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de lucru ale tovarâțului Nicolae Ceausescu, secretar
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Pe itinerarul vizitelor

general al partidului, președintele Consiliului de Stat, s-a înscris simbătâ, 13 
octombrie, un nou și important obiectiv — municipiul Tg. Mureș, impreună 
cu conducătorul partidului și al statului nostru, in această zi 
străvechii așezări transilvănene tovarășul Dumitru Popescu și 
tinescu.

Vizita întreprinsă în orașul de pe Mureș, ca și vizitele 
Slobozia, Galați și Brăila, a prilejuit secretarului general 
fructuoasă întîlnire cu oamenii muncii români, maghiari și

au fost oaspeții 
Miron Constan-

recente de Ia 
al partidului o 
germani care 

trăiesc înfrățiți de veacuri pe acest pămînt străbun, muncind înfrățiți pentru 
propășirea României Socialiste. Tema dialogului — aceeași ca în toate cele
lalte intilniri ale secretarului general al partidului cu cei ce muncesc — 
examinarea atentă și concretă, nemijlocită și eficientă a tuturor problemelor 
importante legate de înfăptuirea programului luminos elaborat 

partidului și a sarcinilor trasate 
stabilirea celor mai potrivite soluții care 
i realizarea cincinalului înainte de termen

importante legate de înfăptuirea 
de cel de-al X-Iea Congres al 
de Conferința Națională a P.C.R., i 
să confere activității cotidiene pentru 
un caracter și mai dinamic.

La ora 9,00 avionul cu care 
călătorit conducătorul partidului 
statului aterizează la Tg. Mureș.

„Bine ați venit la noi, iubite 
varășe Nicolae Ceaușescu !“. Aceste 
cuvinte înscrise pe un mare panou, 
pe frontispiciul aerogării, sînt în 
inimile tuturor. Mureșenii au ținut 
să facă o primire sărbătorească 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La coborîrea din avion, secretarul 
general al partidului a fost salutat 
de tovarășul Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prlm-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R.

în numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor județului Mures, 
români, maghiari și 
cretaruluî general al 
sînt adresate cuvinte 
sosit.

O gardă militară, 
ostași, luptători ai gărzilor patrioti
ce și tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul.

Se intonează Imnul de stat 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în revistă garda de onoare.

După străvechea tradiție, de 
sebită stimă față de cei mai îndră-

județului 
germani, 
partidului 
calde de

alcătuită

a 
Ș>

to-

se- 
îi 

bun
din

al
trece

deo-

giți oaspeți, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 1 se oferă pîine și sare, 
i se dă să guste dintr-o ploscă cu 
vin.

Pionierii îl înconjoară apoi pe 
conducătorul partidului și statului, 
îi oferă flori.

Mulțimea aclamă entuziast.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

răspunde tuturor, cu multă 
tenie.

Părăsind aeroportul, însoțit 
uralele puternice ale celor 
în întîmpinare, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
partid și de stat care 
îndreaptă spre cîteva 
tivele industriale ale

★
Primul obiectiv care 

zita secretarului general al partidu
lui este de fapt și cea mai mare 
unitate industrială a orașului — 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce „Azomureș".

La intrarea în 
pe alei, miile de 
laboranți, ingineri 
niți să-i întîmpine 
fac o caldă și entuziastă primire se
cretarului general al partidului.

Directorul combinatului raportează

le
prie-

de 
veniți 

Nicolae 
de 

îl însoțesc se 
dintre obiec- 

orașulul.

primește vi-

incinta unității și 
operatori chimiști, 
și tehnicieni, ve- 
pe înalții oaspeți,

că, potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, costul în
tregii platforme a fost recuperat pe 
baza beneficiilor, cu un an înainte 
de termen.

La întrebarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la modul în 

’ care sînt valorificate materiile pri
me, gazdele răspund s Așa cum ne-ați 
sfătuit dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, valorificăm cu 
succes gazul metan din sursele locale 
de joasă presiune, utilizăm gazele 
reziduale în diverse procese de pro
ducție și vom adînci procesul recu
perării și a altor substanțe de o ase
menea natură.

Se dau apoi ample explicații des
pre cea de-a IlI-a etapă de dezvol
tare, pe care combinatul o parcurge 
în momentul de față.

Sînt vizitate apoi cîteva instalații 
moderne, de mare -productivitate din 
cadrul Fabricii de amoniac — turbo- 
compresoare și coloane de sinteză.

La despărțire, în incinta combina
tului domnește aceeași atmosferă de 
entuziasm. Fiecare muncitor, fiecare 
specialist este pe deplin încredințat 
că vizita 
Nicolae 
„Azomureș" constituie un nou și pre
țios ajutor în muncă, un nou îndemn 
în îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen.

de astăzi a tovarășului 
Ceaușescu la Combinatul

★
l obiectiv al vizitei îl 
întreprinderea de utilaje 

unitate cu
Următorul 

constituie i 
pentru industria ușoară, 
tradiție în peisajul Tîrgu Mureșului, 
care a cunoscut în ultimul deceniu 
o puternică dezvoltare.

Directorul întreprinderii, ing. Mir
cea Codreanu, invită pe oaspeți să 
viziteze cîteva dintre sectoarele fa
bricii. în fața unei machete, el pre
zintă activitatea actuală și perspec
tivele unității, considerată pilot al pro
ducției naționale de mașini, utilaje

(Continuare în pag. a t-a)
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ASTAZI, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 15,50

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI INTlLNEȘTE FINLANDA

Așadar, astăzi în incinta ovalu-
• ................ „23

cu începere de la ora 
15,30, se va consemna ultima apa
riție, pe anul acesta, a tricolorilor, 
prilejuită de confruntarea cu fot
baliștii finlandezi în preliminariile 
campionatului mondial.

Un meci fără miză?
Cam așa am fost cu toții tentați 

să apreciem această partidă cu re
prezentativa Finlandei, atunci la 
puține zile după „Leipzig", cînd, 
în mod practic. înfrîngerea sufe
rită de elevii lui V. Stănescu și 
K. Cosmoc în fața fotbaliștilor din 
R.D. Germană îi scosese pe aceștia 
din cursa calificărilor pentru tur
neul final al C.M.

Firește, el singur, timpul, nu e 
în măsură să restabilească deodată 
niște șanse pierdute cîndva, dar el 
poate vindeca, cit de cit, de com
plexe, insuflînd ceva mai mult

Iui de beton al stadionului 
August",

optimism în sufletul celui în care 
abia licărește o speranță în a su
praviețui.

In această situație se găsesc, în 
clipa de față, și componenții re
prezentativei de fotbal a României. 
Au pierdut, la Leipzig, teren pre
țios în această dificilă cursă a ca
lificărilor. dar, nu totul, concuren- 
ții mai avînd de parcurs ceva 
metri pînă la atingerea firului alb 
al sosirii.

Este, deci, și de datoria noastră, 
a tuturor, să mențiune intacte a- 
ceste mici dar existence speranțe 
într-c eventuală victorie, repurta
tă la scor, pentru a mai putea 
aștepta ceva, la 3 noiembrie, de 
la ultimul joc al grupei noastre 

•preliminare Albania — R.D. Ger
mană. Poate mai mult decît în o- 
rioare altă disciplină sportivă în- 
tr-o dispută de fotbal, cu am
bianța-! atît de specifică, factorul 
psihologic contează enorm, ' fiind 
în măsură să declanșeze energii 
nebănuite Ia o echipă sau alta.

Cu ani în urmă, ne amintim 
bine, datorită imensei voințe de 
a reface un greu handicap, echipa 
națională a României a fost la 
un pas de a întoarce, pe același 
stadion, „23 August", un sever 0—6 
înregistrat la Madrid într-un joc 
cu extrem de puternica selecțio
nată a Spaniei. La un moment dat, 
echipa lui Voinescu, Pîrcălab, Con
stantin, Manolache et comp, 
conducea pe tabelă cu 3—0 și nu
mai un gol, căzut împotriva cursu
lui jocului, în repriza 
tăiat. din elanul unei 
lănțuite.

Astăzi tricolorii au 
nevoie de sprijinul nostru, al tu
turor. Din minime șanse în reali
zarea unui scor de proporții tri
bunele r>ot — au dovedit-o de atî-

a doua, a 
echipe dez-

din nou

2 MARTIE a. c

într-o veritabilă finală, echipa țării noastre intilnește astăzi
treaga gamă a posibilităților și în 
cea de a doua parte a jocului, cînd 
și-a mărit avansul la 6 goluri 
(15—9: min. 29) Succesul repurtat

ora 17,10 :
România II — U.R.S.S.
ora 18,20 :
Iugoslavia — Ungaria
ora 19,30 r
România — R. D. Germană

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA

PREVEDERILOR HOTÂRÎRII PLENAREI C. C. AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE

Mircea Sandu... adversarul lui Răducanu. Da, la antrenamentul lotului 
reprezentativ în care portarul echipei naționale a apărat buturile adver
sarului... Astăzi, însă, cei doi vor fi

in partida
coechipieri pe stadionul „23 August11 

cu Finlanda

Sătmarul sportiv se 
acum de redimensionarea 
materiale. In mai 1970, 
dezlănțuite ale Someșului, revărsa
te peste oraș, au pus o nedorită 
piatră de hotar între ce a fost și 
ce este patrimoniu 
Mare.

Racordat puternic 
mic al întregii țări, 
nice rețele numite 
umană și etică socialistă, 
piui Satu Mare și-a refăcut peisa
jul citadin la o scară nouă, cea a 
modernului și funcționalității spori
te. Au fost eforturi mari și nepre
cupețite în acești ani de reconstruc
ție — în anul 1970, mai bine zis 
în lunile de după inundații, fiecare 
locuitor al reședinței județului a 
prestat în medie cite 200 ore de 
muncă patriotică — au fost niște 
priorități pentru ca fluxul de viață 
și muncă să reintre cit mai repede 
pe făgașul normal. întreprinderile 
și casele, parcurile 
merciale, școlile și 
sport...

Mergem spre întreprinderea 
prelucrare a lemnului pentru a 
dea noua sa bază sportivă aflată 

trecem 
cochete, 
aurii cu 
stîlp de 
pe care 

nostru

preocupă 
bazei sale 
puhoaiele

sportiv în Satu

la pulsul dina- 
prin acele trai- 

solidaritate 
munici-

și spatiile 
terenurile

co-
de

de 
ve

în curs de amenajare. Și 
printr-un cartier de case 
zîmbind zilei de toamnă • 
fațade pastelate. Doar un 
pe trotuar special marcat, 
ni-1 arată corespondentul 
județean, Ștefan Vida, care stă pe 
acolo, amintește trecătorului că pe 
aci apele zălude au înecat avutul 
oamenilor sub 2 metri de furii. Și 
cartierul, total refăcut și îmbună
tățit, se numește acum „Solidari
tății". Cum se numea înainte ? „Ni
meni nu-și mai amintește..." — ni 
se spune, dar, în inima cartierului 
au și botezat modernul complex 
comercial „Piața 14 mai"...

Iată-ne în curtea blocului mun
citorilor nefamiliști de la I.P.L. Un 
viitor teren, deocamdată arat pen
tru nivelare și drenaj, dar străjuit 
— pentru a i se cunoaște destina
ția din timp ! — de două porți de 
fotbal. Alături, gata amenajat un 
teren bituminat de tenis și volei,

• Peisajul citadin și sportul • in cartierul 
Solidarității • 25 hectaredeape imblinzite
de mina omului • Complexul sportiv
și de agrement Someșul — acum și

în perspectivă

împrejmuit cu un gard de rețea 
metalică. Totul — din resurse lo
cale, prin munca patriotică a tine
retului din fabrică. Solidaritatea în 
acțiune, la propriu și la figurat !

Sătmarul sportiv se preocupă a- 
cum de redimensionarea bazei sale 
materiale. „încercăm să rezolvăm 
un paradox — ne spune prim-vic-e- 
președintele C.J.E.F.S., Viorel Mar- 
chiș, care ne-a însoțit permanent — 
baza materială a sportului din ju
dețul nostru este mai consistentă și 
mai aproape de necesități în me
diul rural".

Ne aflăm la Consiliul popular 
municipal. Interlocutor, tovarășul 
prim vicepreședinte, loan Cădariu. 
„Zona de agrement a Someșului — 
ne spune dînsul — aflată în curs 
de amenajare de doi ani și-a în
cheiat prima etapă a lucrărilor în 
acest an. Patru puțuri cu apă 
termală aprovizionează bazinul 
mare și cel de copii în aer liber 
precum și vanele din pavilion. A 
început construirea celui de al doi
lea mare bazin și a amenajărilor 
adiacente 
apt și în sezonul 
celui cunoscut de 
(Oradea). Va fi gata în 
Tot aci, Ia Complexul de 
Someșul, se vor da in funcțiune 
în viitorul sezon terenuri

acoperite, care să-1 facă 
rece, asemenea 
la băile Felix 

acest an. 
agrement

de volei,

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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„STELELE GHEȚII"
ÎN SPECTACOL DE GALA

tea ori — să insufle curaj in obți
nerea unui rezultat de proporții. 
Cu atît mai mult așteaptă astăzi 
echipa națională suportul moral al 
publicului cu cî-t, e știut, ea cuprin
de o serie de fotbaliști, ca Sameș,

Pantea, M. Sandu și Marcu, cu o 
mai mică experiență a jocurilor inter
naționale oficiale care au deci,

(Continuare în pag. a 3-a)

Trofeul Carpați“ la handbal feminin

Terenurile bituminizate 
din curtea Liceului Mi
hail Eminescu consti
tuie o zestre corespun
zătoare Diviziei națio
nale a școlarilor și ju

niorilor
Foto ! Andrei NAGHI 

Satu Mare

Hunedoara : ȘTAFETA ISCUSINȚEI
Duminică, la Hunedoara, în or

ganizarea Consiliului municipal al 
organizației pionierilor, se va da 
startul în „Ștafeta iscusinței și în- 
demînării". După ce vor parcurge 
pe jos 7—8 km., cele 12 echipaje 
vor lua parte la un concurs de ori
entare turistică.

Vor avea loc, de asemenea, de
monstrații de aeromodele, „Crosul 
de toamnă", precum și un concurs 
de semnalizare cu fanioane.

La această acțiune vor fi 
zenți peste 3.000 de pionieri.

pre-

I. VLAD — coresp.

PITEȘTI, 13 (prin telefon). Spec
tatorii oare au umplut pînă la re
fuz tribunele Sălii sporturilor din 
localitate au asistat sîmbătă seara 
la partide de mare luptă de mare, 
frumusețe. S-au detașat prin suc
cesele lor nete și mai ales, prin 
maniera d'e joc formațiile R. D. 
Germane și României care dumini
că (n.r. astăzi) își vor disputa o 
veritabilă finală a celei de a XlV-a 
ediții a „Trofeului Carpați" la 
handbal feminin.

ROMANIA I — U.R.S.S. 20—17 
(14—9). Cele două echipe s-au an
gajat în-br-o frumoasă întrecere, în 
care miza a fost pusă îndeosebi pe 
atac. S-a jucat în viteză de ambele 
părți, ou combinații ale jucătoare
lor din liniile de 9 m și de semi
cerc, s-au, căutat și s-au găsit mij
loace de marcare a unor goluri 
frumoase, uneori entuziasmante. de 
kinogramă. Eohipa României, re- 
venindu-și aproape de potențialul 
ei real, a pus stăpînire pe joc încă 
din minutul 6, luînd apoi un a- 
vans substanțial (8—3 în min. 11). 
A continuat să-și desfășoare în-

a-
cu-
a-

PROGRAMUL DE AZI

finalmente se datorează în princi
pal faptului că handbalistele noas
tre au evitat contactul cu adver
sarele, conoepîndu-și acțiunile în- 
tr-o zonă neutră și obligîndu-le

Campionatul de atletism pe echipe

DINAMO

DAR LUPTA
Republican de 
chiar și după

ȘI-A MĂRIT AVANSUL,
4

NU S-A ÎNCHEIAT ÎNCĂ• ••

Marea scenă de gheață a Capita
lei. patinoarul acoperit „23 Au
gust", va fi azi după amiază locul 
de desfășurare al demonstrației in
ternaționale de patinaj artistic. Pe 
afișul acestui adevărat spectacol 
de gală — care începe la ora 17 — 
figurează numele campionilor mon
diali Irina Rodnina și Aleksandr

Zaițev, precum și o serie întreagă 
de valoroși patinatori din U.R.S.S.. 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia și România.

In fotografia noastră : cuplul pa
tinatorilor români Beatrice Huștiu- 
Dan Săveanu.

Foto; Ion I*4LțiÂipA

în campionatul 
atletism pe echipe, 
întrecerile primei zile a acestei ul
time etape, lucrurile sînt departe 
de a fi lămurite, motiv pentru care 
abia astăzi, cum se spune — Pe li
nia de sosire — vom cunoaște for
mația cîștigătoare. înaintea acestei 
etape hotăritoare, cum se știe, Di
namo avea un avans de 6 puncte 
pe care și l-a mărit însă la 42 p 
în urma desfășurării, de joi, a 
cursei de 10 km marș. Lg această 
probă, exceptîndu-1 pe Ion Găsitu, 
cîștigătorul cursei, următorii clasați 
au fost reprezentanți ai clubului din 
Șos. Ștefan cel Mare.

Studenții de la Clubul atletic 
universitar au luptat, de aceea, cu 
toate forțele pentru a reduce din 
handicap (la un moment dat ei reu
șiseră chiar să ia conducerea) pen
tru ca la finele primei reuniuni pe 
primul loc al clasamentului gene
ral să se găsească tot Dinamo cu 
597 p față de cele 575 p ale C.A.U.

Așadar, astăzi, în orice caz, vom 
cunoaște campioana de atletism a 
anului 1973, deși în ceea ce pri
vește întrecerea formațiilor mascu
line și a celor feminine, de pe a- 
cum se poate considera că Dinamo 
și, respectiv, Argeșul sînt formații
le cîștigătoare.

Ziua de ieri, cu o vreme admira
bilă pentru atletism, nu ne-a fur
nizat prea multe rezultate de cer
tă valoare internațională. Am a- 
plaudat din nou evoluția Argenti
nei Menis, a Vioricăi Viscopoleanu, 
cursele făcute de Constantin Stan 
și Nicolae Perța. Ne-a plăcut, de

asemenea, întreaga desfășurare a 
finalei sutiștilor și doar finișul pro
bei de 1 500 m bărbați.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI ! 10 
km mars (proba s-a desfășurat joi):
l. I. Găsitu (Steaua) 43:27,2, 2. L.
Caraiosifoglu (Dinamo) 43:38,2, 3. T. 
Brandl (D) 43:39,4, 4. N. Maxim (D) 
46:00,4, 5. Fl. Tufan (D) 46:54,8, 6.
C. Enache (D) 47:00,0 ; înălțime : 1. 
L. Torok (CAU) 2,11 m. 2. Ș. loan 
(Dinamo) 2,08 m, 3. M. Purice (CAU) 
2,08 m, 4. Z. Szigyarto (Steaua) 2,04
m, 5. G. Buțuleac (Timiș) 2,00 m, 6. 
V. Lazarciuc (Argeș) 1,95 m ; 110 mg: 
1. N. Perța (Steaua) 13,S, 2. N. Petcu 
(CAU) 14,3. 3. A. Sepsy (Steaua) 14,9,
4. V. Teașcă (CAU) 14,9, 5. V. Bogdan 
(Cluj) 15,2, 6. M. Nicolau (Steaua) 
15,2 ; suliță : 1. M. Petra (Steaua) 
72,24 m, 2. L. David (Dinamo) 71,64 m. 
3. C. Romaniuc (Steaua) 64,38 m, 4. 
Al. Dumitru (Dinamo) 61,84 m, 5. 
L. Pinti (Steaua) 60,94 m, 6. I. Brie 
(Cluj) 60,94 m ; 100 ni : 1. Gh. Zamfi- 
rescu (Steaua) 10,4, 2. T. Petrescu 
(CAU) 10,4, 3. D. Cristudor (Argeș) 
10,4, 4. Gh. Dulgheru (Argeș) 10,5, 5. 
Al. Munteanu (Dinamo) 10,5. 6. V. 
Sărucan (Cluj) 10,6; 400 m : 1. C. 
Stan (CAU) 46,8, 2. Gh. Tănăsescu 
(CAU) 48,2. 3. Al. Sălcudeanu (Dina
mo) 48,2. 4. V. Miloiu (Argeș) 48,8,
5. P. Vasiie (Dinamo) 48,8, 6. C. No
vac (Rapid) 49,1 ; 1500 m : 1, P. Lu
pan (Steaua) 3:53,4, 2. FJ, Sandru
(Steaua) 3:54,0, 3. C. Dima (Dinamo) 
3:54,0, 4. Ad. Dineseu (CAU) 3:54,3, 
5. D. Tit (Argeș) 3:54,6, 6, Gh. Ungu- 
reanu (Dinamd) 3:54,7 ; triplusalt :

1. V. Dumitrescu (Dinamo) 15,70 m,
2. D. Iordache (Rapid) 15,45
Er. Rotaru (Brașov) 14,60 m, 
Gheorghiu (Dinamo) 14,44 m, 
Zaharia (Rapid) 14,22 m, 6. FI. Cor- 
bu (Dinamo) 14,12 m ; 3 000 m
obst.; 1. Gh. Cefan (Rapid) 8:ț6,4, 2.

I. Cioca (Dinamo) 8:57,0, 3. O. Schei
ble (Brașov) 9:04,0, 4. L. Voichin (Ra
pid) 9:05,0, 5. Ad. Laurențiu (Timiș) 
9:08,4, 6. M. Ifrim (Argeș) 9:12,0; 
greutate : 1. M. Iordan (Dinamo) 17,22

Romeo VILARA

reprezen tativa R.D. Germane
pe handbalistele sovietice să 
vanseze și, implicit, să creeze 
loare de șut. Socotim că în
ceastă partidă a primat nu elanul, 
ei concepția tactică bine aleasă de 
antrenor și excelent pusă în prac
tică de jucătoare. Au marcat : Mi- 
kloș (5), Șoș (5), Arghir (4), Cojo- 
caru (4) și Furcoi (2) pentru 
mânia, Makareț (5), Turcina 
Litoșenko (2), Goncearova (2). 
bina (2), Șabanova și Balan 
tru U.R.S.S. Au condus Jerzî
son și Zdislav Jeziory (Polonia)’.

IUGOSLAVIA — ROMANIA II
12—8 (4—4). Dorind să iasă din

Rc-
(4), 

Loz-
pen-
Pas-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Anca Grigoraș și selecționata României 
campioane balcanice la gimnastică sportivă
La „modernă44 au cîștigat gimnastele bulgare

SF. GHEOBGHE, 13 (prin telefon).
Sîmbătă după-amiază, în sala 

sporturilor din localitate, reprezenta
tiva feminină a României și dubla 
noastră campioană absolută Anca 
Grigoraș și-au înscris în palmares 
succese remarcabile, cîștigînd titlurile 
de campioane balcanice la gimnastică 
sportivă. Echipa României realizează 
această performanță pentru a treia 
oară, în timp ce Anca Grigoraș ob
ține pentru prima dată trofeul ’ pen
tru care au luptat aici cele mai au
torizate reprezentante ale gimnasticii 
din România, Bulgaria, Iugoslavia și 
Grecia. Sportivele noastre au domi- 

. nat categoric competiția, impunîn- 
du-se la toate aparatele pe care 
le-au cîștigat la diferențe nete față 
de adversarele lor. De reținut că 
clasamentul individual compus

primele 4 locuri se află numai 
gimnaste românce. De asemenea, 
subliniem faptul că deși a căzut la 
bîrnă (ceea ce i se întîmplă destul 
de rar), din cauza unei deconectări 
premature, Anca Grigoraș a găsit 
suficiente resurse pentru a termina 
învingătoare și încă la o diferență 
apreciabilă. Cazînd la paralele, 
Alina Goreac nu a putut recupera 
decit în parte punctul de penalizare. 
Totuși, merită să aplaudăm ambiția 
Alinei de a concura exemplar la 
următoarele apafate — sol și săritu
ri — unde a obținut cele mai ridi
cate . note din concurs (9,70 respectiv

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag. a 4-a)

(Continuare tn pag. a 4-a)

Nicolae Perța (pe prțniuî culoar), în fruntea alergătorilor de 110 mg, chiar de la primul obstacol 
- fotoț
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BOX
Fluviu 
Sprinten 
Se îndreaptă 
înspre pottrta prîmiiMire, j 
Oe absoarbe r
Ca un magic

imens aspirator, 
Mii și -mH de oameni^ 
Care 
Țin biletul de intrare, 
Petic alb ,
Ce-ți împrumută 
Aer de învingător.
Tineri, 
Vlrstnici, 
Țipi mai simpli
Sau cu pregătire-naltd.
Uriaș cazan cu jar 
Solidarizați de gîndul 
Să ridice laolaltă 
în triumf 
Pe-aceiași idoli 
Despărțițt după cintar.
Sini «ici elevi ee poartă 
între filele „Chimiei", 
Pozele cu „favoriții" 
(Asta-i virata cina, firesc, 
Crezi in ppezia forței, , 
Ca și-n foirța poeziei, 
Confirmiud^ acest „mens senar 
Din dictonul latinele).
Lupța-ncepe.^ 
Pumnii zboană
Unu... patru.„ șase... zece... . 
Poate-o sută...
Poate două...
(Nu-i mai număr, ei nu pot) 
Doar arbitrul, 
Umhrd calmă.
Elegantă, albă, race, 
Stă acolo, 
Pare-ar spune j 
„N-aveți grilă ; eu vid tett...i>
Gong final l 
Susvens.
Tăcere.
Se anunțâ-nvmoătorul. 
Unu-aplaudă, 
Iar alții 
Dezaprobă vehement.
Și in timp, ce in tribună 
Cearta nu ți-a stins „sonorul 
„Adversarii" se sărută 
Fără me-un resentiment...
La sflrșit, 
în drum spre casa. 
Retrăind cele văzute 
Fiecare se visează 
Intr-un ring imaginar. 
Chiar și cind 
(Vorbind statistic) 
Ultimele lui dispute 
Și' le-a susținut pe vremea 
Cina era doar pre-școlar.
Dar frumosul vis s.fortissim'i 
Se arată prea subțire 
Și Incet-inoet 
Ia calea 
Micilor dezamăgiri, 
Răminindu-i doar regretul 
că, in marea lor iuwre, 
La gimnastici, 
Părinții 
Iți făceau mit de scutiri...

FRED FIREA
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Transformind tribuna, tMr-un l
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„MIȘCAREA SPORTIVĂ MONDIALĂ 
ARE MARE NEVOIE DE AER PROASPĂT!“
9 Intilnirea gazetarilor sportivi din Capitală cu J. Havelange • Patru luni de pregătire intensă pentru selecționata Braziliei 
® Vom avea reforme in fotbal ? J. Havelange este partizanul înnoirilor! • Totul pentru stimularea ofensivei...
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NN NOU C. CUTOV-P. DOBRESCU
■ „ Ișțorla de aproape cinci decenii

a campionatelor naționale de box 
S®? cunoaște nenumărate rivalități, ră-
IP mase în memoria spectatorilor da

torita frumuseții și dramatismului 
luptei pentru întfietate. Vă mai a- 
mintiți- de InUlr.irile dintre Nico-

tru a face o listă cit de cit cuprin
zătoare a rivalităților celebre 
campionatul nostru. In fiecare ge
nerație de pugiliști au existat cîte
va perechi, de valori apropiate, ale 
căror întîlniri umpleau tribunele din 
jurul ringului.

ȘTIAȚI CA...
din

PAUL DOBRESCU
Șerbu Neacșu 1 
„cocoșilor'* Nicolae

lae Linca și 
de partidele
Mindreanu — Tom., Constantin ? Nu 
putem uita nici duelurile dintre „se
migreii" Gheorghe Negrea și Pe
tre Zahairia și nici pe cele dintre 
„ușorii" Iosif Mihalic și Ion Dinu. 
Ne-a r trebui prea mult spațiu pen-

ISTORIE IN ȘAPTE REPRIZE
• Sportul cu mănuși a poposit 

în România la începutul secolului 
al XX-lea. Oricît ar părea de cu
rios la prima vedere, nu Capitala 
țării a lansat „moda" luptelor cu 
pumnii. Cele dinții întreceri de box 
au avut loc în vara anului 1909, la 
Cîmpina.

© Bucureștiul nu avea să rămî- 
nă mult timp în urma Cîmpinei. 
în toamna aceluiași 
frumoasa grădină 
centrul Capitalei, doi 
— francezul Martuin

■ ■I

an, 1909, în 
Cișmigiu din 
boxeri străini 
și irlandezul 

O’Mara — uimeau bucureștenii 
luptele lor bine regizate.

• Cu prilejul ‘unui turneu 
care l-a întreprins în anul 1912 
Europa, celebrul boxer de culoare 
Jack Johnson s-a oprit pentru cîte- 
va zile și în ~ 
au venit în 
circ „Sidoli" 
monstrațiile 
om din lume", 
din țara noastră, lăsînd 
sa mulți tineri ambițioși care do
reau să-i urmeze exemplul.

• în 1919, inginerul Virgil Sal- 
vanu, din Cluj, se numără printre 
participanții la întrecerile pugilisti
ce din cadrul jocurilor interaliate 
care au avut loc la Paris, fiind 
primul boxer român prezent la o 
competiție internațională. Virgil 
Sal vanu a cucer it medalia de bronz. 
In semn de admirație pentru sin
gurul boxer român prezent la a- 
ceastă întrecere, canadianui 
wood, unul dintre medaiîațil 
aur, i-a făcut cadou 
mănușile cu Care cucerise 
loc.

• Tot în acest timp, la 
Brăila și Constanța, boxul 
teren datorită marinarilor 
francezi și greci care soseau cu va
poarele comerciale în cele trei por
turi românești. Aceștia improvizau 
adesea adevărate gale de box, care 
atrăgeau tineretul din orașele du
nărene și de pe litoral. La Galați, 
în 1923, Constantin Nour, antreno
rul emerit de azi, l-a învins la 
puncte pe boxerul englez Lingdom 
Jeffries, într-un meci care a durat 
zece runduri. Era pentru prima da
tă cînd un boxer român lupta 
într-o partidă de zece reprize.

cu

pe 
in

România. Bucureștenii 
număr mare la fostul 
pentru a asista la de- 

mai puternic 
a plecat 
în urmă

„celui
Johnson

Ad
en 

clujeanului 
primul

Galați. 
cîștiga 

englezi,

• Primele secții de box au luat 
ființă în anul 1921, în București. 
Este vorba de „Boxing Club" și 
„Tirul". Cea de a doua secție, „Ti
rul", cu antrenorul Petre Alexan- 
drescu, avea să joace un rol deo
sebit în dezvoltarea boxului româ
nesc. Acolo s-au antrenat Dumitru 
Călinescu, Constantin Nour, Marin 
Plăeșu, Toma Aurel și mulți alți 
campioni. Tot la „Tirul" s-a pre-.- 
gătit și Dumitru Teică unul din
tre primii noștri pugiliști valoroși.'

• în ciuda activității pugilistice 
care se desfășura în tot mai multe 
orașe din țară, abia în anul 1924 
s-au organizat pentru prima dată 
campionatele naționale de box. La 
această ediție de debut au partici
pat doar 25 de boxeri. Țoale cen
turile de campioni au fost cucerite 
de reprezentanții „Boxing Clubu
lui", o grupare sportivă ai cărei 
membri aveau posibilități să plă
tească un antrenor străin (france
zul Rene Delcourt). Anul acesta, la 
startul zonelor s-au prezentat 284 
de boxeri.

CALISTRAT CUȚOV
Acum, cel mai mare interes se 

concentrează Î11 jurul rivalității 
dintre Calistrat Cuțov și Paul Do- 
brescu. Meciurile celor doi „ușori" 
sint așteptate cu nerăbdare de că
tre iubitorii sportului cu mănuși. 
Anul acesta, la finalele campionate
lor de la Cluj, e posibil (șansa hîr- 
tiei ne garantează) ca cei doi să 
se înfrunte din nou. Cuțov are ca 
obiectiv păstrarea centurii de cam
pion, pe care o deține, Dobrescu do
rește recucerirea ei.

Iată palmaresul Intîlnirilor Calis
trat Cuțov — Paul Dobrescu acum 
înaintea finalelor de la Cluj1: meci 
egal în 1965 (juniori) ; 1969 — Cuțov 
b. p. în cadrul campionatului ; 1970 
— Cuțov b. p. în cadrul campiona
tului ; 1971 — Dobrescu b. p. în ca
drul campionatului : 1972 — Cuțov b. p 
în gala amicală disputată la Circul 
de Stat clin București ; 1972 
țov b. p. în cadrul 
1973 — Dobrescu b. 
pe categorii", la 
Dobrescu b. p. Ia „Centura de aur". 
Deci, rezultatul disputelor dintre cei 
doi campioni este favorabil lui Cu
țov cu 4—3 (și un meci egal).' La 
finalele de la Cluj va reuși, oare. 
Dobrescu să egaleze, ori se va distan
ța Cuțov ? Iată o întrebare la care 
nu ne aventurăm să răspundem.

© Cea mai tînără dintre catego
riile, pugilistice este semimuscă ? în 
limitele ei se întrec sportivi care 
nu depășesc greutatea de 48 kg. în 
țara 
pion 
anul 
nului 
pa și

© Veteranul ediției 1973 a cam
pionatelor este boxerul dinamovist 
Antoniu Vasile (32 de ani) ? Inte
resant este faptul că anul trecut 
Vasile a cucerit centura la catego
ria semiușoară (60 kg), 
va evolua la semimijlocie 
Va reuși el, oare, să se 
printre campioni ?

© Dpi dintre campionii 
trecut nu-și vor apăra centurile în 
finalele de la Cluj ? Este vorba de 

accidentat 
semigreu1 
a partici- 
acest an, 

.....__  _ , _ retragerea
din activitatea competițională.

© Cele mai multe titluri de cam
pion național le deține Ion Monea *?

■ - * ’ ---- sa
tri-

noastră primul titlu de cam- 
la semimuscă s-a decernat în 
1967 și a revenit constănțea- 
Aurel Mihai, care va partici- 
la întrecerile de la Cluj.

„pana" Gabriel Pometcu 
la „zopa" de la Iași, și 
Petre Cîmpcanu, care nu 
pat la întrecerile din 
pregăti ndu-și, se pare,

iar acum 
(67 kg), 
mențină

de anul

Dinamovistul are în valoroasa 
colecție de trofee sportive 11 
couri de campion republican.

este
El a 

r___L_ ț cu succes acest frumos
sport fiind selecționat în echipa re
prezentativă și obținînd multe 
succese de prestigiu. Pentru activi
tatea 
titlul 
anul

« Cronicarul Mihai Trancă 
maestru al sportului la box ? 
practicat

sa pugilistică a fost distins cu 
de maestru al sportului, în 

1967.
Este 
carte 
Paul

în curs de apariție o 
despre box ? Comenta- 

Ochialbi și Petre Henț
Cu- 

campionatului : 
p. în ,.T”-neul 

Pitești ; 1973 -

CONSTANTIN GRUIESCU
Constantin Gruiescu a împlinit 

28 de ani la '24 iunie. Cu cîteva 
zile înaintea aniversării, pe ringul 
instalat în sala „Pionir" din Bel
grad, reprezentantul clubului Steaua 
a urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere a Cam-

DEȘI E CAMPION EUROPEAN 
PARTICIPĂ PENTRU PRIMA DATĂ
LA „NAȚIONALELE" SENIORILOR I

•
nouă 
torii 
pregătesc pentru iubitorii lecturilor
pugilistice o nouă lucrare intitula
tă „Ultima repriză". în paginile si 
se vor face referiri la viața și acti
vitatea marilor campioni Joe Louis, 
Genne Tunncy, Jack Dempsey, Marcel 
Cerdan, Rocky Graziano, Ray Sugar 
Robinson, Rocky Marciano și multi 
alți ași ai ringului.

OM JWl n

După campionatele continentale, 
desfășurate anul acesta în sala Pio
nir din Belgrad, tehnicienii care au 
asistat la întreceri l-au considerat 
pe „semiușorul" Simion Cuțov 
drept cel mai tehnic pugilist al 
competiției. A fost o mare surpri
ză pentru lumea pugilistică. Simion 
era debutant în marea întrecere și, 
de obicei, distincția de „cel mai 
tehnic" se acordă boxerilor cu 
vechi state de serviciu. La Belgrad, 
tradiția a fost întreruptă, onorurile 
cuvenite celui mai priceput sportiv 
în arta boxului fiind acordate unui 
debutant.

Simion Cuțov, băiatul acesta te
ribil, continuă să furnizeze cronica-

date mai puțin întîlnite inrilor
istoria boxului amator. După ispră
vile de la Belgrad, iubitorii sportu
lui cu mănuși află din nou cu 
uimire că Simion Cuțov va partici
pa in zilele următoare pentru pri
ma dată la campionatele naționa
le de seniori. Cu precocitatea sa, 
el a inversat ordinea firească a 
evoluției unui boxer . a cucerit 
titlul de campion european înainte 
de a fi participat vreodată la cam
pionatele naționale de seniori. Deci, 
la Cluj, campionul european Si
mion Cuțov va lupta pentru pri
mul său titlu de campion național 
de seniori. Și, trebuie să recunoaș
tem, are prima șansă.

pionatelor europene, 
posesia titlului 
ce, în anul 1971 
Madrid — cucerise 
bronz.

în cei aproape 15 ani de activi
tate pugilistică, el a susținut 
de meciuri. A început boxul 
anul 1958 Ia Bocșa Română. A 
cerit 
țional 
nimă, 
niori, 
muscă în anii 1967, 1970 și 1971.

Anul 1973 a fost deosebit de 
rodnic pentru Constantin Gruiescu. 
Performanța cea mai mare a con
stituit-o clasarea pe primul loc la 
categoria muscă,' în cadrul campio
natelor europene 
Acum, spre sfîrșitul 
tițional, Constantin 
participa la turneul 
nalelor. întrebat cu 
bordează întrecerea
„Titlul de campion continental obli
gă. La Cluj voi face totul pentru a 
demonstra că sînt cea mai bună 
„muscă" din Europa, ciștigînd și 
titlul de... campion național. Sper 
să realizez „eventul" și atunci anul 
1973 va fi pentru mine un an 
rodnic".

intrînd în 
continental, după 
— Ia C E. de la 

medalia de

246 
în 

cu- 
na- 
mi- 
se-

două titluri de campion 
de juniori la categoria 
în anii 1961 și 1962. La 
a cucerit centura la categoria

de la Belgrad, 
anului compe- 
Gruiescu va 

final al națio- 
ce gînduri a- 

ne-a spus :

VOINICUL DIN SIBIU .)
Apariția acestui tînăr sibian, voinic și 

curajos, în arena centrală a pugilismu- 
lu'i nostru s-a produs într-o perioadă 
cînd categoriile superioare resimțeau o 
inare lipsă. de valori», Antrenorii umblau 
cu luminarea după băieți puternici și 
bine clădiți, dar foarte puțini se încu
metau să intre în „caretil maghcu, unde, 
iftimai cei temerari și hotărîti să ducă 
treaba pînă la capăt pot spera la un 
loc sub soarele gloriei.

$1 lată, acum, peste noapte, intrase în 
circuit numele lui Gheorghe Negrea, tot 
mai des rostit pe culoarele Federației 
de box :

— L-ai văzut pe sibian ?
— t>a.
— Și, ce zici ?
— E puternic. Lovește tare, dar nu prea 

coreei încă...
— O să-l învățăm. E curajos !
— Asta fără- ndoială. E foarte curajos. 

L-a bătut pe Plachy ! Și apoi meciu
rile de ia Wroclaw, Szczeczin, Viena...

Nimeni nu s-a mirat, deci, cînd tî- 
nărul sibian & fost propulsat în selec
ționata țării egre trebuia să întreprindă 
un turneu prin Suedia.

Regretatul antrenor Miglu poculescu 
conducea pregătirile împreună cu Ion 
Popa, țnțr-o zi, am ștat de vorbă cu el 
la un pahar de bere și spre sfîrșit a 
venit vorba și de ..bobocul» sibian, cu 
care pocqleșpu avusese prilejui să lu
creze de cîteva ori. Cîpd a auzit despre 
e; Mieîu Doculeșcu s-a luminat, la față 
șî ochii au început să-i scdipcască,

- Acest Negrpa este un boxer de 
nwdțtide Uita-te la mine și să-ți amin- 
teșii de aceste vorbe. Eu cunosc la oa
meni ți privesc la antrenamente și mă 
minunez de ditzenia. voința și meticu
lozitatea lui. Ș-a așternut serios pe 
treabă. Dacă și-a pus mănușile în miini. 
să știi că nu se lasă pină nu duce trea
ba la capăt.

— Nu crezi că e prea crud „bobocul” 
pentru un astfel de turneu ? Am auzit 
că va boxa și cu vulpoiul acela de Stlg 
Sjolin...

— Au mai fost niște păreri m genul 
acesta, dar eu cred, că Negrea e un 
otel de calitate și trebuie sa-1 călim la 
temperatura cea mai înaltă.

— Dar dacă va încasa o papară zdra
vănă din partea lui Sjolin, de pildă ?

— Nu-1 bate Sjolin, cit o fi el de 
Sjolin, ascultfi-mă pe mine, a zîmbit 
misterios Doculeșcu, în chip de conclu
zie.

Lotul pentru turneul suedez număra 
în. rîndurile sale pe Miroea Dobrescu, 
Toma Constantin, Eustațiu Mărgărit, 
Gbeorghe FiâL Tiți Nicolae

Linca, Petre Popescu, Gheorghe Negrea 
— la „mijlocie ușoară» — Ghetu Velicu 
și Dumitru Ciobotaru. Am fost* intr-o zi 
la cantonament înainte de plecare și 
acolo am dât pentru prima oară cu 
ochii de Negrea. Stătea retras într-un 
colț și eu greu îi rupeai vorba din gură. 
L-am întrebat dacă se. simte emoționat 
înaintea acestui examen internațional, 
destul de dificil, și el mi-a replicat cu 
o sinceritate dezarmantă :

— De ce să fiu emoționat ? Doar nu 
mă bat cu doi adversari deodată, ci 
tot cu unul. Și el e tot om ca mine.

în sinea mea îl compătimeam, pentru 
naivitatea cu care privea această con
fruntare cu Stig Sjolin, fost campion 
european în 1951. Dar n-am vrut să 
scap nici o vorbă în această privință, 
ca să nu-i tai din aripile încrederii. Am 
continuat deci să-1 presez cu alte în
trebări ;

— Ce performanțe crezi că vei obține 
în Suedia ?

— Nu știu ce rezultate voi obține, sau 
ce vor hotărî arbitrii, dar de un singur 
lucru să fiți sigur... O să dau totul ce 
să nu se spună despre mine c-am făcut 
drumul degeaba pînă acolo.

Răspunsul mi-a plăcut teribil și, cu 
vădită curiozitate, am început să aștept 
știrile din Suedia...

VOCEA DE LA MIEZUL NOPȚII...
Și iată, ele au început să-mi parvină, 

de obicei, pe la miezul nopții, cind 
făceam de serviciu la telefon. La ziar, 
la ceasul acela cînd pleoapele încep sâ 
cadă Învinse de truda zilnică.

...Soneria stridentă a telefonului s-a 
declanșat pe la ora 1 noaptea, cînd ca
feaua (a treia) fumega lîngă aparat și 
aprindeam a nu știu cita țigara.

— Alo, s-a auzit vocea antrenorului 
Ion Popa — am vești bune '.... Selec
ționata noastră a obținut victoria cu 
8—2.

— 8—2 ? Bravo !
Și am început înfrigurat să iau notițe.

Spune, cine sînt învinșii î
— Eustațiu Mărgărit și...
— ...Negrea, debutantul ?
— Nu. Ghetu Velicu. A abandonat su

ferind o deplasare a umărului.
— Dar Negrea acela ?
— învingător. Cu cine credeți ?
— Cu Stig Sjolin, cu el era vorba să 

boxeze...
— Exact. L-a bătut pe marele Sjolin.
— Nu-mi vine să cred. Te rog să-mi 

descrii mai pe larg partida asta, pentru 
că ea este marea surpriză.*-

..Alături de pugiliștii care au întreprins turneul în Suedia. De la stingă 
la dreapta: D Ciobotaru, Toma Constantin, Mircea Dobrescu, Gheorghe 

Negrea, Nicolae Linca $i Gheorghe Fiat (jos)

— A fost o luptă foarte îndîrjită. a 
continuat ion Popa, mai încălzit parcă. 
Sjolin. mult mai experimentat a amba
lat toate motoarele, din primele secunde, 
și a reușit să plaseze un impecabil cro
șeu la bărbie Sibianul nostru a căzut 
și a fost numărat, dar s-a sculat repede, 
ca și cum ar fi alunecat doar, pe-o 
coajă de banană. Apoi a pornit la atac 
în stilul său caracteristic, cu un-doi-uri 
și upercuturi la corp. Sjolin a început 
să dea înapo.i, iar în ultimul minut al 
primei reprize era „groggy“. Cînd Ghiță 
a venit la colț, părea un demon dezlăn
țuit. I-am spus ; „stai puțin jos și cal- 
mează-te. Cum te simți 7“ — N-am ni
mic, maestre, mi-a spus, dar tare mi-e 
rușine că n-am fost prevăzător cum 
mi-ai spus dumneata și-am primit pum
nul acela în bărbie. — Nu-i nimic, 
Ghită — Ba mi-e rușine, c-or să audă 
ai mei c-am căzut la podea. Și cu ce 
ochi îi mai privesc ? — Nu*i nimic, n-o

să audă nimeni. Continuă tot așa, dar 
întinde mai mult stingă aceea în față...-

A bătut gongul și-a început rundul 
doi. Și. spre stupefacția tuturor spec
tatorilor de fa Eiksdablhale, care aștep
tau revirimentul lui Stig al lor, Negrea 
al nostru l-a încolțit iarăși cu lovituri 
de toate calibrele, obținînd o victorie 
detașată la puncte.

După ce am încheiat convorbirea cu 
Ion Popa, am trimis materialul în tipo
grafie și am propus o fotografie a lui 
Negrea, dar negăsind nici una, ani re
nunțat. A fost prima și ultima oară 
cînd n-am găsit fotografii cu Negrea. 
Mai tîrziu, ele aveau să umple sertarele 
cronicarilor de box...

George MIHALACHE
•) Fragment din volumul de biografii 

sportive „Acei băieți minunați și mănu
șile lor de box'-*, în curs de apariție.

Zilele trecute, ziariștii sportivi 
din Capitală ay avut prilejul să 
stea de verbs cu una dintre per
sonalitățile cele mai marcante ale 
fotbalului mondial, președintele Con
federației braziliene a sporturilor, 
Joao Maria Faustin Havelange, care 
îri același timp este și președintele 
Federației braziliene de fotbal și 
membru în C.liO. Joao Havelange 
s-a aflat pentru a doua oară în 
țara noastră, ca oaspete al Consiliu
lui național pentru educație fizică 
și sport. în timpul scurtei sale vizi
te de acum cîteva zile, președintele 
C.B.D. a avut fructuoase întâlniri 
de lucru cu tovarășii Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S. și Mircea An- 
gelescu, președintele F.R.F. S-au dis
cutat diverse aspecte ale intensifi
cării relațiilor sportive intre Brazilia 
și România, ale dezvoltării schimbu
lui de mesageri ai sportului între 
cele două țări. A fost făcută invita
ția pentru un meci amical între re
prezentativele de fotbal ale României 
și Braziliei, care ar urma să aibă Ioc 
anul viitor la 21 aprilie, in orașul 
Brasilia, capitala „țării cafelei".

Președintele C.B.D. este în momen
tul de față singurul contracandidat 
la postul de președinte al F.I.F.A., 
funcție deținută actualmente de en
glezul Stanley Rous. De la intilnirea 
cu Joao Havelange am reținut cîteva 
dintre ideile cele mai interesante, 
capabile să stîrnească interesul ori
cărui iubitor de sport din țara 
noastră.

Președintele C.B.D. se dovedește 
foarte activ ; vizitează cit mai multe 
țări, strînge noi prietenii, se intere
sează de diverse probleme ale fotba

Aspect de la intilnirea președintelui C.B.D., Joao Havelange (X), CU 
redactorii de fotbal din Capitala

. Foto : Vasile BAGEAC

lului internațional. In actualul „tur
neu", J Havelange a trecut prin Por
tugalia (prezent la „Jubileul Eusebio"), 
Franța (unde a avut Întrevederi cu 
președintele F.F.F., Fernand Sastre), 
Bulgaria (unde a reprezentat Brazi
lia la Congresul olimpic de la Varna), 
U.R.S.S. (la Moscova, a vizitat noile 
baze sportive, fiind foarte impresio
nat de cele văzute : are de gînd să 
susțină cu căldură candidatura Mos- 
.jiovaj pentru J.O din 1980) ai/iapoi 
România, Din țara noastră, Joao Ha
velange a plecai in .. Grecia, Turcia, 
apoi în Iran, în unele țări africane 
și, apoi, mai departe...

aiiimpresionat în mod deosebit pla
nul — alcătuit sub stricta suprave
ghere a președintelui C.B.D. — de 
pregătire a selecționatei Braziliei 
pențru turneul final al C.M. 1974, 
care cuprinde nu mai puțin de patru 
luni de pregătire, centralizată. Se cu
nosc deja cele mai mici amănunte, 
orele de plecare și. de sosire ale 
avionului special care va transporta 
lotul brazilian în ziua de 15 măi spre 
Europa, numele adversarilor pe care 
echipa lui Mario Zagalo îi va întîlni

în cele 3 săptămîni de ultime pregă
tiri în munții Pădurea Neagră, felul 
cum se va deplasa campioana mon
dială între orașele gazdă ale turneu
lui final, în RF. Germania etc...

După părerea multor specialiști ai

^Pentru tineretul pa
sionat de sport din 
România, transmit ură
rile mele cele mai sin
cere și călduroase prin 
intermediul ziarului 
„Sportul"..,

București, 10.X.1973 
J. HAVELANGE. 
Preș. C.B.D.

balonului roltund, Joao Havelange are 
șanse foarte mari de a fi ales, în 
ziua de 11 iunie 1974, președinte al 
F.I.F.A. Cu toții ne întrebăm care 
vor fi — în cazul alegerii in funcția 
de președinte a unui om nou, plin 
de idei și foarte întreprinzător — 
modificările sau Îmbunătățirile aduse 
regulamentului de joc sau țp siste
mul de organizare a F.I.F.A.-ei. Joao

Havelange o spune foarte limpede i 
„După părerea mea, organismul Fe
derației internaționale de fotbal a 
cam rămas în urmă. Sportul mondial 
și în mod special fotbalul au nevoie 
de aer proaspăt. F.I.F.A. are sub ju
risdicția sa mai multe asociații națio
nale decit numărul țărilor care fac 
parte din O.N.U. Și totuși, F.I.F.A. 
a rămas aproape la fel ca la începu
turile sale, dacă vreți, la stadiul de 
simplă întreprindere, cînd ar trebui 
să devină un “concern". Cred că în 
viitorul apropiat va trebui să-și 
schimbe mult felul de organizare, 
modul de existență, sediul, pe scurt 
să devină un organism la înălțimea 
reputației sale...

Cu privire la modificările în regu
lament, la acest aspect al jocului de 
fotbal trebuie să fim foarte atenți. 
Principalele noastre eforturi trebuie 
îndreptate mai ales spre modificarea 
intimă a jocului actual, spre încura
jarea spiritului ofensiv și blamarea 
celui defensiv. Pentru a aduce golu
rile — și, implicit, spectatorii — îna
poi pe stadioane !"

Reporterul a solicitat, după înche
ierea extrem de interesantei și in
structivei întîlniri cu — probabil — 
Viitorul președinte al F.I.F.A., cîteva 
rinduri din partea sa pentrii cititorii 
ziarului „Sportul". Rinduri pe care 
Joao Havelange le-a scris cu o vă
dită plăcere...

D. GRAUR

OMUL CU CRONOMETRUL
S-a stins recent din viață, la 76 de 

ani, alergătorul finlandez Pașvo 
Nurmi, figură de legendă a sportu
lui mondial, omul care a impresionat 
pînă la uimire atîtea și atîtea gene
rații de iubitori ai atletismului.

Nurmi a fost din tinerețe și 
pînă în ultimele zile ale vieții spor
tivul cel mai stimat și prețuit în 
țara sa, deși el a fost contemporan 
cu o întreagă pleiadă de alergători 
iluștri: Kolehmainen, Antilla, Purje, 
Măki, Taipale, Ritola, Salminen, Iso-

■

VITRINA CĂRȚII TUMSTICE

MUNȚII u
Retezatul, munte cu nume izvorît din 

lumea legendelor, munte eu frumuseți 
aspre, dar mult iubite, este înfățișat, cu 
un mare respect al preciziunii și al 
amănuntului, de un împătimit al dru
meției montane, injg. Nae Popescu, in
tr-o lucrare de peste 300 de pagini, 
recent apărută în editura „Stadion”. în 
această monografie turistica, autorul 
redă, cu o remarcabilă conciziune, o 
prezentate generală a masivului (de la 
amplasare pină la climă}, consacră un 
capitol parcului național șj rezervației 
științifice din masiv, ne poartă pe 44 
de trasee, de-a lungul și de-a latul celor 
700 kmp ai Retezatului, ne amintește 
traseele de alpinism consacrate, dar 
atrage atenția amatorilor de escalade și

RETEZAT*
asupra unor zone care se pretează la 
cățărat pe stincâ, ne îmbie să vizităm 
mărețul munte și în anotimpul zăpezi
lor (indieîndu-ne. firește, și trasee pen
tru excursii pe schi). Nu lipsesc, bine
înțeles. drumurile de acces in masiv, 
cabanele și locurile de popas, precum și 
un tabel care sintetizează toate căile (și 
marcajele lor) pe care poate fi stră
bătut Retezatul. Schițele zonelor de in
teres turistic, fotografiile și desenele 
panoramice relevă, o dată mai mult, 
meticulozitatea autorului, grija sa de a 
ne face să cunoaștem cît mal bine acest 
masiv de o mare valoare turistică. (S. 
Bcnlfaeiu)

• „Munții Retezat", de ing. Nae Po
pescu, editura „Stadion", 317 pag., lei 15.

Un ghid al județului Sibiu*
Sub semnătura a trei pasionați de 

natura darnică și bogatele vestigii isto
rice ale județului Sibiu (prof. V. Voicu 
— Vedea. N. Deneș și M. Oprișiu), cu 
sprijinul Centrului județean de librării, 
a apărut, recent, de sub tiparul între
prinderii poligrafice Sibiu, un frumos 
ghid turistic al acestui județ. în cele 
305 pagini — bogat ilustrate cu fotogra
fii alb-negru șl color, eu schițe de hărți 
și hărți — au făcut o substanțială pre
zentare a zestrei turistice de care dis-

pune acest județ, care cuprinde in raza 
sa părți însemnate din trei munți foarte 
iubiți șl foarte cercetați de amatorii de 
drumeție montană : Făgăraș, Cibin șl 
Lotru. Ca un supliment la acest ghid, 
se oferă o hartă a celor trei munți, cu 
potecile și drumurile de acces, cu ca
banele existente și o serie de detalii 
utile pentru turiști. (Ilie IONESCU)

*) „SIBIU — ghid turistic" de V. Voi- 
cu-Vedea, N. Deneș și M. Oprișiu, 305 
pag , 22 Iei.

Hollo, Larva, Hockert, Stenroos, 
Lehtinen și încă mulți alții.

„Omul cu. cronometrul" (Nurmi 
alerga eți un cronometru în mină) 
a obținut victorii strălucite, a dobo- 
rît recorduri, a realizat curse des
pre care cei mai vîrstnici vorbesc 
și astăzi cu admirație. în preajma 
J. O. din 1932, în urma unui a- 
utentic „complot", Nurmi a fost des
calificat din atletism, fiind stopat 
din cursa pentru noi performanțe 
de amploare. Reabilitarea, în care 
n-a contenit să creadă, s-a produs 
în 1952 cînd, ca recompensă, orga
nizatorii finlandezi i-au acordat, cin
stea de a fi ultimul purtător al tor
ței olimpice pe stadionul din Hel
sinki.

De altfel, în preajma stadionului 
olimpic din capitala Finlandei, com- 
patrioții săi i-au ridicat lui Paavo 
Nurmi, încă de acum aproape 30 de 
ani o statuie de bronz, mărturie 
grăitoare a dragostei și respectului 
lor pentru acest mare sportiv.

© De 19 ori recordman al lumii > 
1500 m — 3:52,6 (1924) ; 1 milă — 
4:10,4 (1923) ; 2000 m — 5:26,4 (1922) 
și 5:24,6 (1927) ; 3000 m — 8:28,6 (1922). 
8:25,4 (1926) si 8:20,4 (1926) ; 2 mile — 
8:59,6 (1931) ; 3 mile — 14:11,2 (1923) ; 
5000 m — 14:35.4 (1922) si 14:28.2 (1924); 
6 mile — 29:36,4 (1930) ; 10.000 m - 
30:40,2 (1921) si 30:06,2 (1924) : 10 mile 
— 50:15,0 (1928) ; 1 oră — 19.210 m 
(1928): 20 000 m — 1.04:38,4 (1930). 
4x 1500 m — 16:26,2 (1926) și 16:11.4 
(1926).

© Deținător a 12 medalii olimpi
ce : 1920 (Antwerpen) : 5000 m (ar
gint), 10 000 m (aur), 10 000 m cros 
individual (aur), cros echipe (aur) ; 
1924 (Paris) : 1500 m (aur), 5000 m 
(aur), 3000 m echipe (aur), 10 000 m 
cros individual (aur), cros echipe 
(aur) ; 1928 (Amsterdam) : 5000 m ar
gint), 10 000 m (aur), 3000 m obsta
cole (argint).

@ A fost recordman al Finlandei 
în aproape toate probele de semi 
fond si fond, de la 800 m (1:56,3 îri 
1923) la 20 000 m (1.04:38,4 în 1930).

• Campion național de 19 ori i 
800 m (1), 1500 m (3), 5000 m (4), 
10 000 m (4) și cros Individual (7)

IO AN GRECU, SIBIU. Dacă în me
ciul de la Pitești, F. C. Argeș ar fi 
învins cu 4—0, ar fi existat perfectă

egalitate de puncte și de golaveraj (5—5) 
între piteșteni și fotbaliștii de la Fe
nerbahce. în această situație ar fi in
trat în acțiune prevederea privitoare la 
dublarea golurilor înscrise în deplasare, 
astfel că golaverajul ar fi devenit 6—5 
pentru F. C. Argeș. Dar, după cum 
ați văzut, piteștenii n-au vrut să ne 
încerce dacă sîntem tari sau nu la 
aritmetică..

FLORIN POPESCU, CÎMPINA. Un ca
tren, cu următorul motto » „Dinamo și 
cei unsprezece jucători ai echipei cru
saders :

Pentru ca s£ nu se spună.
Cum că n-ar fi gazde bune, 
Le-au dat, după protocol, 
Fiecărui cite-un gol !
UN GRUP DE CITITORI DIN CO- 

SUSANI. De ce a fost schim

bat netam-nesam Florin Halagian ? Cre
deți că este primul antrenor schimbat 
peste noapte ? Sau, măcar, că e ulti
mul ? El este acum antrenor la Minerul 
Baia Mare.

NICOLAE BARAITARU, COMUNA 
SA VENI. „Ce s-ar fi intimplat dac» 
golul 200 ar fi fost un... autogol ?“ în
trebați. cu alte cuvinte, dacă jucătorul 
respectiv ar fi primit un premiu de 
la A. S. Pronosport pentru isprava 
asta ? Credeți că a fost pe deplin re
zolvată problema eficacității și că Prono
sportul ar trebui stimuleze și în
scrierea de autogoluri ? Dacă golul 200 
sau 300. să zicem, este un autogol, va 
fi premiat jucătorul care înscrie golul 
următor

NICOLAE CRIBTESCU, COMUNA LI
PI A. „Am un pariu cu tata și cu un 
verișor. Eu susțin că recentul 11—0 este 
cel mai mare scor realizat de Dinamo, 
în cei 25 de ani de existență". Acesta 
este adevărul. Decă se mai angajează 
în contraziceri fotbalistice, tăticul riscă 
să-si piardă autoritatea în familie 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Deși, 
probabil, numai de glume nu v-a ars, 
duminica trecută, cînd Petrolul a pier
dut acasă meciul cu Politehnica, totuși- 
printre nori, v-ați regăsit muza care vă 
inspiră -de atîtea ori. Aveți, deci, 
cuvîntul:

Faptul nu-î deosebit,
Dacă stai și te gîndești :
Oană e obișnuit
Să cîștjge la.„ Ploiești Ț

TUDOR COȘEREANU, CARACAL. Nu 
sînteți primul care ne puneți această 
întrebare : de ce nu există în comerț, 
în librării sau la debitele de tutun, 
fotografii ale marilor noștri sportivi ? 
Presupun că editurile sau cluburile n-au 
nevoie de bani. Ce altă explicație arn 
putea găsi ?

COSTICA DECU, BUDENI. 1. Togte 
echipele de fotbal se piîng de arbitri. 
Toate susțin că au fost dezavantajate 
de către „cavalerii fluierului*'. De a- 
cord. Dar, dacă toată lumea a pierdut 
din cauza arbitrilor, cine a eîștigăt ? 
Adevărul este că greșelile de arbitraj 
aduc uneori avantaje, iar alteori deza
vantaje. Echipele nu țin minte, însă, 
decît pe acestea din urmă... 2. Rapid, 
pe ultimul loc ! Este o situație pe care 
nu puteți s-o suportați. Ceea ce ne 
miră este că sînteți de atîția ani su
porter al Rapidului și încă nu v-ati 
obișnuit cu suferințele ?

VIRGILIU ITOAIE, BAIA MARE. A- 
veți dreptate ! Și apreciem faptul că si 
acum, ca pensionar, urmăriți cu atîta 
pasiune activitatea sportivă și tot ce 
se scrie în legătură cu ea-

MARICICA CALIN. GALAȚI. Mircea 
Lucescu nu s-a retras din activitatea 
competițională. Unde va juca, vom 
vedea 1

jlustratii; N. (jTAUDlU
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ACTMTAIB SPORTIVE DE MAS
FILIPEȘTII DE PĂDURE :
DESCHIDEREA ANULUI 

SPORTIV ȘCOLAR

cui va avea loc etapa finală a con
cursului de orientare turistică, din 
cadrul competiției feminine „Cupa 
Diana11.

Prezențe inedite pe ringul de la Dynamo Sporthalle
Pe noua bază sportivă a Școlii 

generale din Filipeștii de Pădure- 
Prahova (aici vor putea lucra ele
vii tuturor școlilor din localitate) 
a avut loc deschiderea festivă a 
noului an sportiv ai tinerilor din 
unitățile de învățămînt. După ce 
au ascultat un scurt cuvint intro
ductiv, elevii au participat la în
treceri de fotbal, volei, 
cros Clasa a Vll-a B a 
1—0 întîlnirea cu clasa 
iar anul IV de la liceu 
decât cu 1—0 meciul cu 
la fotbal.

La volei (fete), echipa
a anilor II—III a întrecut, în finală, 
cu 3—0, selecționata anului IV.

COMPLEXUL SPORTIV 
UNIVERSITAR BUCUREȘTI : 
NOI TERENURI DE TENIS

Șitenis
cîștigat cu 
a VI-a C, 
și-a adju- 
anul II —

combinată

în incinta complexului cultural- 
sportiv universitar de la Lacul Tei 
a început amenajarea a noi terenuri 
de sport. Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
Centrul universitar București 
inițiat, în acest sens, o largă 
țiune de muncă voluntară 
denților din institutele de 
mint șle Capitalei. Au și 
lucrările pentru amenajarea 
renuri de tenis bituminate, 
și a 4 ziduri pentru antrenament.

Oct. GUȚU —- coresp.

din 
a 

ac- 
stu- 

învăță- 
inceput 
a 6 te- 
precum

a

Florian ALBU

BUCUREȘTI : 
„CROSUL RECOLTEI

CLUBUL CONSTRUCTORUL: 
ACȚIUNE DE TESTARE A 

COPIILOR

în organizarea consiliilor de edu
cație fizică ale sectoarelor Capita- 

. lei și a Consiliului municipal, la 
sfîrșitul acestei săptămîni vor avea 
loc mai multe manifestări, cu par
ticiparea tinerilor din întreprinderi, 
.instituții, școli și facultăți.

Dintre competițiile de anvergură, 
„Crosul recoltei11 (sectorul IV) — 
faza pe municipiu — se anunță a 
fi deosebit de atractiv, atît datori
tă numărului mare de concurenți, 
cît și traseului inedit ales de or
ganizatori. Concursul va avea loc 
duminică la ora 9. In Parcul tine
retului.

Tot duminică, în pădurea Pusni-

Pentru întărirea 'grupelor de ju
niori și copii și asigurarea creșterii 
schimbului de mîine la diferite dis
cipline, clubul bucureștean „Con
structorul11 a inițiat — avînd spri
jinul de specialitate al C.M.E.F.S. 
— o largă acțiune de testare a apti
tudinilor pentru sport ale elevilor 
din licee, școli generale și școli 
profesionale. Au fost supuși exa
menelor peste 10 000 de elevi. Din
tre aceștia au fost reținuți peste 
400 de tineri care, sub supraveghe
rea unor profesori și instructori ai 
clubului, au început antrenamente 
zilnice la 
handbal și

G.

baschet, volei, popice, 
atfetism.
OCTAVIAN — coresp.

ÎNTRECERILE MEȘTEȘUGARILOR

Dacă pășești, lunea sau joia, dar 
și în alte zile, pe poarta stadio
nului Voința de la Pipera, te în- 
tîlnești cu entuziasmul și eferves
cența caracteristice oricărei între
ceri sportive. Sute de tineri și tine
re din cooperativele meșteșugărești 
ale Capitalei vin aici pentru a prac
tica disciplinele sportive preferate, 
pentru a face cunoștință cu bine
facerile exercițiului fizic și mișcării 
în aer liber.

Pentru a afla amănunte despre 
activitatea sportivă a meșteșugari
lor bucureșteni, l-am abordat pe 
Constantin Furcela, vicepreședinte 
al clubului sportiv Voința, cel care 
coordonează și răspunde de compe
tițiile de masă.

Am aflat, astfel, amănunte inte
resante despre campionatele inter
ne ale clubului, despre „Crosul u- 
cenicilor’1, despre „Voințiada fete
lor11, despre alte acțiuni inițiate îrj 
cadrul acestei organizații sportive.

întrecerile de handbal ale cam
pionatului de casă se află aproape 
de punctul lor final. Dintre cele 24 
de echipe feminine și masculine în
scrise se detașează —, printr-o bună 
comportare — cele ale cooperati
velor îmbrăcămintea și Igiena (fe
minin). Tehnometalica și Arta apli
cată (masculin). Va avea loc și un

BUCUREȘTENI

parte

și-au 
frun-

turneu final la care vor lua 
primele două clasate din serii

Confruntările de volei, care 
încheiat prima parte, au în 
tea clasamentelor următoarele for
mații : fete seria I—Arta aplicată : 
seria a Il-a—Tricotextil; băieți, 
seria I—Igiena, seria a Il-a—Spo
rul. De remarcat că trei dintre a- 
cestea (Arta aplicată, Tricotextil și 
Sporul) au ieșit învingătoare în 
toate partidele.

Foarte populară este competiția 
fotbaliștilor, la care participă 18 
echipe împărțite în. trei serii.

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
desfășurat și „Crosul 
pe listele de concurs consemnin- 
du-se aproximativ 500 de concu
renți. Iată primii clasați : fete—1 
Constanța Stoica (Arta aplicată), 2 
Elena Gîrbacea (Marochineri), 
Georgeta Ghiță 
băieți—1. Vasile Oprea (Instalato
rul), 2, Lucian Avram (Arta aplica
tă). 3 Nicolae Gheorghe (încălță
mintea manuală).

Așadar, Ia clubul Voința, activi
tatea sportivă de masă se află, așa 
cum reiese și din cele arătate mai 
sus. pe aceeași treaptă a impor
tanței cu sportul de performanță.

ucenicilor11,

3.
(Tehnometalica) ;

Dumitru ■ NEGREA

Intr-un număr trecut ne refe
ream la comportarea boxerilor ro
mâni prezenți la- turneul interna
țional de la Dynamo Sporthalle din 
Berlin. La competiția sus-amintitâ, 
una dintre cele mai importante de 
acest gen din Europa, au partici
pat . și sportivi din alte țări ale 
lumii, despre care iubitorii spor
tului cu mănuși din țara noastră 
nu posedă prea multe informații.

Pe lista învingătorilor la această 
ediție și-au înscris numele boxeri 
din trei țări : R. D. Germană.
U.R.S.S. și Ungaria. Gazdele au 
cîștigat întrecerile la șase categorii 
de greutate prin Wolfgang Liebing 
(muscă), Detlef Scherpke (cocoș). 
Ștefan Forster (pană), Jochen Ba 
chweld (serniușoară), Wolfgang Hei
mann (mijlocie) și Jiirgen Fanghâ- 
nel (grea). Pugiliștii sovietici s-au 
clasat pe primul loc la trei cate
gorii: Viktor Pavlov (semimijlocie). 
Iuri Mokrețov (mijlocie mică) și 
Aleksander Nikulin (semigrea), lai 
pugiliștii 
neinvinși 
(Gyorgy 
Juhasz).

Vorbind despre boxerii țării 
gazdă care au terminat învingă
tori la cel mai mare număr de 
categorii (au înscris în competiție 
21 de concurenți), trebuie să re
marcăm buna pregătire fizică a 
majorității pugiliștijor participanti 
la aceste întreceri, ca și cunoștin
țele tehnice ale lui Forster și ale 
tînăruluî Liebing. Aceștia sînt. 
altfel, singurii boxeri din R. 
Germană care la turneul de 
Berlin au dovedit că reușesc să îm
bine în mod fericit pregătirea fi
zică și cunoștințele tehnice. în rest, 
Ia această competiție s-a eviden
țiat tendința pugiliștilcr din 
R.D.G. către boxul în forță, bazat

maghiari au terminat 
la categoriile semlmusca 

Gedo) și ușoară (Lăszlo

de 
D 
ia

AUREL MIHAI

SATU MARE LA ORA REOIMENSIONARII BAZEI MATERIALE A SPORTULUI
(Urmare din pag l)

■tenis, baschet. Iar pentru perspecti
va viitorilor ani, am să vă rog să 
consultați macheta acestei zone 
sportive și de agrement, care a și 
fost discutată ieri, în cadrul schi
ței de sistematizare a municipiului, 
Ia plenara, comitetului municipal de 
partid și sesiunea consiliului popu
lar municipal. Anul trecut, locui
torilor Sătmarului, organele locale 
de partid și de stat le-au pus la 
dispoziție pentru odihnă și agre
ment două lacuri (8 ha), cărora ii 
s-a adăugat în această vară un al 
treilea (cea. 5 ha). în final, anul 
1975, Satu Mare va avea un com
plex de lacuri de aproximativ 
25 ha“.

Douăzeci și 
ape imblînzite 
colo unde ele 
pămînturile și

în fața machetei', arhitectul loan 
Bibanici, șeful serviciului de siste
matizare și arhitectură al consiliu
lui popular municipal, ne explică 
viitoarea configurație a întregii zo
ne de agrement de pe malul So
meșului. Avînd drept pivot actualul 
complex, zona îsi va subsuma nu
meroase instalații 
nuri ambițioase,
timpul, vor racorda acest municipiu 
nordic la rețeaua centrelor urbane 
bine dotate cu amenajări sportive 
și de 
țelor 
liste.

Tot 
dată, 
o vizează și lucrările efectuate 
terenul asociației 
șu!“. Deocamdată, 
se ale terenului și 
margini nu lasă- 
prea multe, poate

cinci de hectare de 
de mina omului, a- 

încercaseră să fure 
liniștea oamenilor !

sportive. Pla- 
dar care, cu

agrement, la nivelul cerin- 
sporite ale civilizației soeia-

perșpectiva — de această 
însă, mult mai apropiată — 

la 
sportive „Some- 
brazdele înțoar- 
săpăturile de pe 
să se întrevadă 
doar amploarea

lucrării de drenaj. Aci, însă, prin 
eforturi conjugate (întreprinderea 
județeană de industrializare a lem
nului — director Gh. Juia, Consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport și munca patriotică a ti
neretului) se va ridica un complex 
■sportiv cu trei terenuri de fotbal 
(unul gazonat), altul de handbal 
și, în fine, de tenis. Speranțe de 
încheiere a lucrărilor : chiar în a- 
cest an.

La grupul școlar „Unio“, direc
torul C. Bruciu ne-a arătat cu 
mîndrie propria bază sportivă Inau
gurată odată cu începerea actualu
lui an de învățămînt, rod al mun
cii efectuate de elevii școlii în 
timpul verii. în locul unor clădiri 
vechi și improprii din curtea școlii, 
care au fost demolate, s-au înălțat 
acum ateliere moderne și o coche
tă bază sportivă compusă din două 
terenuri de tenis bituminate, unul 
polifuncțional pentru volei, handbal 
și baschet, o pistă atletică de zgură 
(80 m), sectoare de sărituri și arun
cări, o pistă de popice. Mîinile de 
aur ale celor aproape 2 190 de vii
tori muncitori 
tă calificare 
realizări pusă 
a tinereții.

Aci, factorii 
gîndit la perspectivă, ținînd seama 
de vîrsta elevilor. Nu același lucru 
l-au făcut, însă, cei de la școala 
generală nr. 6 din cartierul Someș, 
unde aproape 1500 de elevi dispun 
doar de o curte mică prinsă între 
blocuri de locuințe, întreprinderi. 
Că nici edilii orașului n-au gîndit 
prea bine sistematizarea acestei 
zone o dovedește și faptul că miile 
de copii de aci nu au alt Ioc de 
joacă decît îngustele panglici de 
asfalt ale drumurilor șl că, așa 
cum ne relata un locatar al cartie
rului, în timpul vacanțelor ar tre
bui să treacă regulat o mașină a 
circulației pentru a putea degaja

drumul. Problema spațiilor de joacă 
pentru copii este departe de a fi 
soluționată și consiliul popular mu
nicipal, împreună cu asociațiile de 
locatari, trebuie să caute soluții 
operative și economicoase. Pentru 
că, înainte de a ajunge la marile și 
modernele complexe sportive și de 
agrement, puntea de legătură a 
mișcării în aer liber o constituie 
tocmai aceste amenajări simple, a- 
fiate la îndemîna celor mai mici 
cetățeni, cei care mîine vor trebui 
să simtă nevoia organică de a-șî 
petrece o bună parte din timpul 
liber, de a-și reface forțele, prin 
sport și exercițiu fizic.

X

și tehnicieni de înal- 
au dat viață acestei 
în slujba sănătății și (Urmare din pag l)

responsabili ■ s-au

Stadionul Republicii, 
ultima etapă a cam-

namo — Gloriș (Divizia A); teren 
Parcul Copilului, ora 9: Grivița Ro
șie — Vulcan (Divizia A): terenul 
Otelul, ora 10: Rapid — Otelul (Di
vizia B)

ATLETISM.
de la ora 10; .. ..
pionatului republican pe echipe.

EASCHET. Terenul Progresul, de 
la ora 9.30: Arhitectura — I.E.F.S. II 
(f. B> și I.E.F.S. II — Voința (m. B).

BOX. Sala Uzinelor Seminttoarea. 
de la ora 10 '■ gală dotată cu „Cupa 
Voința".

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

FOTBAL. Stadionul „83 August", 
ora 15.30: ROMÂNIA — FINLANDA 
(preliminariile C.M.); terenul Auto
buzul, ora 11: Autobuzul — Chimia 
Rm. vtlcea (Divizia B); stadionul 
Progresul, ora 11: Unirea Tricolor 
— Argeșul Mtliăilești (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 Dinamo, de la ora 
10: concurs internațional de copii.

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

RUGBY. Teren Steaua, de la ora 9: 
Steaua — Sportul studențesc și Di-

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 ora 8-30: meciul Construcții — Di
namo, din cadrul campionatului di
vizionar pe echipe.

TENIS DE MASA. Sala Spartac 
(str. Aurora nr. 1). de la ora 9.30: 
Spartac 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 — I.E.A.B.S. București (m) — 
meciuri Sn 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.Ș.M. Sibiu (i. A) și Medicina — 
Farul (m. B).

pe o pregătire fizică excelentă, dar 
cu mijloace tehnice mai puțin per
fecționate. Dacă un asemenea știi 
de box a reușit să se impună în 
competiția sus-amintită, faptul s-a 
datorat într-o mare măsură și ar
bitrajelor. Majoritatea 
lor ringului11 prezenți 
s-au străduit să fie pe 
delor, favo'rizîndu-1 pe 
în condițiile în care 
lovituri neregulamentare șl atacuri 
periculoase cu capul înainte, ori 
țineri și obstrucții de tot felul a> 
fost tolerate de arbitri, firește, vic
toriile unor boxeri foarte bine 
pregătiți din punct de vedere fi
zic au fost posibile. Dar, cazul fa
vorizării sportivilor țării-gazdă nu 
este singular. La fel se întîmplă. 
din nefericire, aproape peste tot. 
în fond, acest „servleiu11 adus bo
xerilor țării-gazdă este de fapt un 
deserviciu. Sportivii respectivi se 
obișnuiesc să boxeze neregulamen
tar și. în condiții normale de 
cus, sînt sancționați 
multe ori, declarați

Boxerij maghiari, 
sați pe primul loc. 
au impresionat prin 
pregătire completă, 
mănuși din țara 
tr-un evident progres. Prezența lui 
Lăszlo Papp la cîrma echipei na
ționale se face tot mai mult sim
țită.

Și cei cîțiva pugiliști sovietici 
prezenți la întreceri au lăsat o 
bună impresie. Ei practică același 
bcx ce poate fi numit „stilul so
vietic11 — de tatonare a adversa
rului cu brațul din față și aplica- 

•rea precisă a loviturii în momen
tele favorabile. Majoritatea bc-

• xerilor din U.R.S.S.. care au evo
luat la. Berlin, posedă o lovitură 
preferată, foarte puternică, cu care

„cavaleri- 
la Berlin 

placul gaz- 
cît posibil 
numeroase

con-
maiși, de cele 

învinși, 
atît cei 

cît și ceilalți, 
i tehnică și o.

Sportul cu 
vecină este în-

cla-

se impun în fața oricărui adver
sar.

O prezență inedită la turneul or
ganizat de T.S.K. Berlin a fost e- 
ohipa Nigeriei (13 bexeri). în rîn- 
dul căreia s-au numărat și parti 
cipanții la J.O. de la Miinchen, în 
frunte cu medaliatul cu „bronz11 la 
categoria semigrea Tkhpuria. greul 
Ayinla, pana Ndukwu și semiușprul 
Kayinola, clasați acum pe locuri 
fruntașe. Sportivii nigerieni sinț 
puternici, au staturi atletice și sînt 
foarte combativi, 
este încă 
ridicat și, 
fragili la 
Dacă vor 
tehnic 
vor

Tehnica lor P4 
la un nivel suficient de 
în plus, ei s-au dovedit 
recepționarea iovii urilor, 
reuși să facă progresul 

neeesftr, pugiliștii nigerieni 
deveni adversari redutabili 

pentru cei mai buni pugiliști din 
lume la J.O. de la Montreal. Și 
boxerii țării-gazdă a viitoarei edi
ții a Jocurilor Olimpice au avut 
o prezentă remarcabilă 
de la Dynamo Sporthalle. 
sportivi ce 
prilej și, în 
(cat. pană) 
finală, de
Stefan Forster — au. dovedit că la 
Montrea'l vor avea un cuvînt de 
spus în lupta pentru primele 
locuri. Canadienii sînt boxeri ra
pizi, foarte tehnici, cunoscători 
ai luptei la toate distanțele 
foarte ambițioși.

Boxul din Cuba nu mai are 
voie de o «ouă prezentare. El 
bine cunoscut iubitorilor sportului 
cu mănuși din România. Faptul că 
pugiliștii cubanezi n-au reușit să 
cîștige. în final, ia niei-o categorie, 
s-a datorat participării reduse și 
lipsei de experiență competițională 
a celor trei competitori prezenți.

pe ringul 
Cei cîtiva 
cu acest 
Andersen

au concurat 
special. Dale
— depășit cu greu. în 
campionul european,

sl

ne- 
esle

Mihai TRANCÂ

ÎNAINTEA campionatelor naționale de box

PUGIIIȘTII CONSTANfENI

AM/ OPTIMIȘTI CA ORICÎND
Despre boxerii clubului Farul 

din Constanța am aflat că nu au 
avut vacantă în, acest sezon. Ei 
s-au găsit într-o 
nuă, datorită nun 
amicale 
fost 
cit

găsit într-o pregătire conti- 
datorită numeroaselor partide 

iiterpaționale în care au
t angrenați sportivii. atî£ în țară. 

Și
nor

î-n străinătate. Tînărul an- 
Adrian Teedorcscu are de 

fie mulțumit. împrounâ cu 
Văcarii a format o echipă 

lilă, cu sportivi putinați, 
de rezultate dintre cele mai

Ștefan 
reduta b 
afți 
bune.

După cum se știe, desigur, ei au 
„cișUgat tqatp prp-lidele susținute și. 
d'upă etapă do zohă. a campiona
telor naționale, opt' dintre repre
zentanții clubului au obținut drop 
tul de .a participa la ultimă.fază a 
întrecerilor: turneul final de Ia 
Cluj. în aceste ultime zile, premer
gătoare dificilelor confruntări, spor
tivii ccnstănțeni și antrenorii 
sînt văzuți, de cite trei 'ori 
zi, pregătind ultimele asalturi 
supra titlurilor 
despre vacanță, 
ea... doar după 20 octombrie.

Cu toții sînt optimiști. își 
mari speranțe în 
mimuscă), dornic 
sesia tricoului de 
îl deține Ștefan 
departe și Ibrahim 
care muncește cît 
întotdeauna 
pentru 
stantin 
se va 
jean.

de campioni, 
se va vorbi.

un 
campionul 
Qruiescu 

'î.tîmpla

lor 
pe 
ci " 
cit 
de

pun 
(se-
FO- 

care 
Vizează

Aurel Mihai
să reintre în 
campion pe 
Băiatu.

i Faredin (muscă) 
zece. El a fost 
adversar dificil 
european Con- 

și speră că așa 
și pe ringul olu-

furnizat 
jocul

A V-a ediție a Campionatelor Balcanice de gimnastică

UN DUBLU SUCCES
CARE CONFIRMĂ VALOAREA

SPORTIVILOR ROMÂNI

nevoie de încurajările spectatori
lor.

Trecînd din... tribune în teren, 
trebuie spus că selecționabilii și-au 
încheiat pregătirile, ieri, la Snagov. 
Antrenamentul de sîmbătă a avut 
un caracter fizic, de menținere a 
formei sportive, urmînd ca astăzi, 
în cursul dimineții, conducerea teh
nică împreună cu jucătorii, să re
pete pentru ultima oară planul de 
abordare tactică a jocului cu Fin
landa. Unsprezecele e cel anunțat 
ieri; un singur semn de întrebare: 
Dumitrache, Dacă 
complet restabilit 
dureri la piciorul 
vreme acoidentat)
Dudu Georgescu. Din simpla lectu- 
rare a formației 
lui Dinu în 
curgerea la
Pantea și 
unui cuplu 
din d’oj oameni de gol, Dumitrache 
și M, Sandu — ne apare 
orientarea spre ofensivă a 
pentru meciul de azi. O 
de formație adeovată, deci, 
urmărit, ceea ce desigur, 
buie să ducă nici un momen» Ia 
tratarea mai superficială a situa
ției de apărare.

Fotbaliștii finlandezi și-au 
cheiat și ei pregătirile, ieri, 
Stadionului Dinamo.

La sfîrșit. așa cum ne promisese

care

de

se

- PAN-
(9), M.

— VIR-
(3). RA-
- SUO-

(7),
el nu va fi 
(resimte încă 
de mai multă 

se va apela la

prin 
linia a doua, 
două aripi de 
Marcu, prin 
de înaintași

trecerea 
prin re- 
meserie, 
alegerea 
centrali

limpede 
echipei 

formulă 
scopului 
nu tre-

în- 
pe

IERI IN DIVIZIA B
METALUL PLOPENI — DELTA 

TULCEA 3—0 (1—0)
Au marcat : Giba (min. 15), Ra

dulescu (min. 58 și 75).
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

METALUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0)
A marcat: Țevi (min 65)
TRACTORUL BRAȘOV — Ș. N. 

OLTENIȚA 3—0 (3—0)
Au marcat: Gherghe (min. 2), 

Keresteș (min, 13) și yățaf (min. 
31),

Dar speră și semiușorii Aurel 1- 
liescu și Augustin Iacob. care îm
preună cu dinamoviștii Sirm1»’ Cu- 
țov și Ion Vladimir formează un 
„careu11 care va oferi dispute, ce 
se prevăd, de 
Rutina lui Iliescu 
Iacob sînt atuuri 
greu în stabilirea 
această categorie.

N'aleriu Filimon 
spune că a sosit 
Este conștient de 
siune La categoria sa evoluează .și 
campionul național (medaliat cu 
brpnz la.,C.E. de ia Belgrad), galo ., 
țeano’l Sandu Tîrîlă. El s-a antre
nat ca niciodată și loviturile sale 
au căpătat. în ultima perioadă.

. .p.g" lingă tita’țâ Și precizia necpxafâ. 
Acesta este argumentul cu care 
Valerlu Filip pornește spre Cluj și 
spre titlul de campion național...

Mișu Banu a coborît 
semigreilor la mijlocie, 
domnește Alee Năstac. 
se face că nu observă, 
sat mult în ultima vreme și forță 
are destulă, așa că...

Ilie Dascălu îl cunoaște foarte 
bine pe fostul său coleg de sală 
Ion Alexe. Aceasta poate să-i fo
losească pentru obținerea unei vic
torii, Ia care rîvneșie de multi ani. 
Dar. parcă, mai mult curaj nu i-ar 
strica studentului constănțean....

Au mai rămas puține ore pînă la 
primul gong al turneului final. Bo
xerii de pe malul Mării Negre pre
gătesc ultimul asalt. I

Cornel POPA

va oferi dispute, 
excelentă valoare, 

și vitalitatea -lui 
ce vor atîrna 
învingătorilor la

(mijlocie-mică) 
și timpul său. 
dificila șa mi-

din rindul 
Aci, însă. 

Dar Banu 
A progre-

GHEORGHE, 13 (prin tri«- 
Cîșligînd (atit la individual,- 
pe ec-hipe) Întrecerea mascu- 
gimnaștii români repetă, a- 

__ , rezultatele obținute la. edi
țiile din 1970 și 1971 ale Balcania
dei, confirmindu-și valoarea. Do
rința de victorie, mărturisită des
chis aici de conducătorii echipei 
bulgare, ca și intenția iugoslavilor 
de a produce o „surpriză- nu s-au 
realizat, pentru că. mai mult ca 
oricînd, ginmaștii români au por
nit deciși să-și înscrie în palma
res o nouă victorie. Succesul are de 
data aceasta, a greutate sporită, 
dată fiind prezența în competiție, 
pentru prima oara, a giipnaștilor 
greci și turci, chiar dacă evoluții
le acestora au fost timide.

încă din start, a fost evident 
pentru toată lumea că selecționata 
României pornește ca mare favo
rită- Prin tragerea la sorți a apara
telor. ginmaștii noștri au' început 
cu calul cu minere, de abordarea 
căruia depindea — in mare mă 
sură — soarta întregului concurs.1 
Mai mult decît în alte competiții, 
Dan Grecu și colegii săi de echipă 

de dificultățile, 
preaentat- ■ exer? ■ 

p mie.: au- clove- 
eleiiientele de 

amplitudine în 
aiisam- . 

a făcut ca 
români 

punctaj ridicat. 
Reușita i-a stimulat considerabil pe 
componenții selecționatei noastre 
astfel că, în schimbul următor, la 
inele. întreaga sală a fost martoră 
a unor execuții de deosebit nivel 
tehnic. Redactorul de specialitate 
de la ziarul bulgar „Naroden Sport", 
Emanuil Kotev, urmărindu-1 pe 
Dan Grecu, ne spunea că gimnas
tul român define cu siguranță la 
ora actuală cea mai desăvîrșită 
tehnică la acest aparat. Cn o ex
traordinară precizie și siguranță, 
campionul nostru execută elemen
te de foarte mare dificultate și 
spectacol, intr-un ritm care-ți taie 
pur și simplu răsuflarea. Exercițiul 
la inele i-a ,adus, de altfel, lui

8F. 
fon), 
cît și 
lină, 
șadar.

au trecut cu bine
• •acestei . probe, ml 
ciții birn»' puse’ la 
dit siguranță în 
mare dificultate.
mișcare...,Buqa,.tt\'uUiție de 
lilu a formației noastre 
la această probă gimnaștii 
să înregistreze im

Dan Grecu cea mai ridicată notă 
acordată ieri după amiază aici ’ 
9,65. Campionul țării noastre a fost 
de. data aceasta .excelent secun- . 
dat de colegii săi de echipă Nico
lae Oprescu (9,45), Mircea Gheor
ghiu (9.35) și Liviu Mazilu (9,30), 
clasați în această ordine la apara'., 
A fost un splendid recital româ
nesc la inele, probă în care, dopa 
cum se pare, vom avea Un cuvînt 
de spus în arena internațională. 
A urmat bara fixă, prilej de noi 
afirmări . pentru gimnaștii români. 
l)an Grecu și Constantin Petrescu 
au fost la înălțime ambii primind 
9,50 în urma unor exerciții înche
iate cu dublu-s«lt. De remarcat, 
eu și la inele, o nouă afirmare 
plenară a sportivilor români, pre
zenți în rindul finaiiștilor cu pa
tru gimnaști.

Finalul concursului ni i-a arătat 
puțin obosiți pe .gimnaștii români, 
căci numai astfel ne putem explica 
evoluțiile lor mai șterse la sărituri 
și paralele, unde s-au și comis 
mai multe greșeli.

în c-e privește concursul mascu
lin, este de remarcat abundența de 
diiblu-saltmu în „solurile11,. gimnaști- 

vlor bulgari..-mu toate reușite însă, 
săriturile lor de mai mare tehni
citate. Dar. din rărite, ei au ratat 
mult la calul cu minere, iar fostul 
campion. eiijripeuH Raicio Hrislov 
s-a aflai departe de forma care 
l-a consacrat. Veteranul Ștefan 
Zoev a salvat onoarea echipei bul
gare, evoluînd remarcabil la cei 
aproape 30 de ani ai săi.

Din echipa iugoslavă, lipsită a- 
cum de vedete de talia lui Miro
slav Cerar, s-a impus doar Zoran 
Ivanovici, clasat pe locul IV la in- 

(la recalcularea 
s-a remarcat mai 
aparat

dividual compus 
rezultatelor), care 
ales la paralele, 
ocupat locul III.

Pentru gimnaștii greci 
Balcaniada 
rată' școală 
participînd 
au învățat

unde a

și turci, 
o adevă-a însemnat

și sîntem convinși că, 
direct în competiție, ei 
realmente foarte mult.

Constantin MACOVEI

în ajun, Laaksonen ne-a 
echipa probabilă pentru 
astăzi.

Iată cele două echipe 
vor alinia astăzi :

ROMANIA ; RÂDUCANU (1) — 
SATMAREANU (2) ANTONESCU 
(3), SAMEȘ (6), DELEANU (4) — 
DUMITRU (5). DINU (10) 
TEA (7). .DUMITRACHE 
SANDU (8), MARCU (11).

FINLANDA : ALAJA (1) 
KKUNEN (2), SAVIOMAA 
JANTA (4), RANTA (5) ■
MALAINEN (6), KALLIO 
PAAVOLAINEN (8) — MANNI-
NEN (9). PATELAINEN (10), TOI- 
VOLA (II).

(în paranteze, numerele de pe tri
couri).

Această partidă, care va fi con
dusă la centru de arbitrul ma
ghiar Gyula Emsberger, va începe 
la ora 15,30, și va fi transmisă în 
întregime la posturile noastre de 
radio și' televiziune.

MECIURI AMICALE
u UkiUi. jtuOENJESC — 

DINAMO 2 -2 (0—2)
Profitînd de întreruperea campio

natului, ■ Sportul studențesc a susținut 
ieri o partidă amicală în companiă 
formației Dinamo, bineînțeles, din 
ambele echipe, lipsind jucătorii se
lecționați in lotul reprezentativ.

întîlnirea s-a terminat la egalita
te : 2—2 (0—2). Au înscris : Chihaia 
și Octavian Ionescu pentru Sportul, 
respectiv Lucescu și Radu Nunweiller 
(D. N.).

STEAUA — PETROLUL 
3—2 (2—0)

Ieri după amiază, pe terenul de la 
Ghencea, cjteva sute de spectatori 
au urmărit această întîlnire amicală. 
Partida a fost interesantă, cu multe 
iz" eetaeutaase la ambele porți.
Am remarcat evoluția tinerilor ju

cători Radu ' ' 
trolul). Au 
și 40), Radu 
(min. 65 și

(Steaua) și Zamfir (Pe- 
înscris : Tătaru (min. 21 
(min. 87), respectiv Eparu 
83) (Nicolae TOKACEK).

în perioada 10—13 septembrie 
1973 s-au desfășurat în localitatea 
Macolin (Elveția) 
de-al doilea curs, 
de elită, organizat 
Prezent la această 
țiune, în cadrul delegației de „ca
valeri ai fluierului11 din țara noastră 
— din care au făcut parte Aurel 
Bentu, Gh. Limona, N. Petriceanu 
și N. Hainea — vicepreședintele 
Colegiului central al arbitrilor, 
George N. Gherghe, ne oferă, în 
rindurile ce urmează, prilejul de a 
cunoaște principalele probleme dez
bătute cu această ocazie și preciză
rile făcute de U.E.F.A. în vederea 
unei uniforme interpretări și apli
cări a regulamentului de joc.

Referitor la tematica cursului de 
la Macolin se menționează că, în 
prima parte a acestuia, au fost 
puse, de către un select corp 
arbitri internaționali, o serie 
lecții, printre care : Diferențe 
interpretare a regulilor de joc 
meciurile din competițiile europe
ne ; Controlul disciplinar al jocului 
efectuat de către arbitru ; Colabo
rarea dintre arbitrul de centru și 
arbitrii de linie ; Cerințe privind 
calificarea arbitrilor ; Arbitrii și te
leviziunea ; Obstrucția, lovitura li
beră, lovitura de pedeapsă și înlo
cuirea jucătorilor ; Probleme de ar
bitraj, această din urmă lecție 
fiind prezentată de chiar președin
tele F.I.F.A., sir Stanley Rous.

In cadrul discuțiilor, purtate pe 
grupe lingvistice, arbitrii români 
au prezentat două interesante pro
puneri, ambele considerate ca foar
te bune și adoptate : 1. plasamen
tul arbitrului de linie la corner, 
cînd lovitura se execută de pe par
tea lui, să fie înapoia steagului de 
colț și în prelungirea liniei de 
poartă, pentru a putea depista, cu 
exactitate, cînd mingea iese afară 
din teren, în timp ce este în aer : 
2. să fie interzisă șl penalizabilă 
împingerea eu pieptul a portarului 
de către un adversar, în aer, indi
ferent de locul unde s« petrece a- 
cest lucru. Singura împingere re
gulamentară să rămînă aceea umăr 
la umăr. De asemenea, delegația 
noastră a cerut să se precizeze,

lucrările celui 
pentru arbitrii 

de U.E.F.A. 
importantă ac-

ex- 
de 
de 
de 
în

dacă este sau nu considerată ob
strucție acțiunea jucătorului care, 
avînd înapoia lui un adversar, pro
tejează mingea fără să o atingă 
pentru a fi luată în mîini de către 
portar. Acțiunea se petrece în miș
care pe o distanță de circa 15 m 
Precizarea U.E.F.A. a fost că atîta 
timp cît jucătorul respectiv nu face 
pași în stînga și în dreapta și nu 
gesticulează cu mîinile se consideră 
joc normal și nu se penalizează.

în ultima parte a cursului, co-

Lucrările cursului internațional 

de arbitri de la Macolin

misia de arbitri U.E.F.A. a adus 
la cunoștința participanților o serie 
de importante precizări, pe margi
nea regulamentului de joc. Printre 
acestea :

— plasamentul arbitrilor de linie 
la corner să se facă conform dia
gramei nr. 4, din Ghidul universal 
al arbitrilor ;

— la marcarea golului, arbitrul 
de tușă respectiv va alerga spre 
linia mediană, cu vîrful steagului 
îndreptat către înainte, mîna fiind 
ținută în jos de-a lungul corpului;

— în cazul pasării mingii între 
portar și un coechipier arbitrul ur
mează să aprecieze, cînd este ca
zul să penalizeze această acțiune ca 
tragere de timp ;

— *- situația cînd portarul sare 
la o minge înaltă, ca să o prindă 
și în același timp sare și un ata
cant pentru a o lovi cu capul, ur
mează ca arbitrul să aprecieze 
dacă este sau nu fault;

— mișcarea atacantului în fața 
portarului, care are mingea în 
mîini sau comiterea de gesturi prii' 
ridicarea mîinilor în sus sau la
teral se consideră obstrucție și tre
buie penalizată ;

— atingerea mingii de către apă
rători, înainte ca arbitrul’ de linie 
să semnalizeze ofsaid nu se mai 
penalizează ca . fsaid ;

— folosirea ambelor picioare,

pentru a ridica mingea la executa
rea loviturilor libere se consideră 
acțiune incorectă și se repetă lovi
tura ;

— scoaterea mingii din mîinile 
portarului cu capul. în timp ce se 
găsește în aer, nu este permisă. Se 
penalizează cu o lovitură liberă :

— la executarea loviturilor de la 
11 m, pentru desemnarea câștigăto
rului, portarul advers va sta ia 
cercul median ca toți ceilalți jucă
tori ;

— în cazul cînd zidul, format la 
executarea loviturilor libere, nu 
respectă distanța regulamentară și 
se impune acordarea unui avertis-„ 
ment, arbitrul nu va acorda aver-; 
tisment colectiv, ci avertisment in
dividual 
vați ;

— la 
lovire a 
aprecia momentul cînd trebuie 
nalizată o asemenea acțiune, 
recomandă ca astfel de incorectitu
dini să fie penalizate numai în ca
zurile foarte vizibile ;

— jucătorii care se încălzesc în 
lungul liniei de margine, pentru a 
intra în joc, sâ fie îndepărtați în
trucât pot provoca 
ales la determinarea 
ofsaid ;

— arbitrul de linie 
ridice mîna în sus pentru a indica 
că greșeala semnalizată de el se 
pedepsește cu lovitură indirectă ;

— arbitrii trebuie sa fie foarte 
severi cu controlul crampoanele»:

în concluzie, participarea la cel 
de-al doilea curs organizat de 
U.E.F.A. pentru arbitrii de elită, a 
prilejuit cavalerilor fluierului din 
țara noastră posibilitatea de a efec
tua un valoros schimb de păreri și 
de a constata nemijlocit, punctul 
de vedere oficial în diferite pro
bleme. Plecînd de la o astfel de 
premisă se consideră că și scopul 
cursului — acela de a uniformiza 
interpretarea și aplicarea regulilor 
de joc — va putea fi atins, în 
viitor, în bună măsură. Acest' lucru 
a rezultat, atît din discuțiile pur
tate pe grupe lingvistice, cît și din 
«onșlSâU? gâaațw

tuturor jucătorilor vino-

penalizarea încercării 
adversarului, arbitrul

de
va 

pe-
Se

confuzii, mai 
pozițiilor de

n-are voie sa

i



(Urmare din pag. 1)

și piese de schimb, pentru, toate sec
toarele industriei ușoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ur
mărește modul de funcționare al u- 
nor mașini de țesut, gata pentru a 
ii livrate unităților beneficiare 1 exa
minează cîteva eșantioane de țesă
turi de lină și bumbac, care ilustrea
ză elocvent posibilitățile tehnice, per
formanțele la nivel mondial ale ma
șinilor.
' In încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a notat în cartea 
de onoare a întreprinderii :

„Am vizitat cu multă plăcere în
treprinderea de utilaje pentru indus
tria ușoară și doresc să felicit cu a- 
test prilej harnicul colectiv de aici 
pentru rezultatele frumoase obținute. 
1 Am constatat cu satisfacție că, de 
la ultima mea vizită, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii fabricii s-au pre
ocupat să ridice performanțele teh
nice ale utilajelor realizate, să pro
ducă instalații tot mai multe și de o 
calitate tot mai bună.

Urez comuniștilor, oamenilor mun
cii din întreprindere noi succese în 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, multă sănătate și fericire".

în semn de omagiu și dragoste față 
de conducătorul iubit al partidului 
și statului, gazdele oferă în dar o 
minunată statuetă, reprezentînd un 
cerb carpatin, turnat artistic în 
bronz, de muncitorii, întreprinderii. 
Execuția excepțională a piesei reflec
tă înalta măiestrie profesională a 
colectivului, simțul artistic pus în 
slujba producției industriale, căreia 
i se dă astfel valențe noi.

Coloana de mașini traversează ar
tere centrale ale’ orașului, cartierul 
„Tudor“, construit în ultimii ani, a 
cărui populație este egală cu cea a 
orașului Reghin. Miile de locuitori ai 
municipiului, români, maghiari, ger
mani, fac o entuziastă și caldă ma
nifestație de dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
' In imediata apropiere a cochetu

lui cartier „Tudor" se află cea mai 
nouă secție a cunoscutei întreprin
deri „Electromureș" — destinată .pro
ducției de mașini electromecanice de 
calculat — construită din indicația 
Secretarului general al partidului și 
intrată în funcțiune la începutul ac
tualului cincinal.

Inginerul Ion Oltean, directorul u- 
nității, prezintă . o serie de produse 
reprezentative ale întreprinderii, care 
se bucură de o bună apreciere în 
țară și peste hotare.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază preocupările și

realizările specialiștilor în domeniul 
înfăptuirii unor utilaje prin auto- 
dotare.

Secretarul general al partidului se 
oprește adesea și urmărește modul 
cu care muncitorii controlează, cu 
dispozitive de mare precizie, fiecare 
piesă în parte, înlăturind total re
buturile.

Vă felicit pentru ceea ce ați rea
lizat și vă doresc succes în îndepli
nirea obiectivelor propuse, spune to
varășul Nicolae Ceaușescu ,luîndu-și 
rămas bun de la colectivul noii sec
ții a fabricii „Electromureș".

Străbătînd din nou orașul, coloana 
oficială s-a îndreptat apoi spre se
diul Comitetului județean Mures al 
P.C.R.

De-a lungul Străzilor, ca și în fața 
sediului Comitetului județean, mii de 
cetățeni — români, maghiari, ger
mani ■— fac aceeași călduroasă ma
nifestare de dragoste și stimă secre
tarului general al partidului.

în holul clădirii Comitetului sînt 
montate panouri și machete care. re
flectă sugestiv dezvoltarea economică 
și urbanistică a orașului Tg. Mureș 
în anii construcției socialiste, precum 
și în perspectivă.

In fața schițelor și machetelor sînt 
prezentate proiectele de dezvoltare a 
municipiului Tg. Mureș în viitorii ani. 
Secretarul general al partidului se 
interesează de alegerea amplasamen
telor viitoarelor obiective industriale, 
a noilor cartiere de locuit și soluțiile 
avute în vedere de proiectanți, de 
modul in care se vor rezolva o serie 
de probleme ale urbanisticii moderne, 
dotarea orășenească -— rețeaua co
mercială, școli, grădinițe, creșe, baze 
sportive și turistice ■— toate acestea 
menite să asigure în continuare dez
voltarea municipiului.

După această convorbire de lucru 
avută cu organele locale de partid 
și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
iese în pratța din fața Comitetului ju
dețean. Aici mii de cetățeni îl în- 
timpină pe conducătorul partidului și 
statului cu puternice aclamații și u- 
rale. Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm se încinge „Hora Unirii", sim
bol al înfrățirii în idealuri a între
gului nostru popor. Secretarul gene
ral al partidului se prinde în' horă, 
alături de sute de locuitori ar ora
șului, îmbrăcați în frumoase costume 
tradiționale specifice acestor melea
guri.

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Tg. Mureș continuă la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului „23 August" — unitate care o- 
cupă un loc de frunte în dezvoltarea 
și promovarea exportului de mobilă 
românească pe piața mondială.

Se raportează cu acest prilej secre.

tarului general al partidului și des
pre succesele înregistrate în domeniul 
exportului de mobilă.

In continuare, este vizitată expozi
ția. de mobilă a întreprinderii.

In încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului are o discuție cu 
reprezentanții ministerului de resort, 
ai centralei industriale, cu conducerea 
întreprinderii, cu specialiștii.

Un moment remarcabil al vizitei, 
șî în același timp un eveniment cu 
totul deosebit în viața orașului, care 
se înscrie în sfera preocupărilor pen
tru ridicarea nivelului de cultură al 
oamenilor muncii, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, îl 
constituie inaugurarea noului tea
tru de stat al municipiului Tg. 
Mureș. In aclamațiile miilor de lo
cuitori, prezenți în fața modernului 
edificiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală. Apoi se vi
zitează teatrul.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pe realiza
tori.

Sîmbătă seara a avut loc, în pre
zența tovarășului Nicolae Ceausescu, 
spectacolul inaugural al noului’ tea
tru.

La sosire, în piața teatrului și la 
intrarea în șalâ a secretarului gene
ral al partidului și a celorlalți con
ducători, toți cei prezenți, ovaționea
ză.

A fost prezentat spectacolul, intitu
lat „Partidului — inima si fapta".

Interpreților le-a fost oferit, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
un coș cu flori.

★
Seara, întregul oraș este în sărbă

toare. Mii și mii de oameni se aflau 
în piața noului teatru, unde se des
fășoară spectacolul inaugural.

După terminarea spectacolului, con
ducătorul partidului șl statului este 
din nou ovaționat îndelung, emoțio
nant.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate pe jos piața teatrului, arterele 
care duc spre reședința ce i-a fost 
rezervată, printr-un adevărat coridor 
uman — mii și mii de cetățeni, stu- 
denți și elevi fremătînd în lumina 
torțelor, aclamînd cu căldură pe 
conducătorul iubit al partidului, 
călăuzitorul înțelept al României pe 
calea luminoasă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit încă 
tin prilej de contact nemijlocit cu 
masele de oameni ai muncii, un dia
log eficient cu privire la modalită
țile înfăptuirii programului trasat d? 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, la realiza
rea sarcinilor cincinalului actual 
înainte de termen.

NĂSTASE - ORANTES 
IN FINALĂ

LA BARCELONA!
Ieri, campionul nostru 

l-a învins net pe Kodes
BARCELONA, 13 (Agerpres). — In 

sferturile de finală ale probei de 
simplu a turneului de la Barcelona, 
Ilie Năstase (România) l-a eliminat 
cu S—3, 6—3 pe spaniolul Higueras. 
In semifinalele probei, Ilie Năstase
1- a învins detașat pe Ian Kodes (G—1, 
3—6, 6—4, 6—oj, care îl învinsese pe 
australianul Phillips Moore, cu 7—5,
2— 6, 6—4. In cealaltă semifinală, O- 
rantes, care dispusese de englezul 
Mottram (6—2, 6—2), a eîștigat la 
suedezul Borg învingător al lui Patti
son (11—9, 6—1).

Astfel, finala turneului de la Bar
celona se va juca între Ilie Năstase 
și Manuel Orantes. In semifinalele 
probei de dublu masculin, cehoslovacii 
Kodes și Zednik au dispus cu 2—6, 
6—3, 6—4 de Ion Tiriac (România) — 
Borg (Suedia).

ICHIPA DE BASCHET STEAUA 
ÎNVINGĂTOARE EA WUOCEAW

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — Tur
neul internațional de baschet de la 
Wroclaw a fost eîștigat de echipa 
Steaua București. Baschetbaliștii de 
la Steaua au fost urmați în clasa- 

<ment de echipele Slensk Wroclaw, 
Industromontar Zagreb și H.S.G. 
Leipzig. In ultima zi a competiției, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Industromontar Zagreb — 
Steaha 77—76 (48—30); Slensk Wro
claw — H.S.G. Leipzig 65—56 (34—31). 
Steaua a totalizat 4 puncte în clasa
ment, ocupînd primul loc datorită 
unui coșaveraj superior față de cel 
realizat de echipele ălensk și In- 
duștromonar Zagreb, clasate pe locu
rile următoare.

In Balcaniada de șah

ÎNTÎLNIREA DECISIVĂ ROMÂNIA - BULGARIA
BRAȘOV, 13 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru).
După o zi de odihna, Balcaniada 

de șah a fost reluată vineri diminea
ța cu continuarea partidelor netermi
nate din întilnirile România — Grecia 
și Bulgaria — Turcia, disputate 
miercuri. Conform așteptărilor, fa
voritele au obținut victori} . la scor, 
ceea ce face ca lupta pentru meda
liile de aur să rămînă, în continuare, 
deschisă. Astfel, România învinge 
Grecia cu 5—1 (Skalkotas — Cio- 
câltea *7,—r/2, Partos — Makropoulos 
1—0, Pavlov — Gavrilakis 1—0, 
Koulcmenos — Biriescu 0—1, partida 
Ghizdavu — Trikaliotis întrerupîn- 
du-se a doua oară, cu un ușor avan
taj pentru român), iar Bulgaria în
trece cu ăi/j—lrA formația Turciei.

Aseară, în runda a 4-a' s-au în
registrat ‘rezultatele : Bulgaria — 
Grecia 4i/2—4«/2 (1) și Iugoslavia — 
Turcia 2—0 (5). Echipa României a 
fost liberă.

In turneul balcanic feminin î 
Troianska — Makai x/2—1/2 (întreruptă 
din runda a 3-a), Troianska — 
Giiliimser 1—0, Kalchbrener — Makai 
*/t—>/2 (runda a 4-a). în' runda â 
V-a Makai — Giiliimser 1—0, Kalch
brener — Troianska i/2—■/,.

în turneul balcanic ' de juniori 
conduc, după 5 runde, Anghelov și 
Prundeanu cu cîte 3i/2 p urmați de 
Urzică l»’/2, Skembris lp.

Astăzi, în concursul masculin au 
loc partidele decisive România — 
Bulgaria și Iugoslavia — Grecia.

Carol GRUIA

In „Cupa României1' la

Tîrnava, în serie: meci nul
Azi, tradiționalul joc

MIERCUREA CIUC, 13 (prin te
lefon). Făceam precizarea în ulti
mul nostru comentariu pe margi
nea „Cupei României" Ia hochei' că 
apropierea etapei finale nu adu
sese — cum ar fi fost, poate, nor
mal — clarificări în cele două 
țlispute cuprinse în această între
cere : cîștigarea trofeului sau o- 
euparea uhuia dintre cele prime pa
tru locuri ale clasamentului, poziție 
care atrage calificarea în grupa I 
a viitoarei divizii A. Și etapa de 
sîmbătă a confirmat acest lucru, 
hocheiștii din Od'orheiu! Secuiesc 
(în serie după cum se vede) reu
șind să smulgă un punct echipei 
Agronomia Cluj, ceea ce va deter
mina calificarea aproape certă a 
Dunării Galați.

Cît privește lupta pentru primul 
«loc, totul se va lămuri abia dumi
nică (n.r astăzi) la sfîrșitul meciu
lui Steaua — Dinamo.
-- AGRONOMIA CLUJ — TÎRNA- 
Va ODORHEIUL SECUIESC 5—5 
(3—0, 0—3, 2—2) Pregătindu-se
pentru jocul „decisiv" de duminică 
cu I.P.G.G., clujenii — puși pe e- 
.conomii de forțe — au evoluat 
fără două „piese" grele (Făgăraș 
și Otvos). Numai că acest calcul 
s-a dovedit greșit! Tîrnava a lup
tat cu o energie lăudabilă, n-a ce
dat pasul nici cînd' a fost condusă 
cu 0—3 și 4—5 (min. 55). Echipa 
din Odorheiul Secuiesc a Știut să

DERBY-UL DINAMO - RAPID LA POLO
CLUJ, 13 (prin telefon). Statu 

quo înaintea partidei decisive Di
namo — Rapid, care va avea loc, 
duminică la amiază. în piscina a- 
coperită de pe malul Someșului, 
Ambele fruntașe ale clasamentului 
au eîștigat și meciurile de sîmbătă 
seară. Dinamo în stil de veritabil 
lider, ca de altfel și Rapid, în re
venire de formă. Echipa din „Ște
fan cel Mare" își păstrează cele 
două puncte avans și, în căzui u; 
nui ncu succes, poate fi socotită, 
în mod practic, campioană a țării 
pe anul 1973. Dacă victoria va 
surîde. însă feroviarilor, va trebui 
să mai așteptăm o săptămină pen
tru a cunoaște cea mai bună echi
pă a României la această oră.

hochei

cu Agronomia
Dinamo — Steaua

profite din plin de frecventele și 
gravele erori de apărare ale cluje
nilor, folosind cu succes armia con
traatacului. Vom menționa că for-

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE
Ora 9 : Tîrnava Odorheiul Se

cuiesc — Liceul Nr. 1 M. Ciuc
Ora 11,30 : Agronomia Cluj — 

I.P.G.G.
Ora 17 : Dunărea Galați — S.C. 

Miercurea Ciuc
Ora 19.30 : Dinamo — Steaua

AlXWkWWWMNJNJXVAVX
țînd victoria, Agronomia Cluj a re
nunțat pentru ultimele 15 secunde 
Ia serviciile portarului, atacînd cu 
6 jucători de cîmp. Era însă prea 
tîrziu. Și astfel meciul hotărîtor 
pentru Agronomia a fost tocmai 
acesta, în care cedînd un punct ini
moșilor și ambițioșilor hoche- 
iști din Odorheiul Secuiesc 
clujenii și-au risipit singuri 
și ultimele șanse de a mai face 
parte din elita hocheiului nostru.

Au marcat: Imbrech, Deneș, Va- 
kar, Orgoș. Csedo — Agronomia, 
Vass (3), Csiszer (2) — Tîrnava. Au 
condus: FI. Gubernu și C. Antal.

DINAMO — DUNĂREA GALAȚI 
9—2 (1—2, 2—0, 8—0). Coatînd pe 
faptul că gălățenii sînt asigurați 
în ceea ce privește calificarea, di- 
namovițtii au început meciul prea

lejer, lăsînoli-<e conduși o repriză 
și reușind să preia avantajul abia 
în a doua .jumătate a meciului 
(3—2 — min. 35). De aci înainte, 
bucureștenii și-au impus superiori
tatea, cîștigind clar în final. Au 
marcat: Gh. Huțanu (3), Pană (2), 
FI. Sgîncă (2), Malehin, Costea, — 
Dinamo, Olenici, Fodorea. — Du
nărea. Au arbitrat A. Balint și P. 
Kedveș.

I.P.G.G. — LIC. NR. 1 MIERCU
REA CIUC 3—0 (0—0, 2—0 1—0). 
Meci de mare luptă în care au 
marcat, în ordine: Marian, Ștefa- 
nov șî Bălășoiu. Au condus G. 
Tașnadi și O. Barbu.

STEAUA — S. C. MIERCUREA 
CIUC 8—0 (2—0. 5—0, 1—0).

Călin ANTONESCU

Revenind la partidele1 de sîm
bătă, se cuvine, în primul. rîțid’, să 
subliniem scorul record al campio
natului. Dinamo a jucat ca. la car
te și a administrat echipei Pro- 
gresuT o'lecție severă : 12—1 (3—0, 
3—0. 4—0. 2—1). Contraatacul în
vingătorilor, model de joc modern, 
a permis lui Zamfirescu (3). Rus 
(4), D. Popescu (4) și M. Popescu 
(-1) să înscrie goluri mult aplau
date.

Rapid București. ambiționată 
poate și de insuccesele de săptămî- 
na trecută și simțind apropierea 
finalului d'e campionat, și-a strâns 
serios rîn-durile. Și ce n-a reușit 
cu cîteva zile în .urmă, la Bucu
rești, a realizat chiar la Cluj : să 
învingă pe Voința cu 9—3 (2—0. 
1—1, 3—1, 3—1). Feroviarii au îno
tat mai mult (și cu folos), și-au 
creat numeroase ocazii favorabile, 
ținîndu-și în permanență adversarii 
la distanță : 3—0. 4—1, 5—2 și 8—2 
Au înscris: Olac 2, Slăvei 2, C. 
Rusu 3. Schervan, Țăranu (Rapid), 
CI. Rusu, A. Szilagyi, Gyarfas (Vo
ința). Alte rezultate : ' Ind. lînei Ti
mișoara — Mureșul 7—6, Crișul — 
Olimpia Oradea 7—2. Școlarul — 
Vagonul Arad 4—3, Politehnica 
Cluj — I.E.F.S. 5—4.

Adrian VASILIU

în etapa de ieri a

ATLETICO MADRID ÎNVINSA
MADRID, 13 (Agerpres). — In cea 

de-a 7-a etapă a campionatului de fot
bal al Spaniei. Espanol Barcelona a 
reușit să cîștige cu 1—0 (1—0) in fața 
campioanei țării Atletico Madrid, care 
va întâlni la 24 octombrie, în C.C.E., 
pe Dinamo București. Alte rezultate în
registrate : Celta Vigo — Valencia 0—2 ; 
Murcia — Atletico Bilbao 0—0 ; Gra-

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

,m, 2. Ad. Gagea (Dinamo) 16,75 m, 
3. C. Crețu (Metalul) 15,55 m, 4. V. 
Pop (Metalul) 15,51 m, 5. V. Sălăgean 
(Brașov) 15,47 m, 6. C. Csakany (Cluj) 
15,33’ m ; 4X100 m : 1. C.A.U. 40,6, 
2. Argeș* 41,4, 3. Dinamo 42,0, 4—6 
Steaua. Cluj șî Rapid 42,4 ; prăjină: 
1. D. Piștalu (Dinamo) 4,90 m, 2. Cr. 
Ivan (Dinamo) 4,80 m, 3. N. Ligor 
(CAU) 4,80 m, 4. C. Anton (Steaua) 
4,70 m, 5. V, Bogdan (Cluj) 4,40 m, 
6. M. Nicolau (Steaua) 4,20 m.

Clasamentul general — bărbați ! 1. 
DINAMO 441 p, 2. Steaua 390 p, 3. 
C.Ă.U. 378 p. 4. Argeș 145 p, 5. Rapid 
134 p, 6. Metalul 114 p, 7. Brașov 
111 p. 8. Cluj 92 p, 9. Timiș 52 p.

FEMEI» lungime: 1. V. Viscopo- 
leanu (Steaua) 6,33 m, 2. Al. Gheor
ghiu (Steaua) 6,05 m, 3. Fl. Boca 
(CAU) 5,98 m, 4. D Spînu (Argeș) 
5,94 m, 5. M. Tatar (Rapid) 5,62 m. 
6. G. îonescu (CAU) 5,53 m ; 100 m: 
1. M Condovîcî (Metalul) 12,0, 2. Al. 
Gheorghiu (Steaua) 12,0, 3. M. Lazăr 
(Timiș) 12,1, 4. O. Ena (CAU) 12,3. 5.

D. Spinu (Argeș) 12,4 6. El. Mîrza 
(Dinamo) 12,5 ; 1500 m : 1. II. Silai 
(Cluj) 4:28,6, 2. M. Puică (Dinamo) 
4:30,3, 3. M. Lincă (Metalul) 4:30,7, 
4. I. Arăsanu (Steaua) 4:31,4. 5. C. 
Holub (Metalul) 4:32,8. 6. V. Jitaru 
(Argeș) 4:32,8 ; 400 m : N. Lungu (Ar
geș) 55,3. 2. D. Bădescu (Rapid) 56,0, 
3. L. Sălăjan (CAU) 56,9, 4. M. Bă- 
dițoiu (Brasov) 58,6. 5 II. Kraus?
(CAU)58,9. 6. R. Duculescu (CAU) 
59,2 ; disc : 1. A. Menis (Dinamo)
64,20 m. 2. Ol. Cataramă (Argeș) 59,40 
m, 3. M. Nan (Argeș) 49,30 ’ m, 4. 
St. Lesenciuc (Dinamoj 47,46 m, 5. 
V. Cioltan (Argeș) 46.42 m. 6. M. Va- 
silescu (CAU) 43,74 m : 4x100 in : 1. 
C.A.U. 43,8, 2. Rapid 49,8 3. Cluj 
50,0, 4. Brașov 50,0. 5. Steaua 50,2. 6. 
Timiș a0,3.

Clasamentul general — femei : 1.
ARGEȘ 272 p, 2. C.A.U.. 197 p. 3. Di
namo 156 p, 4. Metalul 136 p, 5. 
Cluj 120 p, 6. Steaua 85 p. 7. Rapid 
55 p, 8. Brașov 47,5 p, 9. Timiș 37,5 p.

★
Concursul continuă astăzi, pe sta

dionul Republicii, de Ia ora 10.

PERIMETRU! OLIMPIC DE LA MONTREAL 
-UN „PĂMÎNT Al SPORTULUI"

Interviu cu Roger Rousseau, președintele
Comitetului de organizare a J. 0. 1976

După 8 zile de lucru, în care au 
depus eforturi considerabile, parti- 
cipanții la Congresul olimpic de la
Varna și-au îngăduit 
efectuînd o excursie

o relaxare, 
la Nessebar,

pe țărmul bulgar al Mării Negre. 
Acesta a fost momentul ales pentru
a-i solicita un interviu președinte
lui Comitetului de organizare a
Jocurilor olimpice de vară din 1976, 
de la Montreal. Fostul diplomat 
ROGER ROUSSEAU, ambasador al 
Canadei în Camerun, a preluat 
postul de comisar general al Jocu
rilor acum un an și s-a aflat la
Varna tocmai pentru a raporta ple
nului C.I.O. despre mersul pregăti
rilor la Montreal. Cu multă distinc
ție în ținută, fără a putea ascunde 
trăsăturile fizice caracteristice atle
tului de altădată, tenismanului și 
patinatorului de astăzi, Roger Rous
seau a răspuns cu amabilitate în
trebărilor noastre.

— Ce impresie v-a lăsat acest 
prim contact cu marea lume olim
pică ?

— De fapt nu este prima mea 
întîlnire cu cercurile olimpice, cu 
care am mai făcut cunoștință la

obligațiile organizatorice. Știu că 
multă lume e speriată de cheltuie
lile impuse de organizare. Dar sîn- 
tem ferm deciși să stăvilim escalada 
costurilor, pe două considerente. In 
primul rînd, pentru a nu ipoteca 
inutil pe contribuabili. In al doilea 
rînd, pentru că vrem să demon
străm lumii că, după modelul și 
precedentul nostru, Jocurile Olim
pice vor fi financiarmente accesibile 
țărilor în curs de dezvoltare, fie ele 
din Africa sau din America Latină. 
Astfel, trecerea experienței de la 
un oraș la altul mi se pare cel mai 
însemnat cîștig olimpic, pe plan or
ganizatoric bineînțeles.

—De cîteva ediții încoace, Jocu
rile Olimpice au început să-și alea
gă devize, să adopte sloganuri — 
uneori cu nuanță publicitară — care 
să le facă imaginea mai direct acce
sibilă publicului din lumea întreagă. 
Dv. v-ați oprit la vreo lozincă ?

— încă nu. Dar ea va fi oricum 
legată de dorința noastră de a 
atinge simplicitatea și nu strălucirea 
orbitoare.

— Cum intenționați să realizați 
acest obiectiv ?

putea găzdui partide de handbal și 
de baschet. Lucrări noi efective se 
întreprind pentru construcția ma
relui stadion olimpic, care va cu
prinde sub acoperișul său și com
plexul de natație, precum și pentru 
realizarea velodromului. Doar con
cursurile de yachting se vor desfă
șura pe lacul Ontario, în dreptul

Macheta velodromului olimpic de la Montreal, care va putea adăposti 7 500 de spectatori
Yaounde (unde am fost ambasador), 
la Roma, Olimpia, Miinchen sau la 
Alger. Dar, după aceste prime lec
ții, trebuie să mărturisesc că înțele
gerea profundă a realităților miș
cării olimpice mi-a venit abia aici 
la Varna. Am fost, în ultima vreme, 
stînjenit. de fricțiunea dintre cele 
trei grupe constitutive. Dar con
fruntarea de la Varna, unde s-au 
spus deschis multe lucruri, a fost 
de mare utilitate pentru coordona
rea tendințelor. In. orice caz, din 
acest punct de vedere, Congresul 
olimpic a reprezentat un suport so
lid pentru organizatorii viitoarei 
Olimpiade.

— Predecesorul dv. în dificila 
misiune de gospodar al Jocurilor, 
Willi Daume — care a condus ope
rațiunile organizatorice de la Miin- 
chen —a respins la Congres teme
rile celor care au născocit expresia 
„gigantism" sau care se plîng de 
lărgimea programului olimpic. Opti
mismul omologului dv. bavarez vă 
liniștește ?

— Experiența celor de la Miin- 
chen este, firește, pentru noi foarte 
importantă. Cuvintele, oricît de 
drastice, nu ne sperie. Dovadă stă 
faptul că am acceptat integral calen
darul sporturilor de la Miinchen. 
Modificările de detaliu privesc 
C.I.O. și nu intenția noastră de a 
ne sustrage cumva vreuneia din

— Jocurile modeste, la care tin
dem, nu pot fi mai concludent înfăp
tuite decît siujindu-ne precumpăni
tor de ceea ce există, limițînd ast
fel cheltuielile de investiții și re- 
ducînd totul la o reală atmosferă 
de intimitate. Toate arenele noas
tre vor fi polivalente, înțelegînd 
prin aceasta că nici una nu va su
porta servitutile unei singure dis
cipline sportive, ci, dimpotrivă, va 
putea fi folosită potrivit nevoilor 
mai multor ramuri. Un exemplu : 
marea sală Forum din Montreal, cu 
o capacitate de 18.000 de spectatori, 
va putea fi pusă la dispoziția în
trecerilor de gimnastică, baschet, 
box și volei ; sau palestra națio
nală a centrului sportiv „Paul Sau
ve", cu tribune pentru 5 000 de 
spectatori (care vin de obicei la 
meciurile de hochei pe gheață), va

orașului Kingston. în rest, vor fi 
exploatate toate instalațiile sportive 
„familiale" din parcul de amuza
ment al fostei Expo ’67 de pe insu
la fluviului Saint-Laurent, numit 
atît de sugestiv și de frumos „Terre 
des Hommes", după titlul operei lui 
Antoine de Saint-Exupery. Aici vor 
reînvia pavilioanele dezafectate, iar 
de-a lungul lacurilor și canalelor 
vor înflori din nou grădinile, res
taurantele, magazinele. Toate aces
tea nu înseamnă că nu facem efor
turi sau că sarcina noastră ar fi 
ușoară. Dimpotrivă. Dorim ca după 
cele 16 zile olimpice, Canada în
treagă, Quebecul și Montrealul să 
devină un „pămînt al sportului", 
pentru a-1 parafraza din nou pe 
Saint-Exupery...

Victor BANCIULESCU

In meci amical de fotbal

R.F.G. — FRANȚA 2-1 (0-0)

campionatului spaniol,

DE ESPANOL BARCELONA
nada — Saragossa 1—2 : Castellon — 
C. F. Barcelona 0—2 ; Real Madrid — 
Malaga 2—0 : Real Sociedad — Oviedo 
2—0 ; Santander ■— Las Palmas 1—0 ; 
Gljon — Elche 2—0 Pe primul loc în 
clasament a trecut Valencia — 10 p, 
urmată de Atletico Madrid, Malaga, 
Atletico Bilbao cite 8 p.

Peste 70 000 de spectatori au asistat 
ieri pe „Parkstadion" din Gelesen- 
kirchen la meciul amical de fotbal 
dintre reprezentativele R.F. Germania 
și Franței. întîlnirea ș-a încheiat cu 
rezultatul de 2—1 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor vest-germani.

încă din prima repriză superiori
tatea a fost de partea gazdelor, dar 
apărarea franceză a funcționat bine, 
Miiller fiind foarte bine păzit de 
Adams, și scorul a rămas alb. După 
pauză, gazdele reușesc să înscrie 
două goluri în trei minute. La o 
pasă a lui Hoeness, Miiller reia im- 
parabil în plasă cu capul (min. 56), 
iar trei minute mai tîrziu, același 
Miiller este faultat în careu de 
Adams. Lovitura de la. 11 m este 
transformată tot de Miiller. La un

contraatac, in min. 85, Tresor înscrie 
singurul gol al oaspeților.

Arbitrul elvețian Scheurer a con
dus echipele :

R.F. GERMANIA : Kleff — Hottges. 
Weber, Beckenbauer, H. Kremers — 
ITohe, Hoeness, Overath — Gra
bowski, Miiller. E. Kremers.

FRANȚA : Baratelli — Grava, 
Adams, Tresor, Reppelini — Michel, 
Jouve — Loubet, Chiesa, Molitor. 
Bereta.

© La Copenhaga, o altă partidă 
amicală : Danemarca — Ungaria 2—2 
(1-2).

¥
Datorită orei tîrzii la care a luat 

sfîrșit meciul dintre Portugalia și 
Bulgaria în preliminariile C.M., pînă 
la închiderea ediției, rezultatul în- 
tîlnirii nu ne-a parvenit.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

„TROFEUL CARP ATI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag l)

AR PUTEA FI CÎȘTIGAT LA PENALTYURI! 1

postura de „partener de antrena
ment". echipa secundă a României 
a fost aproape de. realizarea unei 
mari surprize. Incepînd partida cu 
Iugoslavia într-un ritm mai rapid 
și cu un curaj evident mai mare 
în aruncările la poartă, jucătoarele 
noastre au luat conducerea cu 1—0, 
și-au mărit-o în min. 18 la două 
goluri (4—2) și au ținut în șah re
dutabila formație a lui Ticici pînă 
în min. 39 (8—8). Apoi, barele,
emoția și ghinionul s-au opus ca
tegoric menținerii echilibrului pe 
tabela de marcaj, jucătoarele iu
goslave — grație experienței și, de
sigur, unei valori mai ridicate — 
detașîndu-se în finalul partidei. Au 
marcat : M. Popa (4). Rusoiu (2). 
Stamatin și Vieru pentru Româ
nia II, Antici (5), Parezanovici (2), 
lies (2), Torti (2) și Szabo pentru 
Iugoslavia. Au arbitrat Knut Hjul-

ier și Gunnar Knudsen (Dane
marca).

RD. GERMANA — UNGARIA 
14—11 (6—4). Echipa lui Hans Be
ker a eîștigat mult mai ușor decît 
o arată scorul. Nu numai pentru 
faptul că în min. 39 conducea cu 
13—7, ci îndeosebi pentru că și-a 
depășit adversarul la toate capito
lele. Jocul sigur, nu lipsit de fan
tezie al handbalistelor din R.D. 
Germană, apărarea lor fermă și a- 
tacul variat le asigură superioritatea 
pe parcursul întregii întâlniri; Chiar 
dacă jucătoarele maghiare au ratat 
prin Toth Harsanyi (min 36). și 
Sterbinszki (min. 38) două aruncări 
de la 7 mele nu pot avea în nici un 
moment pretenția că ar fi putut 
smulge măcar un punct echipei 
R.D. Germane. Așadar. victorie 
meritată, fără dubii, a echipei R.D. 
Germane. Au marcat Richter (4), 
Janker (3), Kretzchmar (3), Tietz 
(2), Kahnt și Braun pentru R.D.

Germană, Toth Harsanyi (5), Ster
binszki (3), Takacs, Csik și Pacsai 
pentru Ungaria. Au condus Geo 
Popescu și Petre Tircu (România). 

CLASAMENTUL
1. R. D. Germană 4 3 1 0 53—40 7
2. România 4 3 0 1 58—49 6
3. Iugoslavia 4 2 11 46—39 5
4, Ungaria 4 2 0 2 43—40 4
5. U.R.S.S. 4 1 0 3 43—56 2
6. România II 4 0 0 4 33—52 0

MUNCHEN, 13 (Agerpres). — La Gel
senkirchen. în cadrul lucrărilor unor 
comitete de pe lingă Federația Inter
națională de fotbal (F.I.F.A.). au fost 
luate unele măsuri importante. Cu a- 
cest prilej, F.I.F.A. a confirmat oficial 
calificarea echipei Argentinei pentru 
turneul final. S-a stabilit ca în cazul 
unui jucător care a primit trei aver
tismente în, cursul . întâlnirilor prelimi
narii ale campionatului lumii el să fie 
suspendat automat de la primul joc o- 
ficial contând pentru această competiție, 
între 8 și 10 februarie, va avea loc 
la Londra o ședință specială pentru 
desemnarea arbitrilor care vor oficia la

întâlnirile turneului final. Acești arbi
tri urmează .să fie convocați la un 
curs special care se va ține la Frankfurt, 
la începutul lunii iunie 1974, in sfîrșit, 
F.I.F.A. a stabilit că dacă la 7 iulie, 
la Miinchen, în finala Campionatului 
mondial, cele două echipe vor termina 
la egalitate după prelungiri regulamen
tare, atunci jocul se va rejuca două 
zile mai târziu (9 iulie), tot la Miinchen. 
Dacă și în al doilea meci al finalei 
scorul se va menține egal și după pre
lungiri, atunci fiecare echipă va exe
cuta o serie de lovituri de la 11 m, 
pentru desemnarea cîștigătoarei tro
feului.

[JLTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI ■ULTIMELE REZULTATE:
PRIMELE MECIURI DIN ETAPA INAUGURALĂ A DIVIZIEI A LA 

VOLEI

CAMPIONATUL BALCANIC DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

9,45), pentru a se menține în plutonu 
fruntașelor. Iată de altfel, rezultate 
le tehnice : PE ECHIPE : 1. ROMA 
NIA 184,70 — campioană balcanică, 
2. Bulgaria 179,70, 3. Iugoslavia 177,90. 
4. Grecia 141.90; INDIVIDUAL COM
PUS : 1. ANCA GRTGORAȘ ;R- 
37,45 — campioană balcanică, 2
Iuliana Simonfi (R) 37,00, 3. Rodica 
Sabău (R) 36,75, 4. Alina Goreac (R) 
36,55, 5—6. Maia Blagoeva (B) și 
Natașa Șlepița Bain (f) 36,50,

Seara tîrziu, au luat sfîrșit și în
trecerile la gimnastică modernă. RE
ZULTATE : pe echipe : 1. Bulgaria 
115,25 p. — campioană balcanică ; 2. 
România 112,65 p. ; 3. Jugoslavia
109,05 p. ; individual : 1. Maria Ghi- 
gova (Bl 38,70 ; 2. Neska Robeva (B) 
38,35 ; 3. Krasimira Filipova (B) 38,25 ; 
4. Cristina Sima (R) 37,75 ; 5. Rodica 
Pintea (R) 37,50.

întrecerile Balcaniadei continuă du
minică, cu concursul pe aparate.

Etapa inaugurală a diviziei A Ia vo
lei a fost prefațată aseară de trei par
tide. programate in sălile Giulești din 
Capitală și Olimpia din Timișoara. Pri
ma partidă din Giulești a adus în fața 
fileului formațiile feminine RAPID, 
campioana țsrii, și noua promovată, 
I.T.B. Victoria a revenit, firește, Rapi
dului cu 3—0 (7, 6, 6), în mai puțin de 
o oră de joc. I.T.B. nu a reușit să se 
ridice la valoarea adversarelor nici un 
moment, datorită imperfecțiunilor teh
nice și insuficienței în pregătirea fizică 
a jucătoarelor sale. Jucînd în funcție 
de adversar, campioanele nu au lăsat 
nici ele o impresie deosebită. Foarte 
bun arbitrajul cuplului M. Bolintineanu 
— V. Săndulescu.

în continuare, s-au întâlnit echipele 
masculine Rapid și Progresul, în care 
victoria a revenit celei dinții cu 3—2

TURNEUL DIVIZIONAR A
IAȘI, 13 (prin telefon). — în meciul 

inaugural al turneului divizionar A la 
baschet feminin, găzduit de Sala spor
turilor din localitate, campioana țării, 
Politehnica București, a făcut dovada 
plusului de experiență, luciditate și ta
lie a jucătoarelor sale, dispunînd de 
Universitatea Iași cu 66—53 (36—29). Gaz
dele au luptat cu multă ambiție, dar

(10, 13, —9, —14, 13), la capătul unui 
meci slab.

în sala Olimpia din Timișoara s-a 
desfășurat partida dintre echipa loca
lă Politehnica și C.S.U. Galați. 
Doar in primul set debutanții în 
divizia A s-au ridicat la nivelul gă~ 
lățenilor. în rest, am asistat la un joc 
clar, variat la fileu și sigur în linia 
a doua, al formației oaspete care a. cîș- 
tlgat pe merit. încă lipsiți de experien
ța competițională. timișorenii nu au 
reușit decît pe alocuri să opună rezis
tență.

S-au remarcat : Păduraru, Preda, 
Gheorghe de la C.S.U. Galați si Bugor- 
schi, Neghină — de Ia Politehnica Ti
mișoara. Au condus A. Dragomir și A. 
Dinicu din București. (P. ARCAN — 
coresp. județean).

DE BASCHET FEMININ
s-au complicat inutil în acțiunile sub 
panou. în mare măsură pentru că ju
cătoarele nu-și asumau răspunderea a- 
runcărilor la coș. Au înscris Szabados 
19. Demetrescu 18, Ciocan 14, Pruncu 6, 
Savu 9 pentru învingătoare, respectiv 
Pieptu 15, Gumeniuc 10. Stoica 2, Apro- 
loe 12, Anichiței 7, Nichifor 4, Haraga

3. Au arbitrat bine Fr. Took și C. Dir- 
jan. în continuare. »-au întrecut, într-o 
partidă ștearsă, Crișul Oradea și Olim
pia București. Rezultatul — 50—33
(19—22) — a fost decis între minutele 
22 și 33. cînd bucureștencele nu au in
serts nici un punct (!). Realizatoare : 
Boca 5, Szekely 12. Dudaș 6. Balogh 4, 
Bodor 2, Varga 12, Chvatal 9 penti-u 
Crișul, respectiv Ioniță 6, Căprița 10. 
Bîră 4. Maria 2, Iatan 6, Zamfir 1. 
Tomescu 4. Au arbitrat bine D. Gamea 
și V. Pruncu.

Alte rezultate : Constructorul Bucu
rești — Voința Tg. Mureș 62—34 (29—18), 
Voința București — Universitatea Timi
șoara 75—40 (42—16), I.E.F.S. — Sănă
tatea Satu Mare 79—38 (40—20), Rapid -r 
Universitatea Cluj 61—49 (26—19). în
trecerile continuă.

CAMPIONUL MONDIAL DE
SPADĂ — ÎNVINS !

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — Con
cursul internațional de spadă desfășurat 
Ia Varșovia s-a încheiat cu victoria 
surprinzătoare a tânărului scrimer po
lonez E. Konczalski, care l-a învins in 
meci de baraj, cu 5—2, pe campionul 
mondial Bogdan Andrjewski. în cla
samentul final ambii spadasini au to
talizat cîte 4 victorii. Pe locul trei s-a 
situat Wolfgang Sretter (R. D, Germa
nă) cu 3 victorii.
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