfe
rurile efectuate în ultima vreme în 
unele țări vest-europene ridică o 
seamă de probleme care pun în pe
ricol însăși dezvoltarea viitoare a 
fotbalului, ca să nu mai vorbim de 
„sănătatea" cluburilor respective. Se 
cunosc cifre enorme, citate cu ocazia 
transferurilor unor vedete ale ba
lonului rotund, imediat după ridi
carea embargoului ce domnea in 
fotbalul spaniol. La ora actuală, alte 
asemenea sume produc dureri de cap 
administratorilor marilor cluburi ita
liene, în marea lor majoritate aflate 
în pragul falimentului.

Transferurile exorbitante operate cu 
Netzer, Cruyff și acela — ratat însă 
— al lui Gigi Riva arată că în mare 
măsură atmosfera fotbalului occiden
tal a început să semene cu aceea din 
jurul meselor de ruletă ale marilor 
cazinouri internaționale. Ce se va 
întimpla dacă și fotbalul italian, ur-

mind pilda celui spaniol, 
interdicția asupra 
jucători străini ?
de spus, dar în orice caz Liga fede
rală a R.F. Germania ar fi imediat 
amenințată cu epuizarea „stocului" 
el de jucători, cu atîta grijă crescut 
și promovat. Ceea ce apare mai cu
rios este faptul că în această nebu
nească sarabandă a cifrelor înșiși 
jucătorii sînt gata de orice compro
mis, părăsindu-șj cluburile care i-au 
crescut, familiile și prietenii, înstrăi- 
nindu-se de admiratorii lor, plecînd 
pe meleaguri străine, și asta numai 
pentru a îmbogăți un șir întreg de 
profitori... ,

La spectatori s-a ajuns să nu se mal 
gîndească nimeni, deși în ultimă in
stanță ei sînt aceia care suportă, prin 
veșnicele majorări de prețuri, toate 
aceste excese financiare. In fapt, ele 
nu sînt cu nimic justificate, deoarece, 
așa cum au dovedit achizițiile spa
niolilor, nimeni nu poate spune cu 
certitudine cît valorează exact un 

■ jucător, care — fiind... o ființă uma
nă — este supus factorilor fizici și 
mai ales psihici, neputînd fi evaluat 
ea o marfă oarecare"/

va ridica 
„importului" de 
Este foarte greu

Unul dintre cele mai interesante 
meciuri din suita celor care urmează 
să desemneze pe noul șalanger la 
titlul mondial de șah, va opune pe 
tînărul mare maestru brazilian Costa 
Meeting, unui veteran, al întrecerii, 
sovieticul Viktor Korcinoi. Primul, 
Învingător strălucit (și surprinzător) 
al turneului interzonal de la Petro- 
polis. in Brazilia.

Mecking s-a născut în 1952 în loca-

litatea Sao Laurenqo do Stil și a în
ceput să joace șah destul de bine 
la vîrsta de 7 ani. Mutîndu-se, îm
preună cu familia. în localitatea Pe- 
lotas, Henrique cîștigă consecutiv, la 
vîrsta de 9. ”A ..............................
vicecampion 
ani reușește 
statului Rio 
ani, micuțul 
ziliei !

în general 
oară a fost 
jucat 
în 19 . _____ w _____ _______
zonal împreună cu Panno, Foguel- 
man și Bolbochan, urmează apoi o 
serie de „acumulări calitative" și-n 
1970 Mecking cîștigă un puternic tur
neu internațional la Vrsac (iugosla
via), înaintea marelui favorit Por- 
tisch. Cu cîteva luni înainte, el reu
șise să cîștige zonalul sud-american 
cu un avans copleșitor asupra veș
nicului său rival Panno, învins in 
partida directă.. în sfîrșit, la Has
tings, în 1972, Mecking a reușit să 
cucerească titlul de ■ mare maestru 
Internațional într-unul din cele mai 
prestigioase turnee ale anului. Acum, 
în urma rezultatelor dc la Petropo- 
lis, Henrique Costa Mecking intră în 
rîndul primilor 8 jucători din lume’.

a fost ;să devină 
de șah. I-a lansat 
provocare lui R.o-, 
meciul nu a avut 
și-a pierdut însă

10 și 11 ani, titlul de 
al Pelotasulul. iar la 12 
să cîștige campionatul 

Grande Do Sul. La 13 
devine campion a) Bra-

ascensiunea sa ulteri- 
rapidă, cu toate că a 

t mai mult în America de Sud. 
1966. cîștigă în Argentina turneul

rîndul primilor 8 
Marele său vis 

campion mondial 
chiar, în 1972, o 
bert Fischer, dar 
loc. Mecking nu v__
încrederea, continuă să aștepte, speră 
ca printr-un joc favorabil al rezul
tatelor în meciurile de candidați să 
ajungă să-l înfrunte pe campionul 
lumii.
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meciul cu Iugoslavia 
accident, că ea are resurse 
mai mari pe care și le va 
valoare, că în viitor va găsi 
de rezolvare a problemelor 
este confruntată. Mai ales, 
faptul că înmănunchează 

un număr îmbucurător de tă
un colectiv va- 

Profesorul Constantin Popescu 
fără doar și poate, o misiune 

dar n-ar fi prima pe care

i

La Copenhaga s-a disputat meciul retur 
dintre formația locală ..Stadion" și e- 
chipa Borac Banja Luka, contînd pentru 
primul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. Victoria 
revenit gazdelor cu 
(9-8). 
20—10. 
pentru

la handbal masculin. Victoria a 
. scorul de 19—16

învingătoare in primul joc cu 
echipa iugoslavă s-a calificat 
turul următor al competiției.

se va disputa la Lisabona meciu 
echipele Portugaliei și Bulgariei.

mondia 
parti cli 

la Lisa- 
: Gora 
Va sili ev 

B’onev (că- 
Voinov, Di-

Astăzi 
dintre 
contînd pentru grupa a 6-a europeană r 
preliminariilor Campionatului 
de fotbal. In' vederea acestei 
decisive, oaspeții au deplasat 
bona următorul lot de jucători 
nov, Staikov, Zafirov, Aladjiev, 
Penev, Ivkov, Jecev, Kole’ 
pitanul echipei). Stoianov, 
mitrov, Milanov, Denev și Borisov.

c'ea de-a 10-a probă din cadrul campio
natului european de automobilism (for
mula 1) s-a desfășurat pe circuitul de 
la Snette'rton (Anglia) și a fost cîștigată 
de sportivul englez Bob Evans. învin
gătorul, care a concurat pe o mașină 
„Trojan", a parcurs 130 km în 40:44,5 
eu o medie orară de 192.590 km. ăe lo
cul doi s-a clasat belgianul Teddy Pi- 
lette („chevron"), care continuă să con- 

campionatului.in clasamentulducă
s
Pupă o zi de odihnă, 
nai masculin de șah 
loscova cu partidele 

singura partidă decisă a 
’.-a învins pe BeUavski. A fost consem
nată remiză in partidele : Keres — Pe
trosian. Polugaevski — Kuzmin. Smls- 
lov — Tal și Tukmakov — Averkin. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.

campionatul unio- 
a fost reluat la 
rundei a 7-a. în 

rundei Savon

Pe circuitul de la Cuenca s-a desfășurat 
campionatul ciclist de fond al echipelor 
reprezentative de regiuni ale Spaniei. 
Victoria a revenit formației 7 .......
(Luis Ocana, Jesus Mazaneque și Jose 
Luis V*ejo), cronometrată pe c 
de 117.200 km cu timpul de 2 h 41 _
locul secund s-a clasat echipa provinciei 
Guipuzcoe (Lașa. Perurena și Lazcano) 
— 2 h 42:14.

Spaniei. 
Castiliei

distanța
1:37. Pe

Tradiționala competiție internațională de 
golf „Turneul campionilor" s-a desfășu
rat în acest an in localitatea franceză 
Saint Nom la Bretache și a fost ciști- 
gată de sportivul american Johnny 
Miller, cu "77 puncte. L-au urmat Va
lentin Barrios (Spania), Charles Coody 
(S.U.A.) și Gary Flayer (R.S.A.) — cu 
cîte 280 p flecare. Francezul Jean Ga- 
raialde a ocupat locul 7 cu 286 p, în

timp ce americanul Arnold Palmer, unul 
din marii favoriți ai turneului, s-a situat 
pe locul 8, cu 288 p.
R
Partida derby a etapei a 10-a a cam
pionatului cehoslovac de hochei pe 
gheată, disputată la Kosice între echioa 
locală V.S.J. și formația Dukla Jihlava, 
s-a încheiat cu scorul de 5—4 (0—1. 2—2. 
3—1) in favoarea gazdelor Liderul, cla
samentului. echipa Sparta Praga a în
vins cu 5—2 (3—1. î—i, i—o) siovan' 
Bratislava. Alte rezultate : Skoda Plsen
— Tesla Pardubice 1—3 ; VJKG Ostra-a
— VTJ Homutov 3—3: HZ Litvinov — 
Sonp Kladno 4—2: Motor Ceske Burie- 
jovice — ZKL Brno 1—3. In clasament 
continuă să conducă Sparta Praga cu 
18 puncte, urmată de Dukla Jihlava — 
12 p (ambele cu cîte un meci mai pu
țin disputat Și HZ Litvinov — 12 p.
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