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TRADIȚIA SPORTIVĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI (Vaslui)
NOU ÎN ACTUALITATE

După partida de duminică a fotbaliștilor noștri DIVIZIA A
LA VOLEI
Rapidistele la un pas

de infringere în Giulești!

O evoluție care a arătat că fotbalul nostru are încă resurse 
neexploatate și jucători talentați ce așteaptă consacrarea

Centrarea lui Pantea este reluata spectaculos cu capul de Dumitrache

clasamentul
întreacă 
definitiv

7—0 pentru România. 
Foto : P. ROMOȘAN

pa succesului, să repete performan
ța realizată la 10 octombrie, care 
i-ar permite, în plus, să 
Finlanda în 
al grupei.

Un singur joc a mai rămas, așa- 
L dar. de disputat în grupa noastră 
.i la' IV-a) preliminară: Albania — 

R. D. Germană, la 3 noiembrie, la 
Tirana. Dar, iată, cînd aproape 

: toată lumea credea’ că în seria res- 
' ’ pectivă conturile sînt ca și înche

iate, a venit această zi de dumi
nică 14 octombrie, cu al ei 9—0 
consemnat pe „23 August'1, obligîn- 
du-i. astfel, pe elevii lui Georg 
Buschner să descindă în capitala 
Albaniei fără șansa meciului nul. 
Ceea ce este altceva ; un altceva 
care mai schimbă din datele jo
cului din 3 noiembrie, conferindu-i 
acum — și prin acel 1—0 cu care 
miercurea trecută Albania a în
trecut pe Finlanda — o cu totul 
altă conjunctură. Pentru că, în ten
tativa lor de a obține, la Tirana, 
victoria — rămasă pentru ei unica 
modalitate de calificare în turneul 
final al C.M. — fotbaliștii din R-D. 
Germană se vor izbi de opoziția 
fermă a unei formații dornice și 
ea, după ce a gustat o dată din cu-

★
situație ar 
națională

Totuși, ce 
acum echipa 
timp ar fi fost luate măsuri mai 
potrivite, mai energice, mai curia- 
joase, pentru evitarea punctului 
pierdut la Helsinki și a celor două 
puncte irosite la Leipzig.

Reîntorcîndu-ne la meciul de pe 
„23 August**, se cuvine să subli
niem, și aici, meritele „tricolori
lor” noștri în realizarea' acestei 
victorii cu valoare de simbol. Pen
tru că, fără a ignora nici o clipă’ 
clasa mai scăzută a partenerului 
de întrecere (un fapt evident și 
duminică, ceea ce face cu atît mai 
greu explicabil .„nulul”, egal cu un 
eșec, din tur, la Helsinki) meritele 
echipei noastre naționale rămîn ne
știrbite, succesul ei de duminică 
permițîndu-ne fie numai și ;aceas-

fi avut 
dacă din

tâ singură (importantă) concluz'e: 
cînd componenții formației noastre 
reprezentative se mobilizează la 
maximum, cînd se dăruie exem
plar jocului așa cum an făcut-o 
duminică, ei sînt capabili de în
semnate autodepășiri, chiar dacă o-

G. NICOIAESCU

s-au desfă-Aseară, în Capitală, 
șurat două întîlniri contînd pen
tru etapa a doua a campionatelor 
diviziei A de volei.

• în sala Floreasca s-au întîl
nit formațiile masculine Steaua 
București și Tractorul Brașov. Jo
cul dintre cele două formații a 
oferit puținilor spectatori prezenți 
o dispută extrem de echilibrată și 
spectaculoasă. în primele două se
turi. Brașovenii, bine dirijați de 
Ferencz, au opus o dîrză rezisten
ță valoroșilor lor adversari și nu
mai plusul de experiență al aces
tora și forma sportivă foarte bună 
a jucătorilor Bartha și Stamate au 
determinat succesul lor. în setul 
trei, ultimul de altfel, al întîlnirii, 
brașovenii complet epuizați fizic, 
au cedat categoric în fața unei 
echipe cu forțe evident superioare. 
Deci, scor 3—0 (14. 14, 3) în favoa
rea echipei Steaua. Au condus : 
I. Armeanu și Em. Iliescu. 
Costiniu).

Cel mai mic dintre orașele ju
dețului Vaslui, Negreștiul (are a- 
proximativ 8000 de locuitori), se 
dezvăluie treptat celui care dorește 
să-l cunoască : vălurit pe cîteva 
coline — specificul ținutului — își 
arată mai întîi casele gospodăresc 
împresurate de grădini cu pomi 
fructiferi și petece de vie. Această 
atmosferă rustică se risipește, însă, 
cu cît pătrunzi mai mult spre cen
tru. Străzile sînt pavate sau asfal
tate, magazinele cu cele mai dife
rite profiluri se înșiră pe dreapta 
și pe stînga și fără mare efort, poți 
identifica locurile de muncă ale 
celor peste 1000 de salariați : ate
lierul mecanic, secția de panifica
ție, sectorul cooperației meșteșugă
rești. secția de mobilă, clădirea 
Consiliului popular, poșta. Se vede 
pretutindeni că oamenii de aici sînt 
preocupați permanent de aspectul 
edilitar al orașului lor, fost reșe
dință de raion.

★
Prin 1965—66. orașul Negrești era 

socotit ca a patra forță sportivă a 
fostei regiuni Iași, după orașul de 
reședință, Bîrlad și Pașcani. Lo
calnicii aveau reprezentanți în Di
vizia C de fotbal și în campionatele 
regionale de handbal și volei. Ei 
priveau tenisul de masă, atletis
mul, înotul, schiul (mai ales fon
dul, dar și alpinele) ca pe niște

activități de nelipsit în cursul unei 
săptămînj. Apoi, stadionul a intrat 
în paragină, iazul amenajat pentru 
înot a devenit crescătorie de pește, 
iar parametrii cantitativi și cali
tativi ai sportului școlar au scăzut 
vizibil. Investigațiile noastre au pri
mit un singur răspuns : „Nu s-a

• lin spectacol sportiv duminical 
model • Sportivii școlari aruncă 
mânușa! • De la bal... la ștrand
• Alte terenuri noi

mai ocupat nimeni de sport, de or
ganizarea întrecerilor, de mobiliza
rea eventualilor amatori...**

Iată-ne, așadar, porniți să des
cifrăm nu atît cauzele care au dus 
la această neplăcută stare de fapt 
cît, mai ales, ce se întreprinde în 
ultima perioadă pentru reafirma
rea pasiunilor sportive ale localni
cilor. încercarea n-a fost lipsită de 
succes și nici de sens : am avut 
ocazia să însemnăm cîteva fapte 
care ne îndreptățesc afirmația că 
1973 este anul în care se repun,

cu multă fermitate, noile baze ale 
activității de educație fizică și ale 
sportului din acest oraș al județu
lui Vaslui. Credem că, în deplină 
concordanță cu realitatea întîlnită 
aici, cea mai firească alcătuire a 
reportajului de față nu poate fi 
decît o succesiune de secvențe su
gestive, întîlnite și însemnate în 
carnetul de reporter.

★
Mai întîi am văzut terenul 

de fotbal — cel lăsat în uitare, a- 
proape cinci ani. De curînd s-au 
obturat spațiile libere din gardul 
împrejmuitor, clădirea eu vestiare 
și magazie a fost întregită, cu
rățată și văruită, u fost săpat un 
șanț da evacuare a apei de pe 
teren, s-au plantat puieți de 
plopi și un gard viu, s-a amenajat 
un nou drum de acces.

în duminica vizitei noastre am pu
tut fi spectatorii unei interesante 
acțiuni cu profil sportiv și dis
tractiv — prinsa de acest fel după 
o pauză care se numără in ani — 
din care n-au lipsit fotbalul, ciclis
mul (tur-retur nînă la Vulturești), 
alergare, în saci și tracțiunea cu 
frînghia. Să se fi dus totul de rîpă 
— așa cum afirma unul dintre scep- . 
tici înainte de popasul nostru Ia

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 2-a)

(Iulian

întîlnit 
Bucu-

Incepînd de azi, la Lugoj

ULTIMELE CONCURSURI DE CĂLĂRIE ALE SEZONULUI
Orașul Lugoj a devenit, în ultima 

vreme, o gazdă constantă și primi
toare a călăreților, care își dispută 
aici întîietatea în multe concursuri.

De această dată, la Lugoj sînt 
programate ultimele întreceri ale 
actualului sezon competițional, „Cu
pa României**, la obstacole, și eta
pa finală a campionatului de con
curs complet, la care participă spor
tivi de la cluburile Dinamo, Steaua, 
C.S.M. Sibiu, Mondial Lugoj, Petro
lul Ploiești, C.S.M. Iași.

Disputele, care debutează azi, de 
Ia ora 14,30 cu probele din „Cupa 
României**, se vor încheia dumini
că după amiază, cînd va fi cunos
cut noul campion la concurs com

plet, cea mai complexă disciplină a 
echitației.

Vor fi prezenți cunoscuți călă
reți, care s-au evidențiat și cu oca
zia finalelor campionatului de ob
stacole, Constantin Vlad, Eugen Io- 
nescu, Oscar Recer, Gioconda Piu- 
zaru, Dumitru Velea, Gheorghe Ni- 
colae, Iuliu Orha, ca să dăm doar 
cîteva exemple. Aceștia ca și cei
lalți sportivi vor oferi, sîntem si
guri, un spectacol de calitate ama
torilor de echitație din Lugoj.

în așteptarea primelor confrun
tări, să sperăm că și timpul va 
permite desfășurarea în bune con
diții a probelor.

• în sala Giulești s-au 
formațiile feminine Rapid 
rești și Farul Constanța. Campioa
nele au fost la un pas de înfrîn- 
gere în fieful propriu și numai re
laxarea constănțencelor în setul II 
a întors finalmente soarta meciului 
în favoarea Rapidului. Farul a fost 
de la început superioară în atac, 
bună la bloca.i, ceea ce a făcut să 
dețină clar inițiativa pînă la mij
locul setului II cînd, de la 8—3 
și apoi 11—6, a oprit motoarele și 
a îngăduit Rapidului o suită de 
puncte (pe serviciul îngreuiat al 
Elenei Pandrea-Crișan) și cîștiga- 
rea unui set ce părea pierdut. în 
același fel Farul avea să realizeze 
în setul următor 13 puncte fără 
schimbare de serviciu ! încurajate 
puternic de public, rapidistele re
vin în următoarele două seturi și 
cîștigă — cu cite emoții 
suporteri ! — întîlnirea cu 
(—9. 11. —9. 11, 5). Au

pentru
3—2 

condus
toarte bine : N. Beciu și Em. Cos- 
toiu. (A. BA(Continuare în pag. a 3-a)

■

In preajma campionatelor naționale de box

prima oară printre

ANTONIU VASILE

• SIMION CUȚOV

• ANTONIU VASILE și ION
GYORFFI la categorii superioare

• ION ALEXE: 6
de campion ?

pentru

seniori

titluri

ACTMTÂIII SPORTIVE DE MASA
CAMPiONATUL DE CROS AL 

ȘCOLII GENERALE

Aflat la a doua, ediție, campio
natul de cros al Școlii generale 
nr. 15 din Cluj s-a bucurat, și în 
acest an, de un deosebit succes: 
la întreceri au fost prezenți toți 
elevii școlii, apți 
ție fizică. Avînd 
torului școlii, prof 
nu. precum și 
U.T.C. și asociației 
petiția celor peste 
a demonstrat că interesul pentru 
exercițiul fizic al tinerilor 
menține la o cotă ridicată.

Menționăm faptul că la 
tă manifestare au asistat 
sori de la Școala sportivă 
calitate, ei fiind aceia 
depistat, dintre edneurenți, 
mentele apte să treacă la 
tul de- performanță*

pentru cduca- 
sprijnul direc- 
Liviu Fodorea- 
al comitetului 
sportive, com- 
300 de elevi

ILIE NĂSTASE,
foarte aproape 

de cucerirea

în frumosul parc sportiv din șo
seaua Ștefan cel Mare a fost văzut, 
zile în șir, un mic grup ce se an
trena de zor. Este vorba de boxe
rii dinamoviști, care au obținut 
dreptul de a participa la turneul 
final al campionatelor naționale de 
box pentru seniori. Antrenorul 
emerit Constantin Dumitrescu și 
secundul său Dumitru Ion au alcă
tuit un „plan de bătaie** minuțios, 
cu care speră să poată realiza 0- 
biectivul propus pentru întrecerea 
ce începe, la Cluj, la 17 octombrie!

SIMION CUȚOV
Vâzuți de Al. CLENCIU

cucerirea de către sportivii dina- 
moviști a unui număr de titluri 
republicane, pe care antrenorii (din 
motive tactice) nu vor să-1 divul
ge...

Cei opt finaliști nu au precupe
țit nici un efort pentru a atinge 
forma sportivă de vîrf tocmai în 
perioada turneului final. Munca 
deosebit de intensă s-a desfășurat 
într-o ambianță de multă voie 
bună.

Constantin Ștefanovici, Simion 
Cuțov, Ion Vladimir, Paul Dobrcs-

cu, Calistrat Cuțov, Antoniu Vasi- 
le, Ion Gyorffi și Ion Alexe au luat 
lecții la mănuși, respectînd, cu 
strictețe indicațiile antrenorilor. 
S-au schimbat sute de lovituri. A 
fost exersat fiecare procedeu de a- 
tac și de apărare.

Campionul european al semiușo- 
rilor, Simion Cuțov, participă pen
tru prima dată la un campionat 
național al seniorilor. Speră (ca și 
colegul său Ion Vladimir) să-și ad
judece titlul.

Veșnicii rivali Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu se vor întîlni — pro
babil — pentru a noua oară în ca
rieră. Din anul 1965, cînd au în
crucișat pentru prima dată mănu
șile, 4 victorii au revenit lui Calis
trat, 3 lui Paul, iar un meci a fost 
egal. Cine va învinge la Cluj ? 
Foarte greu de spus. Ambii spor-

Poul IOVAN

/

(Continuare tn pag. a 2-a)

se bucură dc interesul foarte 
mare al salariaților de ta I.T.B. 
și al celor din întreprinderile me
talurgice : este vorba de I.T.B.- 
iadă la triatlon, șah, tenis de 
masă, tir, fotbal, volei, popice și 
orientare turistică, precum și de

Fete,
in): Izabela 

(400 m); Stela 
cl. VII—VIII
Felecan ; ci.

Iată cîștigătorii întrecerii, 
cl. VII—VIII (700
Tamaș ; cl. V—VI 
Pasparan ;
(1 200 m):
V—VI (700 m) : Sabin Tomuleț.

băieți,
Petru

Petru NAGY — coresp.

aceas- 
profe- 

din lo- 
care au 

cle- 
spor-

se

ai Școlii generale nr. 15 din Cluj în timpul crosului. 
Foto : Petru NAGY — Cluj

Marelui Premiu

După. Barcelona, Madri
dul... Campionul nostru 
se apropie de ultima 
„linie dreaptă“ din cir
cuitul turneelor pentru 
Marele Premiu—F.I.L.T.

Cu neobosită încăpățînare, gră
bit și implacabil, timpul își con
tinuă cursa spre sfîrșit de an. încă 
un stol de file din calendar s-au 
risipit în vîntul toamnei, adueîn- 
du-ne foarte aproape de ziua în
cheierii socotelilor într-un întreg 
sezon al sportului cu racheta. Am 
socotit cu răbdare, săptămînă de 
săptămînă și pe parcurs de multe 
săptămîni, șanse și reușite, trans
formate în puncte de clasament, în 
acest periplu nesfîrșit al așilor te-

nisului. Marele Premiu—F.I.L.T., 
ediția 1973, a treia, se apropie și 
el de sfîrșit. Și iată cum stau so
cotelile, într-un cuvînt : Ilie» Năs- 
tase nu mai poate pierde, decît 
prin accident sau neșansă uluitoare, 
primul loc !

Cu splendida sa victorie cuce
rită pe zgura Real Tenis-Clubului 
barcelonez, campionul nostru s-a 
apropiat foarte mult de ceea ce ar 
trebui să fie a doua sa cunună de 
lauri în circuitul—maraton al te
nisului. Ca și anul trecut, Năstase 
rămîne în fruntea clasamentului, 
aproape de finișul întrecerii, por
nită din start de la începutul se
zonului, reunind pe cei'mai buni 
tenismani din lume. A cîștigat, în 
total. 14 turnee — record pe acest 
an. Și-a înscris numele ca învingă
tor în trei mari clasice : Roland 
Garros, Roma, Barcelona. De fie
care dată, spulberînd literalmente 
pe toți adversarii întâlniți în? cale; 
Acum, în campionatele intemațio- 
nale ale Spaniei, îl învinge net pe 
Manuel Orantcs, în fața: propriului j

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

V

ECHIPA BULGARIEI, PENTRU PRIMA DATA
V

CAMPIOANĂ BALCANICĂ DE ȘAH!

BRAȘOV, 15 (prin telefon).
Meciul hotărîtor pentru desemna

rea campioanei balcanice de șah. 
România—Bulgaria. întrerupt dumini
că seara la scorul de 2—2, s-a decis 
fără ca vreuna dintre cele trei parti
de neterminate sâ fi fost reluate.

Analiza a elucidat totul. Ghizdavu 
și Spassov au convenit asupra re
mizei, Peev avea o manevră impa- 
rabilă de cîștig la Ungureanu. 
timp ce în întîlnirea juniorilor, 
kov nu putea apăra poziția sa 
Biriescu

Și astfel, întîlnirea România 
Bulgaria se încheie la egalitate 
(3i/2—3i/2), rezultat în urma căruia 
reprezentativa bulgară ocupă locul I, 
intrînd pentru prima oară în posesia 
titlului balcanic. Echipa noastră se 
clasează pe locul II.

Markropoulos a cîștigat întrerupta cu ’VI iniei, scorul întîlnirii Grecia— Iugoslavia fiind, de asemenea, egal (3i/?—3i/2). rezultat care constituie 
una dintre marile surprize ale actu
alei ediții a competiției. Nu-i vorbă, 

selecționata iugoslavă a evoluat

în
In-
cu

a trecut pe lingă o frumoasă victorie
ultimele jocuri fără liderul săi. 
Ljubojevici, plecat după runda a II-, 
din Poiana Brașov pentru a 
la un turneu în Filipine.

Clasamentul final al celei 
ediții a Balcaniadei de șah 
mătorul :

1. BULGARIA 18 p. 2. 
17i/2 p, 3. Iugoslavia 15i/g 
fia 10i/t p. 5. Turcia 8i/2 p.

Echipa Bulgariei este o învingă
toare merituoasă a întrecerii. ~ 
liniat faptul că ea a evoluat _ ____
eași formație în toate cele patru me
ciuri susținute, iar toți componenții* 
ei au realizat un procentaj de 50 Ic. 
sută sau mai mult.

în turneul balcanic de juniorij 
partida decisivă Prundeanu—Anghe- , 
Iov s-a terminat remiză, după dou< 
întreruperi șl... 11 ore de joc 1 Pf primul loc. la egalitate de punct!" (4), s-au clasat Anghelov și Vruivl, deanu, juniorul bulgar beneficiind, însă, de un punctaj al coeficient* lor superior. Urmează i Urzică 3 p 
șl Skembris 1 p.

îjj Caro] GRUIA

particip.
de a V- 
este ur

Români.
P, 4. Gre-

De sub- 
în ace<

ACȚIUNI PENTRU 
ASOCIAȚIILOR

MULTIPLE 
MEMBRII 
SINDICALE BUCUREȘTENE

„Cupa metalurgistului** Ia atle
tism, popice, tir, box, volei și ori
entare turistică.

I. Gv.

Consiliul municipal București 
al sindicatelor, prin sectorul său 
de sport, în colaborare cu asocia
țiile din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, organizează nu
meroase acțiuni menite să atragă 
pe stadioane și în săli numeroși 
iubitori ai exercițiului fizic.

Este în plină desfășurare „Cupa 
campionilor asociațiilor sportive", 
la 4 discipline: tir, popice, orien
tare turistică și fotbal. Este 
menționat faptul că iau 
în exclusivitate, tineri 
mâți.

de 
parte, 

nelegiti- 
Concomitent se desfășoară 

mai multe etape finale Ia cupe 
pe ramuri de producție : la hand
bal, popice, volei, șah, tir și atle
tism au loc întreceri pentru „Cu
pa C.F.R.-istului**, iar la atletism, 
handbal, volei, tir, tenis de masă 
și orientare turistică concurează 
tineri și tinere din ramura indus
triei textile.

Alte două competiții de masă

BACĂU: ETAPĂ JUDEȚEANĂ 
A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE CROS

Pe aleile Parcului Libertății din 
municipiul Bacău s-a desfășurat 
etapa județeană a campionatului 
republican de cros (individual și 
pe echipe). Au participat 522 de 
sportivi din orașele Bacău, Moi- 
nești, Comănești, Tg. Ocna, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Buhuși.

Iată cîștigătorii (în ordinea ca
tegoriilor) : Carmen Ilie (Bacău). 
D. Savil (Bacău), Marilena Găi
tan (Bacău), N. Nour (Bacău), Ro- 
dica Popescu (Tg. Ocna), A. Szabo 
(Bacău), Lucreția Ciugulea (Bu
huși), O. Cernat (Bacău), George- 
ta Vîrnea (Bacău), C. Voitej 
(Bacău), Maia Virnă (Bacău), L. 
Petrila (Bacău), T. Mandea (Ba
cău).

Ilie IANCU, coresp jud.

ASOCIAȚIA SPORTIVA FLACARA
ROSIE ARE ACUM 0 SALA

DE SPORT PROPRIE
Diplome șl

Pe strada 
s-a înălțat o 
de afară, nu ___ .
ea adăpostește un complex de săli, 
de vestiare, grupuri sanitare, toate 
dedicate sportului. Este cea mai tî- 
nără bază sportivă bucureșteană. rod 
al strădaniilor depuse în peste 10 000 
de ore de muncă patriotică, prestate 
de către salariații Fabricii de pielă
rie și încălțăminte „Flacăra roșie**.

Sala principală, cu o suprafață de 
22x15 m are pardoseala montată pe 
un covor de cauciuc, cu răzătură de 
moltopren între grinzi (granule de 
cauciuc sintetic). Această structură 
dă pardoselii o elasticitate cu totul 
remarcabilă, oferind voleibaliștilor, 
baschetbaliștilOr și handbaliștilor ex
celentele condiții de pregătire. Dar nu 
mai puțin apreciate sînt șl celelalte 
două săli mai mici, unde se va pu
tea juca tenis de masă, șah și care 
vor adăposti în curînd o modernă și 
bine dotată bază rezervată gimnasticii 
de întreținere pentru salariații în
treprinderii ca și pentru toți cetățe
nii din cartier, amatori să-și for
tifice sănătatea.

Pentru frumoasa realizare, tovară
șul Tudor Vasiie. prim-vicepreședln-

distincții oferite cîtorva dintre realizatorii noii construcții
Bela Breiner. Ia nr. 80, 
construcție care, privită 
te lasă să ghicești că

șui Timor vasiie, pnm-vicepreșeain- 
te al Consiliului municipal pentru

educație fizică și sport București a 
inminat vineri la amiază, din partea 
C.N.E.F.S.. într-un cadru sărbătoresc, 
diplome de onoare și insigna „Me
rite sportive" cîtorva salariați ai în
treprinderii „Flacăra roșie". Printre 
cei distinși cu diploma de onoare 
sînt tovarășii ing. Dumitru Pintiles- 
cu — directorul întreprinderii. .Con
stantin Toader — președintele aso
ciației sportive, Gheorghe Nuțescu
— un inimos susținător al sportului. 
Au primit insigna „Merite sportive** 
tovarășii Vasiie Palea — instalator, 
I?_n Gheorghe — zidar. Constantin 
Caravan — inginer șef, lor» Voinescu
— președintele Comitetului sindical, 
Ion Dumitrescu, lăcătuș.

Mulțumind pentru distincțiile pri
mite. tovarășul Dumitru Pintilescu 
a spus printre altele 1 „Fabrica noas. 
tră care are o frumoasă tradiție sporti
vă va sta în serviciul acestei activități 
sociale nu numai prin construcții și 
amenajări de terenuri și săli de 
sport, dar și prin materialele de 
sport pe care le va produce, mingi, 
echipament sportiv etc., căutînd ca 
toate să fie de cea mai bună cali
tate",

e- g. ft. -s
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CODLEA SPORTIVĂ
REDIVIVUS

Codlea, oraș cu vechi tradiții eco- 
nomico-sociale și culturale In Țara 
Bîrsei, a inaugurat Intr-un cadru săr
bătoresc, noul său complex sportiv 
„Măgura", alcătuit dintr-un teren de 
fotbal gazonat, un al doilea cu zgu
ră, un teren de handbal bituminat, 
o pistă de atletism cu patru culoare, 
cite un teren de volei și tenis de 
cîmp. Terenul bituminat fiind Împrej
muit cu o bordură și dispunlnd de 
șapte guri de apă dă posibilitatea a- 
menajării pe timp de iarnă a unul 
excelent patinoar.

în plus, a fost recondiționată tri
buna centrală, s-a construit o a doua 
de 500 de locuri la terenul de hand
bal, au fost delimitate spațiile spor
tive între ele, prin garduri 
de sîrmă, s-a împrejmuit 
complex cu plăci de beton 
cat înlesnind astfel accesul
lația spectatorilor pe această foarte 
frumoasă bază sportivă. Pentru reali
zarea ei s-au prestat peste 140 000 de 
ore de muncă patriotică de către toți 
elevii din Codlea, de studenții aflați 
în practică de producție și, mai ales, 
de către salariații de la întreprinde
rile Măgura, Colorom, Fabrica de 
cherestea, U.M.A.I.A., I.M.A., între
prinderea de sere, cooperativele meș
teșugărești, Țesătura, etc., după un 
plan sistematic urmărit de un „trlo“ 
de activiști sportivi entuziaști alcă-

din plasă 
întregul 

prefabri- 
șl circu-

tulit din Ion Chicomban, Ion Axente 
șl Mihai Bărbulescu.

Desigur că realizarea acestui obiec
tiv social-sportlv foarte mult dorit 
de populația tlnără și adultă a Cod- 
lei n-ar fi fost realizat fără sprijinul 
permanent al organelor de partid și 
de stat locale, fără aportul organiza
țiilor de tineret șl sindicale locale 
care au respectat angajamentele ți 
dorința localnicilor de a se autodota 
cu o excelentă bază materială pen
tru sport. )

Festivitatea inaugurării s-a bucu
rat de un frumos șl bogat program 
sportiv compus din jocuri de fotbal 
șl handbal, pe diferite categorii de 
vîrstă (copil, adulțl, veterani), între 
selecționate locale șl echipe de la 
Tractorul și Metrom Brașov, demon
strații sportive etc. S-au împărțit 
cupe șl diplome cîștigătoriior.

Prin acest modern complex spor
tiv — care vine să completeze coche
tul ștrand șl lacul de agrement de 
sub Măgura Codlei, baza sportivă a 
liceului și a școlii generale — Codlea 
și-a creat o bază materială a spor
tului de masă șl de performanță care 
să-i permită, într-un viitor apropiat, 
o contribuție mai substanțială și con
tinuă la primenirea și ameliorarea 
performanței sportive brașovene, la 
întărirea prestigiului său sportiv.

Mihai BARA

Adnotări după campionatul de atletism pe echipe
.................. ...................................................................................................................................................................................<

ARGEȘUL-MAI BINE DECÎT CLUJUL
Șl BRAȘOVUL ÎMPREUNAI CONSTANTIN STAN (atletism)

Nu ne propunem pentru astăzi 
o analiză a modului în care s-a 
desfășurat campionatul republican 
pe echipe — principala competiție 
atletică a țării, ci vom face aceasta 
prezentînd cîteva aspecte, care ni 
se par mai semnificative.

• în acest an, campionatul pe 
echipe (divizia A) s-a desfășurat 
după o formulă organizatorică nouă, 
aproape radical diferită de cea a 
precedentelor ediții ale competi
ției. Asta nu înseamnă, însă, 
că — sesizîndu-se anumite nea
junsuri — nu s-ar putea adu
ce unele ușoare corectări regu
lamentului pentru ediția din 1974.

Alexandru Stoenescu, antrenorul 
coordonator al dinamovișțjlor, su
gera ca prin regulament să se 
prevadă un număr maxim de at- 
leți pentru fiecare echipă și să nu 
se mai lase la latitudinea unei for
mații să înscrie oricîți sportivi do
rește. Pe 
Rugină, 
exprimat 
tul că o 
zul de față, 
marș — a fost hotărîtoare pentru 
stabilirea echipei campioane. în 
cele trei etape ale competiției di- 
namoviștii, spunea Gh. Rugină, au 
acumulat la marș peste 80 de punc
te, adică mult mai multe decît au 
totalizat, în general la toate cele

de altă parte, Gheorghe 
antrenor la C.A.U., și-a 

nemulțumirea pentru fap- 
singură probă — în ca- 

cursa de 10 km

ici ultima etapă a diviziei de lupte greco-romane

MAJORITATEA FORMAȚIILOR - BINE PREGĂTITE
...dar de ce au trebuit să aștepte sfîrșitul competiției?

Duminică, în șapte localități din 
țară, au fost programate întrecerile 
ultimei etape a campionatului repu
blican de lupte greco-romane pe e- 
chipe. Cu excepția celor două reuni
uni restante, din primele două serii, 
pe care urmează să le organizeze 
cluburile bucureștene Dinamo șl 
Steaua, luptătorii fruntași ai aces
tui stil se vor mai întîlni numai la 
turneele pe categorii de greutate de 
Ia sfîrșitul lunii, prilej cu care se 
vor definitiva clasamentele celor 
trei serii. In aceste condiții, partide
le programate duminică au fost privi
te cu deosebit interes de majoritatea 
formațiilor, punctele din aceste con
fruntări fiind deosebit de prețioase 
în lupta pentru evitarea retrogradă
rii. ori pentru calificarea în turneul 
final al competiției republicane. Că 
așa au stat lucrurile ne-au dovedit-o 
comportările celor 21 de echipe parti
cipante la aceste întreceri, care — 
aproape fără excepție — s-au pre
zentat foarte bine pregătite și eom- 
ponenții lor au luptat cu multă dîr- 
zenie pentru fiecare punct.

Revăzînd relatările corespondenți
lor noștri ajungem la constatarea că 
majoritatea întîinirilor -programate 
duminică au fost deosebit .de dispu
tate. echilibrul valorif £1 formații
lor participante fiind foarte evident. 
Asa se explică numărul mare de 
partide încheiate cu rezultate strînse 
cum au fost IPROF1L Rădăuți — 
Progresul Buc. (21—19). Metalul Buc. 
— S.C. Muscelul (20—16), Dunărea 
Galați — S.C. Bacău (22—18), ca să 
nu mai vorbim de faptul că în a- 
ceastă etapă s-au înregistrat (caz ex
trem de rar) patru rezultate de ega
litate: Electroputere Craiova — Stea
gul roșu Brașov, Crișuj Oradea — 
A.S.t. Cluj șl C.F.R. Timișoara — 
Vulturii Textila Lugoj (20—20) și 
Pescărușul Tulcea — Dunărea Galați 
(18—18).

Această succintă trecere în revista 
a rezultatelor ultimei etape scoate 
în evidență, totodată, buna pregătire 
a majorității concurenților. De pildă, 
la București (și nu numai aici) am 
fost martorii unor dispute extrem de 
echilibrate și spectaculoase, în care

arbitrilor le-a fost deseori destul de 
greu să stabilească învingătorii. Spre 
deosebire de alte întîlniri (progra
mate în primele etape), care durau 
cel mult trei ore, triunghiularul 
disputat în sala de lupte a clubului 
Steaua a necesitat patru ore si ju
mătate, ca urmare a faptului că 
foarte multe meciuri s-au încheiat 
abia la sfirșitul timpului regulamen
tar de luptă, deci nu prin victorii 
rapide.

întrecerile de duminică, au dovedit, 
așadar, că primele formații de greco- 
romane din țară se pot prezenta la 
întrecerea ce urmează să desemneze 
campioana națională și foarte bine 
pregătite, r.u așa cum s-a intimplat 
la începutul campionatului. Dacă toți 
conducătorii tehnici ai echipelor 
noastre ar privi mereu cu aceeași

seriozitate pregătirea concurenților în 
vederea participării la divizie, cea 
mai mare competiție pe echipe a ță
rii ar constitui un foarte bun mijloc 
de propagandă a acestui 
rîndurile tineretului și de 
reală a potențialului de 
sportivilor noștri fruntași, 
duminică a dovedit că se 
așa.

sport în 
verificare 
luptă 

Etapa 
poate

al 
de 
și

Mihai TRANCA

în triunghiularul de la Tulcea, în
cheiat duminică seara, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Pescăru
șul Tulcea cu Dunărea Galati 18—18, 
cu S.C. Bacău 22—14. Dunărea Galați 
—S.C. Bacău 22—14, S-au remarcat: 
V. Prențiu (Bacău), V. Gabor (Galați) 
și A. Bucov, D. Manea, V. Donea, 
de la gazde. (M. Topolschi — coresp.)

reprezentanții19 probe masculine, 
județului Timiș !

• Reprezentativa județului Ar
geș, în cadrul căreia o pondere în
semnată au avut-o elevele Liceului 
central experimental de atletism 
din Cîmpulung, 
loc — și titlul 
în competiția 
detașat în care 
(la o diferență 
vigoarea acestei 
capabilă încă de multe asemenea 
succese. Este, într-un fel, șl con
secința directă a faptului că în 
județul Argeș, mai mult decît în 
multe alte părți ale țării, atletismul 
se bucură de atenție și sprijin în 
mod corespunzător, că acolo se 
muncește cu pasiune și răspundere.

® Dinamoviștii au repurtat două 
succese, ocupînd primul loc în cla
samentul competiției masculine, la 
o mare diferență de puncte (84 p) 
și în cel general. Este indiscutabil 
un succces care le recompensează 
strădaniile. Victoria din ultima e- 
tapă. cea decisivă, este cu atît mai 
elocventă cu cît Dinamo a contat, 
în întrecerea feminină, doar 
șase atlete, ceea ce, oricum 
lua-o, „echipă" nu se cheamă

• Clubul atletic universitar 
cheiat pe locul secund în 
cele trei clasamente. Față de va
loarea lotului de care dispune și, 
mai ales, de marele număr de at- 
leți pe care-i are, am așteptat ca 
studenții să fi obținut victoria ge
nerală. Dar, în afara unor indispo
nibilități, a lipsei de formă a unora 
dintre atleții de bază (Lăzărescu, 
Ligor. Carmen Ene, Eleonora Mo- 
noranu ș. a.), C.A.U. duce o acută 
nevoie de aruncători și de alergă
tori de semifond și fond.

• A surprins în mod neplăcut 
faptul că la festivitatea de închi
dere a competiției, cînd a avut loc 
distribuirea cupelor și a diplomelor 
cuvenite echipelor fruntașe, nimeni 
de la C.A.U. nu a fost prezent să 
le ridice, deși festivitatea respec
tivă fusese anunțată din timp. în
țelegem, desigur, amărăciunea

a cîștigat primul 
de campioană — 

feminină. Modul 
a obținut victoria 
de 46 p) exprimă 

formații tinere,

pe 
am 
fi ! 
în-

a 
a 
toate

provocată de insuccesul în concurs, 
dar prezența, măcar a unui singur 
reprezentant al său, era o chestiune 
de elementar fair-play pentru con
ducerea Clubului universitar.

• Steaua, cu cîtăva vreme mai 
înainte formație campioană sau în 
dispută directă pentru titlu, de 
data aceasta, practic, n-a contat. 
Cauzele 
ducerea 
tribuției 
mers al .
trenori cu normă întreagă !) dar și 
a eficienței fiecărui atlet raporta
tă la pretențiile pe care mișcarea 
sportivă le pune în fața acestei 
secții.

• Foarte slab au evoluat repre
zentativele unor județe cu mare 
potențial atletic (organizatoric, ca
dre, număr de sportivi, bază ma
terială). Ne referim la județele 
Cluj și Brașov care, împreună, n-au 
izbutit să realizeze nici măcar 
punctajul formației argeșene ! 
Credem că, în privința atletismului, 
forurile sportive din aceste 
nu trebuie să aștepte 
de la „centru" să vină 
ganizeze activitatea !

• Sub orice critică și 
de azi, de ieri, se prezintă 
județului Timiș, în fapt a 
șoarei, nu cu prea mulți ani în
ainte 
nice 
Cum 
luăm 
xistă 
dre de specialitate, un mare număr 
de școli și facultăți (inclusiv o 
facultate de educație fizică !), baze 
sportive și o tradiție atletică de 
invidiat, nu înțelegem ce se întîm- 
plă că acest sport a ajuns pe o 
poziție de netolerat. Așteptăm o 
părere autorizată, în această chesti
une, din partea forurilor sportive 
locale. Sîntem curioși — și poate 
că nu numai noi — să aflăm niște 
explicații, pentru că situația atle
tismului timișorean este de-a drep
tul alarmantă !

Romeo VILARA

trebuie analizate de con- 
clubului prin prisma con- 
fiecărui antrenor la bunul 
secției (și sînt șapte an

9 S-a născut la 1 septembrie 1951 în 
comuna Lunca Corbului, jud. Argeș.
• Student la I.E.F.S. • Campton re
publican de seniori în 1972 (400 m — 
46,9) șl 1973 (400 m — 46,3). • Record
man dl țării la : 300 m — 33,4 s Bucu
rești 11.10.1970 șl 400 m — 46,3 București 
21.7.1973, corecordman, împreună cu 
Valeriu Jurcă șl Gheorghe Zamfirescu, 
la 200 m — 20,9 s București 14.10.1973.
• Antrenor : conf. univ. Dumitru Ale- 
xahdrescu.

9 Evoluția performanțelor sale (In 
paranteză locul deținut de Constantin 
Stan ‘ .bilanțul anului respectiv) :

190 m 200 m 400 m

în

1968 11,1 (44) 22,4 (24) 47,3 ( 2)
1969 10.7 (14) 22,0 (19) 46,9 ( 1)
1970 10,7 (15) 21,6 ( 6) 46,3 ( 1)
1971 10,4 ( 5) 21,1 ( 1) 51,1 (42)
1972 21,5 ( 5) 51,5 (261
1973 20,9 ( 1) 47,2 ( 2)

ca
să

nu

TINERII TALERIȘTI
AU DOMINAT ÎNTRECERILE

CUPEI DE TOAMNĂ", i
Poligonul TunariPoligonul Tunari a găzduit dumi

nică o importantă întrecere de talere, 
„Cupa de toamnă", competiție orga
nizată de F.R.T., la care au parti
cipat tei mai buni țintași cu arma 
de vînătoare din București. Trofeul 
a revenit, la ambele probe, unor spor
tivi tineri, cum sînt D. Buduru 
(skeet) și G. Suditu (trap). La proba 
de trap (talere aruncate din șanț) 
foarte bine s-a comportat juniorul 
M. Ispasiu, care a obținut un rezultat 
superior celui cu care s-a cîștigat la 
seniori. Iată rezultatele tehnice î 
skeet — seniori : 1. D. Buduru 98 t 
(din 100), 2. N. Vlădoiu 96 t (ambii 
de la Steaua), 3. Gh. Sencovici (O- 
Himpia) 95 t, 4. C. Loghiade (Steaua) 
95 t, 5. I. Iordache (Școlarul) 94 t ; 
juniori: 1. V. Petrovan (Steaua) 931,
2. I. Boțila (C. V. Timișoara) 81 t,
3. B. Teodorescu (Steaua) 76 t, 4. FI. 
Vlad (Șc. sp. 1 Buc.) 72 t, 5. I. Io
nică (Unirea Joița) 71 t. Trap — se
niori : 1. G. Suditu (Steaua) 87 t 
(baraj 23), 2. A. Marinescu (Școla
rul) 87 t (b. 20). 3. V. Ardenel 87 t,
4. Em. Panduru' 85 t (ambii de la 
Steaua), 5. G. Petre (Școlarul) 84 t ; 
juniori : 1. M. Ispasiu (Școlarul) 88 t, 
2. V. Gheorghiță (Steaua) 75 t, 3. G. 
Vestea (Steaua) 57 (din 75), 4. Tr Za- 
harescu (Steaua) 56 t, 5. O. Ioneseu 
(Olimpia) 52 t.

(Urmare din pag. 1)

Negrești ? Am primit un prim răs
puns negativ. Și n-a fost prea ușor 
ca el să ia forma spectacolului 
sportiv la care asistasem. Pentru 
a ajunge aici, tov. Vladimir Cor- 
duneanu, din Biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid, a procedat la 
o pregătire prealabilă, inspirîndu-se 
direct din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. A adunat mai întîi o 
mînă de oameni, printre care s-a 
aflat și actualul președinte al aso
ciației sportive Unirea, Mihai Gră
dinara — „sufletul actual al acti
vității sportive din localitate” — 
după cum ni s-a spus, și cum a- 
veam să-l cunoaștem la rîndul nos
tru ; lucrătorii de la secția de mo
bilă s-au alăturat acestor eforturi, 
au construit băncile de la terenul 
de fotbal și au reparat vestiarele ; 
Consiliul popular (cu o remarcă

județe 
cineva 
le or-

doar 
echipa 
Timi-

unul dintre centrele puter- 
ale atletismului românesc, 
în acest oraș (asta ca să nu 
județul în totalitatea lui) e- 
antrenori pricepuți și alte ca-

Indiscutabil că cel mai valoros 
atlet al actualei garnituri a Clu
bului atletic universitar este_ aler
gătorul Constantin Stan, 
această afirmație avem, 
în vedere nivelul ridicat 
tormanțelor pe care le-a 
în decursul acestui sezon 
cursuri și. pe de altă parte, pen
tru că sîntem încă sub impresia 
recentei etape decisive a campio
natului pe echipe, contribuția în
semnată pe care el a adus-o la 
zestrea de puncte a C.A.U. Numai 
In cursa de 200 m, de exemplu, 
tn care a obținut 20,9 s (perfor
manță egală recordului țării) Stan 
a totalizat 18 puncte (8 p pentru 
locul întîi. 5 p pentru record și 
alte 5 p pentru performanță de 
valoare internațională)...

Cu trei ani în urmă, Stan a 
participat la campionatele euro
pene de juniori de la Paris, In 
cadrul unei echipe de ștafetă (ală-

Făcînd 
desigur, 
al per- 
realizat 
de con

turi de Sorin Păsulă. Sandu Mi
trofan șl Tamas Szabo) în care 
s-au pus mari speranțe. Dar, din 
motive diferite, singur Stan a 
rămas pe poziție. îmbunătățindu-și. 
an de an, rezultatele și confir- 
mînd. astfel. Investițiile de încre
dere cu care acești tineri, și încă 
alții au fost onorați.

Accidentat în repetate rînduri, 
Constantin Stan n-a atins încă — 
mal mult ca sigur — plafonul de 
rezultate de care este, Intr-adevăr, 
capabil și pe care specialiștii atle
tismului nostru le așteaptă de la 
el. Poate că îl va atinge în de
cursul sezonului următor. Nutrim 
convingerea că vom putea aplau
da un record, pe 400 m, sub 46 
de secunde. Cu puțină șansă — 
ne gîndim în primul rînd la sta
rea sa de sănătate — Stan va 
putea împlini acestie speranțe ! 
îi dorim succes I

Chiar din prima etapă a Diviziei A de volei se constată

CRIZA TEHNICII INDIVIDUALE

Campionatul de tenis pe echipe

Au continuat întrecerile campio
natului divizionar de tenis pe echi
pe, seria I. Iată rezultatele : Dina
mo București 
16—1
6—3 ;
6—4 ;
Butoi

C.S.U. Construcții
(Mureșan — Russu 4—6,10—8, 
Almăjan — Mitrache 6—0,
Virginia Ruzici — Florica 

6—3, 8—6 ; Mariana Simio-

Pe marginea C. E. de baschet masculin

DATELE STATISTICE SÎNT SEMNIFICATIVE,
DAR NU Șl

Deși nu exprimă esența victoriei 
sau a înfrîngerii, a poziției mai 
bune sau mai slabe într-un clasa
ment, totuși cifrele, datele statisti
ce sînt semnificative în ceea ce 
privește evoluția formației sau 
sportivului respectiv. Credem că 
așa vor fi apreciate și notațiile fă
cute (după înregistrările organiza
torilor) asupra reprezentativei Ro
mâniei, participantă la ediția a 
XVlII-a a campionatului european, 
unde s-a clasat pe locul 9.

Tabelul alăturat ne scoate în evi
dență — de exemplu — eficiența 
lui Tarău și Oczeiak, în condițiile 
unui număr mare de aruncări la 
coș și ale tensiunii unei compe
tiții de amploarea „europenelor", 
calitățile de apărător ale lui No
vac, jocul complet 
portul promițător 
Cernat, Mănăilă și 
tot datele statistice 
unele carențe, ca de pildă numărul 
mare al greșelilor de tehnică fă
cute de întreaga echipă și în spe
cial de către unii dintre jucătorii 
de bază, ineficacitatea sau comba
tivitate redusă (exprimată prin nu
mărul mic al faulturilor) a altora.

Studierea acestor cifre este inte
resantă pentru specialiști și chiar 
pentru simplii spectatori ai între
cerilor de baschet, dar în Interpre
tarea lor trebuie să se țină seama

al lui Popa, a- 
al debutanților 
Nlculescu. Dar 

ne reliefează și

PE DEPUN EDIFICATOARE

nescu — Elena Cotuna 6—1, 6—3). 
Steaua — Progresul 17—0 (Hărădău
— A. Viziru 6—1, 6—2 ; Sotiriu — 
Nemeth 6—0, 4—6, 6—3 ; Nemeș — 
Vîrgolici 6—1, 6—2 ; Valeria Balaj
— Aneta Verone 6—1, 6—3 ; Popo- 
vici — Bozdog 6—0, 6—1).

Pe terenurile din parcul sportiv 
Ghencea, Steaua a întîlnit echipa 
Dinamo Brașov. Bucureștenii au 
cîștigat cu 17—0. Cîteva rezultate : 
Hărădău — Kerekeș 8—6, 6—3 ; So
tiriu — Vîlcioiu 6—1, 6—3 ; Nemeș
— Daraban 6—3, 6—0.

La Cluj, jucînd meci 
„sare, Dinamo Brașov a
Politehnica din localitate

CLASAMENT

BUC.

în depla- 
dispus de 
cu 9—8.

că soarta unui meci (chiar și a 
unui meci în care sînt înregistrate 
procentaje excelente, obținute însă 
și de adversari) poate fi hotărîtă 
de ezitările și erorile comise în 
cîteva clipe decisive, care anulează, 
uneori, munca istovitoare depusă în 
decursul a luni de zile, precum și 
comportarea remarcabilă avută în 
majoritatea timpului disputării unei 
partide.

Cert este că, la campionatul eu
ropean din Spania, selecționata țării 
noastre a avut o evoluție sub aș
teptări, concretizată prin clasarea 
pe locul 9, ceea ce înseamnă retro
gradarea în „divizia B“ a ierarhiei 
europene, cu consecințele neplăcute 
ce decurg din aceasta (după cum se 
știe, primele opt echipe sînt depea- 
cum calificate pentru viitoarea edi
ție a C.E., în vreme ce restul, îm
preună cu altele care au ratat par
ticiparea la „Eurobaschet ’73", vor 
fi nevoite să suporte asprimea tur
neelor de calificare din 1975).

Revenind la statistici, sperăm că 
datele tabelului de mai jos vor fi 
apreciate cu obiectivitate, spirit cri
tic și autocritic de către participan- 
ții la ședința de analiză a lotului 
republican (azi, la ora 18, la sediul 
C.N.E.F.S.), în cadrul căreia aștep
tăm nu numai explicații pentru 
insuccesele de la Badalona și Bar
celona, ci și propuneri constructive

pentru ca baschetul nostru mascu- 
lin să atingă o cotă valorică înaltă, 
în concordanță cu condițiile create 
și cu talentul incontestabil al tine
rei generații.

D. STĂNCULESCU

Buc.

o 
î
5
6
7
9

121— 25
125— 28
50— 90
74— 96
62—108
37—116

1. DINAMO
2. Steaua
3. Progresul
4. Dinamo Brașov
5. Politehnica Cluj
6. CSU Construcții

Azi și mîine, de la ora 14, au loc 
ultimele întîlniri ale campionatu
lui : C.S.U. Construcții — Progre
sul și Dinamo București — Steaua.

Numele
Jucătorului

mingi 
jucate

Aruncări din acțiuna Aruncări libere rgcupe 
rări

inter- 
cepilj

oreseli! , 
tehniră.feuiniri

punch 
merateîncerc. reușite Procent inGerc. reușite Procent

CÂMPEflNUP 42 | 11 4 36% 2 1 50% 3 4 2 15"

EHIVULE8GU' 112’ 17 i 11 65 7. S 3 50 % a ’ 5 6 4G ' 25
PRRȘU 1 49 4 ' 1 n̂7. 2 2 108% 3 4 4 13 4
MĂNfliiq 59 S M " 7 58 7. 4 2 50% 12 G B 20 16 .
NICULESCU 60 13 5 40 7. • 5 4 2 6 10
GEQRBE3CU 90 25 IZ 4B% 10 7 70% 19 B 9 19 31
CEFțNflT ’ 80 37 2D 54% 8 5 £250% 15 4 5 16 45
DlflCONESCU 156 35 14 40% 4 3 75 % 13 17 16 16 31
NOVAC 140 42 1E 38% i 10 7 70% Ifl 2D 29 39
TUftâli 242 104 53 50% I 39 33 32% 22 14 21 139
DC7ELAK 160 fiB 49 56% i 24 16 75% 26 10 ' 3 2D 116
POPA 21B S3 Z5 47% ta 14 76% 22 13 12 23 64
TOTAL I4oo 441 217 49% 1124 S5 77% 172 99 99 2221523

pentru inimosul său secretar Nicu 
Chiriac) a repartizat un buldozer 
pentru nivelarea suprafețelor; sta
ția de radioficare și afișele răspîn- 
dite 
tivă

au asigurat propaganda spor- 
necesară.

★
surpriză cît se poate de plă- 
a fost pentru noi terenul bi-

o 
cută 
tuminizat, aflat în curtea Liceu
lui de cultură generală. Bine în
treținut, cu instalațiile sportive vop
site recent și marcaje proaspete — 
el are un aspect ce denotă grijă 
și răspundere din partea conduce
rii și a catedrei de educație fizică 
(care are doar un singur absolvent 
F.EF. din patru cadre didactice !).

„De curind dat în folosință — ne-a 
spus directorul Gheorghe Cojocaru 
— avem acum posibilitatea să or
ganizăm în condiții optime întrece
rile și campionatele pe asociație la 
două-trei ramuri sportive și să al
cătuim reprezentative puternice cu 
care să participăm la competiții de 
nivel județean. Avem soluții de a 
extinde acest spațiu și o vom face 
cit mai repede posibil !”

★
în aceeași duminică, spre seară, 

am răspuns invitației președintelui 
Mihai Grădinara de a petrece cî
teva minute la... balul organizat 
de asociația sportivă ! Legătura a 
apărut mai clar de-abia după ce

Debutul în noua ediție a campio
natelor Diviziei A de volei nu a fost 
de natură să mulțumească pe puținii 
spectatori (cu cîteva excepții... pro
vinciale). care au asistat la parti
dele programate sîmbătă și duminică. 
Pregătirile efectuate înainte de star
tul în cea mai importantă competiție 
voleibaiistică, au fost la majoritatea 
echipelor mai de grabă de ordin can
titativ decît calitativ, iar mișcările 
— și ele numeroase — de jucători 
și jucătoare de la o echipă la alta, 
precum și promovările unor tineri 
nu au adus decît pe alocuri schimbări 
în bine (Explorări B. Mare, Viitorul 
Bacău — masculin, Universitatea 
Craiova — feminin). Este drept că, 
la început de campionat, ar trebui 
să găsim circumstanțe atenuante me
ciurilor slabe. predominante. Dar 
faptul cel mai izbitor al etapei ni s-a 
părut a fi — alături de lipsurile din 
domeniul pregătirii fizice, datorate 
inconsistenței antrenamentelor — prea 
evidentele carențe tehnice ale unor 
sportivi cu pretenții de a evolua sub 
culorile echipelor reprezentative. Am 
urmărit în Capitală 10 echipe, șl, cu 
excepția formației feminine Universi
tatea Craiova (echipă cu mai puține 
nume sonore, abia promovate, dar 
bine pusă la punct în toate comparti
mentele). nici o altă divizionară A 
nu a satisfăcut prin comportarea de 
ansamblu și mai ales prin tehnica 
individuală a celor ce au 
sextetele trimise în teren, 
procedeelor tehnice în atac,
ralitatea In pregătirea jucătorilor din 
acest punct de vedere, rigiditatea în 
apărarea la fileu și, mai cu seamă, 
în linia a doua au ieșit și mai preg
nant în evidență atunci cînd In echi
pă au apărut jucători mai virstnici

compus
Sărăcia 
unilata-

(Aurej Drăgan, Marius lorga, Viorel 
Ozum, Alexandrina Constantinescu, 
Nieolae Bărbuță ete.). Nu punem 
la îndoială faptul că acești jucători 
au o experiență mai vastă și, prin 
urmare, ar fi firesc ca ei să dețină 
un arsenal mai bogat de procedee. 
Dar mai tinerii la care no referim 
nu sînt chiar atît de tineri. îneît să 
nu li se pretindă decît un singur 
procedeu de atac, poziție incorectă in 
fazele de apărare, capacitate fizică 
de numai un set-douâ ! ! Drăgan. ca
re a fost nevoit să reia... echipamen
tul din „cui" pentru a salva onoufețț 
Rapidului, a dovedit că și acum este • 
mal bun decit elevii si coechipierii ' 
săi (dintre care doi fac parte „din. 
lotul republican), Iorda le-a dat o 
frumoasă lecție „internatiomililDr" js?/ 
actuali printr-o eficacitate în joc 
simpla, lejeră, constantă. avțnd la 
bază stăpinirea mijloacelor tehnice 
de exprimare. Bărbuță Ia fel. Ozum 
la fel... Nu este oare, aceasta o di
ferență vădită între concepția de 
pregătire de acum cîțiva ani și cea 
actuală ? Nu este vorba de o men
talitate deosebită a tinerilor față de 
însușirea temeinică a eunoștințeior 
voleibalistice, de o automulțumire îjț 
ceea ce privește antrenamentul da
torată atît lor cît și antrenorilor ? 
Credem că este bine ca și unii și 
alții să mediteze mai profund asupra 
îndatoririlor pe care le au fată de. 
cluburi și față de volei. Fiindcă nu
mai „gabaritele depășite" nu sînt su
ficiente pentru ca performanța sft fie 
autentică. Poate ar fi bine dacă an
trenorii și sportivii ar tine seama și 
de aceste constatări In pregătirile 
pentru actualul campionat.

Aurelian BREBEANU

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
BASCHET

etapa a V-a a diviziei B la bas- 
au fost înregistrate următoarele 

MASCULIN : I.E.F.S.
(44—31),

tn 
chet, 
rezultate : MASCULIN : I.E.F.S. II — 
Voința București 65—69 (44^—31), Mine
Energie București — Universitatea Bucu
rești 55—53 (34—40), Medicina Tg. Mu
reș — Voința Zalău 100—74 (62—49), Mu
reșul Tg. Mureș — Unirea Dej 66—61 
(39—27), Progresul București — Arhitec
tura București 73—65 (49—56), Construc
torul Arad — Știința Mediaș 68—74 (40— 
37) ; FEMININ : Știința Mediaș — Voin
ța Oradea 52—51 (27—23), Voința Bra
șov — Universitatea Craiova 76—50 (48— 
23), Inst. Pedagogic Tg. Mureș — Metalul 
Salonta 43—40 (21—18). Constructorul Ga
lați — Moldova iași 54—60 (27—30), Me
dicina București — P.T.T. 44-37^(21-22). 
Universitatea București 
București 40—61 (19—30)
listele de la Progresul au 
evident plus de tehnică 
Arhitectura — I.E.F.S. U

— Progresul 
— baschețba- 
manifesțat un 
și rezistență ;
54—45 (35—21) 

—deși s-a desfășurat pe un timp fri
guros, meciul a plăcut deoarece a ofe
rit faze frumoase, aplaudate de public. 
Cele mai eficiente jucătoare : Giurgiu 
14. Costăchescu 13 de la învingătoare, 
respectiv Fluture 10 și Todosciuc 8 ; 
Rapid Deva — Constructorul Arad 47—71 
(34—46). Tomistex Constanța — C.S.U. 
Galați 49—53 (18—20) — joc plăcut, cu 
evoluție a scorului interesantă, cîștigat 
în final de oaspete care au avut mai 
multă prospețime în această perioadă. 
Cele mai multe puncte : Nuț 20, pentru 
Tomistex, respectiv Bunea 14 și Buzdu
gan 12

Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții G. Tamas, N. Călăuză, 
ncscii, Daniel Diacoiiescu, N. 
N. Tokacek, T. Siriopol, S. 
Gruia, Z. Rîsnoveanu, Șt. 
Guțu, Gh. Eurlea.

HANDBAL

Voința
Seria a
Guban

Vulturul Ploiești 11—10 (5—6) !,
București — Progresul aminat ; 
Il-a i Voința SI. Gheorghe — 
Timișoara 11—8 (7—4), Nitramonia Făgă
raș — Teba Arad 13—7 (7—5), Construc
torul Baia Mare — C.I.L. Tr. Severin 
24—6 (12—3), Textila Sebeș — Universi
tatea Cluj 5—12 (4—fi), Voința Sighișoa
ra — Sparta Mediaș 5—15 (2—5).

MASCULIN, Seria I : Știința Bacău — 
C.S.U. Suceava 28—11 (13—3). C. S. Pi
tești — Relonul Săvinești 19—17 (12 — 
10) !. Agronomia Iași — Carom Gh. 
Gheorghiu-Dej 14—28 (7—11), Rafinăria 
Teleajen — Rapid București 20—17 (to
ii), Comerțul Constanța — Voința Bucu
rești 10—11 (3—7) I ; Seria a II-a : Con
structorul Oradea — Tractorul Brașov 
18-18 (9—10), Timișul Lugoj — știința 
Petroșani 26—19 (14—8), Știința Lovrin— 
Metalul C-opșa Mică 11—9 (7—6), Bana
tul Timișoara — Nitranionia Făgăraș 
15—13 (8—5), Gloria Arad — Universi
tatea Craiova 7—9 (î—5).

Corespondenți : Radu Alcxandrescu, B. 
Stoiciu, M. Fasi, Gh. Herman, A. Vasi- 
lescu, G. Tamaș, I. Ioneseu, A. Nour, 
V. Sere, C. Olaru, P. Arcan, I. Soare, 
V. Popovci, I. Iancu, I. Turjan, D. Lă- 
daru, Gh. Briotă, L. Chira, C. Pufu. .

C.S.M. Iași 12—0. Constructorul Buzău — 
Minerul Gura Humorului 16—0.

Seria a IV-a : Șoimii Sibiu — Dacii 
Sibiu 7—0, Minerul Lupeni — Știința 
n Petroșani 72—0, C.F.R. Brașov — Ari
pile Brașov 34—3, șc. sp. Timișoara — 
Precizia Săeele 3—32.

Corespondenți : G. Rosner, O. Guțu, 
S. Ioneseu, O. Bălteanu, C. Popa, N. 
Enache, G. Tamaș, D. Diacoiiescu, V. 
ștelăneseu, D. Soare, I. Ioneseu, I. Co- 
tescu, C. Gruia, P. Arcan,

VOLEI
s-au în*
Tricolor 
Relonul

In etapa a doua a diviziei B 
registrat rezultatele :

MASCULIN, seria As Unirea 
Brăila — C.S.M. Suceava 3—0.
Săvlnești — Politehnica Iași 1—3, Au
rora Bacău — C.S.U. pitești 3—0 ; seria 
B : Medicina București — Farul Con
stanța 3—2. Locomotiva București — 
Confecția București 3—0, Delta Tulcea — 
Electra București 3—0 ; seria C : Voința

Alba Iulia — Corvtnul Hunedoara 3—9, 
Petrolul Ploiești — Electroputere Craio
va 3—0, C.S.U. Biașov — Exploratorul 
Caransebeș 3—0 : seria D : Foresta * 
rad — C.F.R. Cluj 3—0, Alumina 
dea — Medicina Timișoara 3—0.

FEMININ, seria A : Tomistex 
stanța — Confecția București 1—3, 
hlfiul P. Neamț — Știința Bacău 
Universitatea Iași — C.S.U. Galați 
seria B : viitorul București — Spartac 
București 2—3, Progresul București — 
C. P. București 3—1 ; seria C : Voința 
M. Clue — i.g.C.M. Brașov 3—0, Drape
lul Roșu Sibiu — Voința Brașov 0—3. 
Voința Craiova — Dacia Pitești 2—3 ; 
seria D : Voința Zalău — Medicina Tg. 
Mureș 1—3. Constructorul Arad — Me
dicina Timișoara 1—3, Voința Oradea — 
Corvinul Deva 1—3. (Rezultatele au fost 
comunicate de corespondenții : I. Cos- 
tiniu, C. Nemțeanu, I. Filipescu, Gh. 
Herman, N. Costin, I. Iancu, A. Vasi- 
lescu, P. Lftrincz, C. Gruia, M. Topols
chi, G. Tamaș, M. Bonțoiu, rt. Diaco- 
nescu, G. Ștefan. V. Pașeanu și I. lo- 
nescu).

A-
Ora-

Con- 
Cea-
3-0, 

3—1 ;

RUGBY

I. Io-
Stoean, 

Aibu, C. 
Iacob, O.

etape dinRezultatele celei de a Vil-a 
divizia B de handbal :

FEMININ, Seria I : Voința Craiova — 
Voința iași 9—11 (1—6) !, C.S.U. Con
strucții — Tomistex Constanța 10—9 
(4—4), Gloria Buzău — Știința Bacău 
15—11 (8—6), Constructorul București —

în divizia B de rugby s-au disputat 
partidele etapei a V-a. lată rezultatele 
înregistrate :

Seria I : Arhitectura București — O- 
limpia București 6—27, A.S.E. București — 
Constructorul București 0—20, Petrochi
mistul Pitești — Aeronautica București 
8—6, Tînărul petrolist Ploiești — Dună
rea Giurgiu 10—3, Oțelul București — 
Rapid București 0—51 ;

Seria a ll-a ; Șc. sp. 2 Constanța — 
C.F.R. Constanța 10—8, Cimentul Medgi
dia — Ideal Cernavodă 4—0 (neprezeu- 
tarc), Albatros Eforie Sud — Chimia II 
Năvodari 3—28, Farul II Constanța — 
Constructorul Constanța 0—16, Voința 
Constanța — Dacia Constanța 6—13, I.T.C. 
Constanța — Portul Constanța nu s-a 
disputat, arbitrul solicitind începerea 
jocului cu 30 min. mai devreme decît 
ora fixată și echipa Portul neacceptînd 
aceasta ;

Seria a IlI-a : Agronomia Iași — 
C.S.M. Suceava 10—0, Ancora Galați —

GĂLĂȚENII VIZEAZĂ TREI TITLURI
DE CAMPIONI LA BOX

am aflat că este vorba de strîn- 
gerea unor fonduri neapărat nece
sare procurării de echipament și 
materiale sportive. Invitația a avut, 
însă, și un. alt substrat, aparținînd 
viitorului : acțiunea 
pe un spațiu aflat 
apropiere a rîului Bîrlad, 
în centrul orașului.
strai un ștrand cu toate cele nece
sare — ni se spune — înconjurat 
de mai multe terenuri de volei 
handbal și tenis de cîmp". Primele 
dovezi ale realizării acestui vis — 
grandios pentru un oraș ca Ne 
greștiul — se vedeau deja : se 
..trăsese" lumina electrică, se ni
velase terenul pe o suprafață con-

se desfășura 
în imediata 

chiar 
„Aici vom con-

siderabilă. se tăiase un drum de 
acces, se făcuseră împrejmuirile. 
Cineva, remarca admirativ : „Oa
menii aceștia fac un bal pentru 
sport și, cu ocazia asta, mută 
iul din loc !“.

A trebuit să încuviințăm, cu 
vingerea certă în realizarea 
moașelor planuri.

★
...A fost un bal frumos, nu 

prin el însuși, cît mai ales 
ceea ce îl generase : interes și pa
siune, orientare justă și conducere 
atentă din partea interlocutorilor 
noștri — cei meniți să revitalize- 
ze o activitate ce devenise aproape 
inexistentă timp de cîțiva ani. Oa
menii pe care îi întîlnisem erau, 
contrar zicalei, mai mult puși pe 
fapte decît pe vorbe : „Ne-am dus 
la teren, am pus mina pe hîrleț. 
Dacă faci ceva și se vede, te ajută 
șj oamenii".

dea-

con- 
fru-

atît 
prin

Dată 
în care 
gilistică 
ția pe care o are boxul în acest oraș, 
calificarea celor 7 sportivi pentru 
turneul final al campionatelor națio
nale de la Cluj nu a Constituit pen
tru nimeni o surpriză. Colectivul de 
antrenori condus de Petro Mihai și-a 
intensificat activitatea, iar după 
zone sportivii de la Constructorul 
au continuat pregătirile cu asiduitate. 
Recent, ei au susținut două întîlniri 
amicale în R. D. Germană, unde toți 
cei 7 pugiliști, care vor participa la 
turneul de Ia Cluj, au demonstrat o 
bună pregătire, realizlnd victorii de 
prestigiu în fața unor adversari, re
dutabili.

Reveniți în orașul de pe malul 
Dunării, ei au urmat un program de 
pregătire intens, menit să-i pună în-

fiind conjunctura favorabilă 
se desfășoară activitatea pu- 
din Galați, precum și tradi-

tr-o bună formă sportivă pentru di
ficilele confruntări de la Cluj.

Analizînd șansele gălățeniior se 
apreciază că Mircea Tone (finalist 
la C. E. da la Belgrad), Sandu Tîrîlă 
(medalie de bronz la C. E din acest 
an) și Octavian Amăzăroaie — pri
mii doi dețmători ai titlurilor de 
campioni naționali pe anul 1972 — 
pot aspira cu îndreptățite pretenții 
la locul I.

Desigur, Iubitorii boxului din loca
litate își pun speranțe și în Petre 

” "> Lenăduș, sportivi
litate își pun speranțe și în Petre 
Ganea și Vasile Lenăduș, sportivi 
capabili de rezultate dintre cele mai 
bune, chiar dacă la categoriile lor 
(semimuscă și grea) lista cuprinde 
nume de rezonanță în boxul româ
nesc.

Cocoșul Ștefan Duminică și semi
greul Constantin Cojocarii muncesc 
în tăcere gîndind că nici-un meci 
nu este dinainte decis...

Telemac SIRIOPOL

SPRE AL 9-lea MECI CUȚOV - DOBRESCU
(Urmare din pag 1)

tivi s-au pregătit cu mare atenție 
și fiecare este dornic să intre în 
posesia titlului de campion repu
blican. Oricum, meciul lor stîrnește, 
de pp acum, un interes enorm în 
rîndul iubitorilor boxului.

Antoniu Vasile, la aproape 32 de 
ani, manifestă o formă sportivă 
excelentă. Anul acesta va ataca 
titlul la categoria semimijlocie,

după ce în anii trșcuți a cucerit 
locul I la semiușoară și ușoară. Și 
Ion Gyorffi a trecut de la mijlocie- 
mică (campion în anul trecut) di
rect la semigrea. Va reuși acest 
tehnician, prin excelență, să depă
șească duritatea boxerilor de 81 kg ?

Greul Ion Alexe, medaliatul atî- 
tor competiții de mare amploare, 
cum sînt J.O. și C.E., pare liniștit. 
El transpiră, la antrenamente, cu 
speranța că va cuceri al șaselea 
titlu de campion al țării.
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După evoluția de duminică a fotbaliștilor noștriComentariu tehnic

RITM OFENSIV SUSȚINUT, RECORD DE EFICACITATE! (Urmare din pag. 1)

ACTUALITĂȚI DE LA DIVIZIONARELE A

Dacă ar fl să exprimăm sintetic, 
cu ajutorul elementelor de obiecti
vizare a jocului, prestația ofensivă a 
reprezentativei noastre In meciul cu 
Finlanda, relația statistică pe care 
ne-o oferă datele Intregistrate ar pu
tea arăta astfel i 161 acțiuni de atac, 
organizate în jumătatea de teren ad
versă — 27 de șuturi expediate spre 
poarta Iul Alaja — 17 lovituri pe 
spațiul porții, ți 9 goluri, toate aces
te reușite, obținute în aproximativ 
70 minute efective de joc I Un adevă
rat record de eficacitate, care se în
scrie în rîndurlle evenimentelor puțin 
obișnuite pe plan Internațional.

Cum s-a ajuns Ia realizarea 
imul asemenea ansamblu cifric, care 
întrece spectaculos toate producțiile 
ofensive de pînă acum ale tricolori
lor? Privind lucrurile — exclusiv, 
aproape — din punctul de vedere al 
comportării echipei noastre șl Incer- 
cînd o succintă retrospectivă analiti
că a meciului de duminică, pe frac
țiuni de timp a cite 15 minute, se 
impune a scoate în evidență, pintre 
altele, următoarele elemente i

• primul sfert de oră al întâlni
rii România—Finlanda a fost hotărî- 
tor pentru întreaga desfășurare ulte
rioară a întrecerii. In această parte 
de început a jocului. avalanșa 
■tacurilor noastre a Însemnat, sub 
raport cantitativ, 34 de acțiuni ofen
sive, zece dintre ele finalizate, șase 
șuturi la poartă, două goluri șl încă 
alte două mari situații de a înscrie. 

rul sfert de oră i două (min. 1—15), 
unul (mln. 16—30), două (min. 31—45), 
unul (min. 46—60), două (min. 61—75), 
și unul (min. 76—90);

• începînd de la jumătatea celei 
de-a doua reprize, naționala noastră 
■ manifestat — chiar și In condițiile 
succesului net care se profila — sem
ne de vizibilă scădere a randamen
tului. fapt ce amenința la un moment 
dat cu neputința de a înscrie golul 
cel mal așteptat șl poate cel mai Im
portant din Întreaga economie a în- 
tllniril, acela cu numărul 9. Expli
cabilă, Intr-un fel. o astfel de situație 
prin aceea că — exprimîndu-ne tot 
în termeni pugilisticl, un boxer obo
sește și atunci clnd dă, nu numai 
cînd primește ;

• șl acum încă două cifre, pe an
samblul întîlnirii, care confirmă atît 
diferența categorică de comportare 
în favoarea tricolorilor, cit ți carac
terul de fair-play al întrecerii. Pri
ma reprezintă numărul paselor gre
șite : România 29, Finlanda 87; cea 
de-a doua a faulturilor comise : Fin
landa 10, România fl.

în concluzie, ultima partidă dispu
tată de reprezentativa noastră. în 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, a scos în evidență resur
sele ofensive de care ea dispune în pre
zent. Adevăr de necontestat, chiar 
dacă evoluția jucătorilor români a 
fost favorizată de o replică destul de 
ștearsă a fotbaliștilor finlandezi.

Mihai IONESCU 

Sandu Mircea înscrie cel de-al optulea gol al echipei noastre

biectivul de îndeplinit, realizarea 
unui scor fluviu, părea înainte de 
start o himeră. Ambiția tricolori
lor noștri de a realiza cel puțin 
9—0 a fost excelentă.

Aproape de capătul cursei, cu 
10 minute înainte de finiș, pe ma
joritatea fotbaliștilor noștri îi pă
răsiseră resursele fizice. Tabela de 
marcaj indica 8—0 și ei își pro
puseseră, din cabine, și al 9-lea 
gol. Cu ochii la ceas. în condițiile 
timpului care se scurgea mai re
pede pentru... ei, a mai fost ne
cesară o zvîcnire, un ultim efort, 
în min. 81, cînd Dudu Georgescu 
reușea al 9-lea gol, „recordul" pla
nificat era un fapt împlinit !

Puțini, sau nici unul, dintre cei 
peste 30 000 de iubitori ai fotbalu
lui, prezenți, duminică, pe „23 Au
gust" n-au sperat prea mult, la 
început, necrezînd în obținerea a- 
cestui 9—0.

★
Și a mai fost ceva în jocul echi

pei noastre reprezentative, dumini
că — demn de a fi subliniat în 
prezentele rînduri —. ceva ce a 
reușit să dea forță clară de expri
mare angajamentului fizic, mate- 
rializîndu-1 în acest 9—0. A mai 

fost și această stăpînire de sine, 
demonstrată de tricolori, care i-a 
făcut să nu-șl piardă cumpătul în 
startul partidei, atunci cînd, la cele 
două mari ocazii de gol (min. 1 — 
M. Sandu ; min. 5 — Marcu), am
bele ratate, a venit să se adauge 
și „severitatea" arbitrajului prestat 
de G. Emsberger, extrem de cu
lant cu acel apărător finlandez 
care, în min. 4, îl cosise, literal
mente, în careu, pe Deleanu. Se 
vădea limpede că, de astă dată, e- 
chipa are încredere în ea. prin a- 
ceea că pregătise atent o lecție în 
funcție de particularitățile partene
rului de întrecere ; lipsit de tehni
citate, dar sobru, decis să se lup
te sportiv pentru apărarea culorilor 
țării lui.

Și această lecție de care vorbim 
a fost una a OFENSIVEI LUCIDE 
(obiectul unei analize alăturate, pe 
date statistice), purtată într-un 
tempo ridicat, în mod variat, cu 
exploatarea la maximum a între
gului front de atac, cu o bună teh
nicitate — toate acestea conferind 
ofensivei un coeficient mai mare 
de siguranță. Șl nu întâmplător, în 
marea lor majoritate, golurile au 
fost bine lucrate, avind la bază 
combinații lucide, de efect.

★
Vasăzică se poate ! Antrenorii V. 

Stănescu și K. Cosmoc împreună 
cu elevii lor, au dovedit că atunci 
cînd un joc este mai atent pregă
tit din toate punctele de vedere — 
mai ales la capitolele voință și o- 
rleatare tactică — pot fi învinse 
chiar și unele dificultăți, cum au 
fost și acestea cauzate de indispo
nibilitățile a patru jucători titulari, 
Radu Nunweiller, Troi, Dobrin, 
Iordănescu.

Chiar dacă, repetăm, ultimii doi 
adversari ai tricolorilor noștri, fot
baliștii din R. D. Germană și cei 
din Finlanda, suportă cu greu com
parație între ei. sîntem tentați să 
apreciem, o dată în plus, că deci
siva partidă, disputată de echipa 
noastră națională la Leipzig, n-a 
fost abordată eu întreg potențialul 
de care este capabilă. Deficiențe 
de ordin moral, o inhibiție exage
rată înaintea și in timpul partidei, 
precum și unele lacune privind o- 
rientarea tactică de ansamblu, au 
facilitat, la 26 septembrie, misiunea 
elevilor lui Buschner. Au fost lip
suri asupra cărora se va mai re
veni, firește, și cu alte ocazii, ca 
și asupra aceleia, de fond, privind 
jocul atletic, deoarece nimeni nu 
poate emite pretenția, după această 
partidă, de duminică, cu Finlanda, 
că totul merge bine în fotbalul 
nostru !

ÎNAINTEA ETAPEI
LA F.C. CONSTANȚA : JOC IN 

FAMILIE. Sîmbătă. . constănțenii au 
susținut un joc-școală cu formația 
de tineret-rezerve. Scor 6—1, prin 
golurile înscrise de Mărculescu (2), 
Vigu, Tănase, Oprea și Caraman. 
După antrenament, toți jucătorii au 
fost Invitații fundașului Ghirca. In a- 
ceeași zi, acesta a trăit un fericit eve
niment. căsătoria. Joi. F.C. Constan
ța joacă cu Portul.

DUMITRACHE. ACCIDENTAT. Su
ferind o contuzie la genunchi în 
timpul meciului cu Finlanda, dina- 
movistul Dumitrache se resimte mai 
serios declt se credea. Doctorul M. 
Ciortea face tot posibilul, ca el să 
poată fl recuperat pînă sîmbătă pen
tru a putea fi apt de joc In meciul 
de la Craiova, cu Universitatea. Di- 
namoviștii efectuează antrenamente 
zilnice, urmînd ca vineri, să plece, 
cu autocarul, spre Craiova.

SPORTUL STUDENȚESC JOACA 
MlINE LA GALAȚI. Sub conduce
rea noului cuplu de antrenori, An
gelo Niculescu — Ion Voica, stu
denții bucureșteni se pregătesc in
tens. Miercuri, la Galați, vor sus
ține un „amical" cu divizionara B 
C.S.U. din localitate. Din formație 
vor face parte și Cazan, Ciocîrlan si 
I. Constantin, refăcuți după ușoare
le accidentări.

ȘI S.C BAC AU LA GALAȚI. în ora
șul de pe Dunăre, la Galați, băcăuanii 
vor juca joi. avind ca adversar pe F.C. 
Galați. Toți jucătorii se află în de
plinătatea forțelor, așa că pentru 
meciul de la Cluj, cu „U“, vor putea 
alinia cea mai bună formație.

UNIVERSITATEA CLUJ REVINE 
AZI IN ȚARA. După turneul între
prins în Cehoslovacia, unde au sus
ținut două jocuri (2—2 cu Spartak 
Snina și 0—3 cu Lokomotiv Kosice) 
fotbaliștii clujeni revin azi In țară, 
oprindu-se la Cărei pentru jocul de 
mîlne, cu Recolta. Joi, vineri șl 
sîmbătă vor continua antrenamentele 
la Cluj.

UNIVERSITATEA CRAIOVA S-A 
RETRAS PINA JOI LA TISMANA. 
Schimbînd atmosfera trepidantă a o- 
rașului cu ambianța pitorească a 
Tismanei, liderul s-a retras la Tis- 
mana. Aici, vor avea loc antrena
mentele elevilor 'lui Cernăianu. Joi, 
studenții revin la Craiova, unde își 
vor definitiva preparativele pentru 
meciul cu Dinamo.

MICRO-INTERV1U CU II IE OA- 
NA. De cite ori vine în Capitală, 
„pe acasă", antrenorul Ilie Oană nu 
scapă ocazia de a vedea vreun meci.

ANTRENORUL LORENZO A FOST
DUMINiCĂ ÎN TRIBUNELE 
DE LA „23 AUGUST*!
La meciul România — Finlanda, 

de duminică, a asistat și antrenorul 
principal al echipei Atletico Madrid, 
Juan Lorenzo, venit sâ stabilească 
toate amănuntele deplasării echipei 
sale și să-i urmărească și pe jucă
torii dinamoviști din națională. Con
ducătorul tehnic al clubului madri
len revine în România vineri. îm
preună cu întreaga echipă Atletico, 
urmînd să asiste, sîmbătă. la jocul 
de Ia Craiova dintre Universitatea și 
Dinamo.

Sîmbătă l-am întîlnit la partida a- 
micală Steaua—Petrolul. Am profitat 
de acest prilej, rugîndu-1 să ne spu
nă cîteva lucruri despre noua sa e- 
chipă. Politehnica Iași.

— Ce mai e nou prin Copou ?
— După punctel# cîșiigate la Plo

iești, frunțile s-au descrețit, băieții 
au devenit mai încrezători în forțele 
lor.

— După cîte știm, ați fost cu e- 
chipa în U.R.S.S. Unde șl cu cine 
ați jucat ?

— Intre 8 și 12 octombrie am fost 
la Chișinău, unde ne-am pregătit și 
am susținut un joc cu F.C. Nistru 
(fosta Moldova Chișinău), care în

DUMITRACHE

prezent se află pe locul I în divizia 
secundă a U.R.S.S., cu cinci puncte 
avans. Am fost întrecuți cu 3—1 
(1—0), unui din golurile primite 
fiind ilin lovitură de la 11 m.

— Ce formație rți folosit șl cum 
apreciați acest test ?

— Formația noastiă obișnuită : 
Costaș — Micloș (Anton), Stoicescu, 
Romilă I. Ilanceriuc — Romilă II,

Mîine, pe stadionul Republicii

MECI DE SELECȚIE 
A JUCĂTORILOR DE DIVIZIA B

Mîine, pe stadionul „Republicii", 
de la ora 11, va avea loc un joc de 
verificare între două selecționate de 
Divizia 13. După acest trial, antreno
rii V. Copil, P. Popescu și Gh. Stai- 
eu vor definitiva lotul de jucători al 
diviziei secunde care va susține par
tidele revanșe cu selecționatele iimi- 
lare, ale Ungariei (la 31 octombrie) și 
Bulgariei (la 14 sau 28 noiembrie), 
ambele în deplasare.

A X-a
lanul, Simionaș — Incze, Lupulescu, 
Dănilă. A fost o verificare foarte 
Utilă. Gazdele ne-au solicitat la maxi
mum. Au calități fizice excelente, o 
circulație și un ritm sufocant pe tot 
parcursul meciului.

— Ce program aveți pînă la relua
rea campionatului ?

— Antrenamente zilnic — miercuri 
joc la Suceava — după care vom 
pleca la Petroșani.

UN ANTRENOR FACE 
„SCANDAL", PENTRU 
CĂ... NU CUNOAȘTE 

REGULAMENTUL!...
Ultima etapă a campionatu

lui de tineret-rezerve a ridi
cat din nou problema regu
lamentului. Mai bine zis a ne
cunoașterii regulamentului, 
fapt foarte criticabil atunci 
cînd „corigentul" se numește 
antrenor, iar lipsa de cunoș
tințe elementare duce la ieșiri 
necontrolate, chiar huliganice.

Faptele sînt foarte clare. 
Duminica trecută, pe stadionul 
Giulești, liderul de atunci. Ra
pid, a întîlnit pe Dinamo. 
Oaspeții, cu o eehipă mai bu
nă. au ciștigut lejer cu 2—0, 
motiv care a influențat proba
bil starea de spirit a antreno
rului N. Belizna, de la Rapid. 
Pentru că In min. 80 acesta a 
încercat o a cincea(l) înlocui
re uitînd (sau neștiind!) un 
lucru elementar! în campiona
tul de tineret-rezerve sînt ad
mise numai patru înlocuiri. Că 
a uitat (sau nu a știut!), mai 
treacă, meargă. Dar tocmai el, 
cel în culpă sâ acuze arbitrii 
in gura mare că nu cunosc re
gulamentul (sie!) și să instige 
publicul. e o problemă mult 
mai gravă, care ridică serioase 
semne de întrebare asupra 
muncii educative a celui che
mat să șlefuiască profilul mo
ral al tinerilor fotbaliști.

Poate că cei din tribunele 
Giuleștiului, care au adus inju- 
-ii arbitrilor, pentru că nu-1 
lăsaseră pe antrenorul N Be
lizna să schimbe al 3-lea jucă
tor, n-au știut că din brigada 
de arbitri făcea parte însuși 
președintele Colegiului de ar
bitri al Municipiului Bucu
rești, C. Costing și unul din 
teoreticienii recunoscuți, arbi
tru de Divizia A. C. Manușa- 
ride. Credem că antrenorul e- 
chipei giuleștene cunoștea a- 
ceste lucruri, dar el a mai fă
cut și... contestație și faptele 
sale sînt cu atît mai criticabi
le. Comportarea sa trădează, 
deopotrivă. superficialitate în 
pregătirea profesională și ca
rențe de ordin moral. Ceea ce 
trebuie să-i dea foarte mult de 
gîndit antrenorului N. Belizna, 
lui, și altor persoane de la 
Rapid și de pi in alte părți!... 
(I. Mircea)

'Adică, aproape tot atîta, cît se în
registrează de obicei intr-o repriză 
sau alteori chiar într-uh meci întreg! 
Acest prim sfert de oră al partidei 
a însemnat, dacă ar fi să ne folosim 
de terminologie piigiiistică, seria de 
lovituri In plin, care au deschis dru
mul k.o.-ului de mai tîrziu ;

© ritmul ofensiv al formației 
noastre s-a menținut, în continuare, 
la un nivel ridicat, deși în compa
rație cu primul sfert de oră acțiu
nile au scăzut treptat, numeric, pînă 
în final: 29 (între min. 16—30), 27 
(min 31—45), 27 (min. 46—60). 23

61—75) și 21 (min. 76—90). Pe 
repriz’e, înregistrările statistice indică 
deci o frecvență ofensivă mai mare 
în primele 45 de minute (90 de ac
țiuni), decît în aceeași perioadă de 
timp din partea a doua a jocului;

9 important de reținut este si 
faptul că, în ciuda reducerii treptate 
a intensității atacului, reprezentativa 
noastră a menținut totuși o ritmici
tate constantă și simetrică în finali
zare. lucru pe care îl indică numă
rul de goluri înscris în cadrul fiecă-

SERIA I

LOZ ÎN PLIC
Este un fapt lesne de constatat 

că, în ultima perioadă de timp, da
torită introducerii cîștigurilor su
plimentare, numărul participanților 
cîștigători la LOZ IN PLIC a cres
cut vertiginos.

Pentru a sugera o imagine asupra 
acestui ritm înalt de atribuire a 
cîștigurilor realizate la LOZ ÎN 
PLIC, este suficient să vă reamin
tim că, aproape zilnic, numele 
altor noi și fericiți cîștigători din 
cele mai diverse colțuri ale țării 
sînt înscrise pe listele de premii 
în dreptul marilor cîștiguri, ale ce
lui mai popular’ și apreciat sistem 
de joc, LOZUIP ÎN PLIC.'

Dintre cei mai recenți cîștigători 
amintim astăzi pe : Trocan Cornelie 
din Tg. Jiu = autoturism DACIA 
1300 ; Valerian Beda din Iași = au
toturism DACIA 1300 ; * Ovț -Abel ■ 
din Hunedoara — autoturism DA
CIA 1300 ; Cojocaru Badea din Te
leorman — autoturism DACIA X 300 
ș.a.

Partlcipînd perseverent la LOZ 
ÎN PLIC oricine își poate înscrie 
numele pe lista marilor cîștigători.

*' Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05. Rețineți ! Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor.

PREMIILE TRAGERII 
FRONOEXPRES 

DIN 10 OCTOMBRIE 1973 :
Extragerea I : Categ 1 î 1 va

riantă 10% a 100.000 lei ; Cat. 2 : 2
variante 25% a 30.373 lei ; Cat. 3 i 
6,95 a 8.741 lei ; Cat 4 : 22,15 a 2.743 
lei ; Cat. 5 : 48.35 a 1256 lei ; Cat. 6 : 
2.535,45 b 40 Iei.
REPORT CATEGORIA 1 s 753.901 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 50% a 100.000 lei, 1 variantă 
25% a 50.000 lei și 3 variante 10% a 
20.000 lei ; Cat. B : 12,85 a 4.305 lei ; 
Cat. C ; 78,85 a 702 lei ; Cat. D :
2.104,30 a 60 lei; Cat. E : 80,30 a 200 
lei ; Cat. F : 2.010,25 a 40 Iei.
REPORT CATEGORIA A s 32.285 Iei.

Premiul de 100.000 lei de la cate
goria 1, jucat 10%. a fost obținut de 
BE AC A MARIN din Ploiești, iar 
premiul de 100.000 lei jucat 50% de 
la categoria A, l-a cîștigat IEPURE 
IOAN din Cluj.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

înaintările din seria a v-a.
SERIA A IV-A

— A.S.A. Cîmpulung Mold. 2—1 (1—1)
— Minobradul V. Dornei 6—1 (4—1)
— Constr. Iași 0—3 (neprezentare)
— Foresta Fălticeni

Textila Botoșani
Cristalul Dorohoi 
tJniversitatea Iași 
Danubiana Roman
Victoria PTTR Botoșani — Constr^ Botoșani 
Avîntul Frasin
Unirfea Iași
Sp. muncitoresc Sv.

— Min. Gura Humorului
— Nicolina iași
— Metalul Rădăuți

(Corespondenți : T. 
Diaconescu, M. Chiriac, 
conescu și C. Alexa).

0—1
1—2

i-a

(0—1) 
(0-0) 
(1-0) 
C0—0) 
(1-0)

Cimentul Medgidia 
Rapid Fetești 
Portul Constanța 
Ancora Galați 
Constr. Tuleea 
Viitorul Brăila 
Granitul Babadag 
Voința Constanța

— Dunărea Tuleea
— Tehnometal Galați
— Arrubium Macin
— Știința Constanța
— Electrica Constanța
— Marina Mangalia
— I.M.U. Medgidia
— Chimia Brăila

2—0 (1—0)
3—0 (2-0)
3—1 (0—1)
1—0 (0—0)
3—0 (0—0)
1— 1 (1—0)
3—1 (2—1)
0—0

Ungureanu, I. Mandache, D. 
U. Teodor, I. Botnar, V. Dia-U. Teodor, I. Botnar, V.

(Corespondenți • R. Avram, V. Ionescu, N. Ster, V. 
Ștefănescu, M. Topolsehi, D. Cristache, N. Furigiu,

CELE MAI EFICACE: AU MARCAT 32 DE GOLURI
SERIA A VII-A SERIA A X-A

— Metalurgistul Sadu
— A.S. Victoria Craiova
— Petrolul Țicleni
— F.O.B. Balș
— Progresul strehaia
— MEVA Drobeta Tr. S.
— Știința Petroșani
— steagul roșu Plenița

1-1 (1-1)
2—1 (2—0)
3—1 (1—0)
1—0 (0—0)
3—0 (0—0)
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)
3—0 (2—0)

Gunther, R. Predescu, T. 
Trăistaru, B. Octavia, N. Gher-

Unirea Zalău
Oașul Negrești
Minerul Suncuiuș
Bradul Vișeu
Voința Cjrei
Bihoreana Marghita
Sloria Sala Mare __ „
Minerul Bala Borșa— Min. Baia Sprie

— Victoria Zalău
— Măgura Șirnleu) Silv.
— C.I.L. SighetuJ ‘ ‘
— Rapid Jibou
— Someșul Satu
— Minerul Băița
— Tdpitorui Baia

Marmației
Mare

Mare

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

A.

Victoria Călan
Metalul Topdeț
C.F.R. Craiova
C.I.L. Drobeta Tr. S.
Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu 
Energia Rovinari 
Minerul Lupeni

(Corespondenți ; 
Costin, P. Manafu, C. 
guș și I. Cotescu).

1. CIMENTUL TG. JIU
2. Victoria Călan
3. Dunărea Calafat
4. Energia Rovinari
5. C.F.R. Craiova
6. Metalul Topleț
7. Steagul roșu Plenița
8. MEVA Drobeta Tr. Severin
9. Minerul Lupeni

10. C I L. Drobeta Tr. Severin
11. F.O.B. Balș
12. Progresul Strehaia
13. A.S. Victoria Craiova
14. Metalurgistul Sadu
15. știința Petroșani
16. Petrolul Țicleni

(Corespondenți : M. Bonțoiu, Gh. Preda, L. Groza, 
A. Ghilezan, V. Ștefan, A. Pașcalău, L. Chira și C. 
Iureș).S, Nace).

1. MARINA MANGALIA
2. Viitorul Brăila
3. Portul Constanța
4. Chimia Brăila
5. Electrica Constanța
6. Ancora Galați
7. Dunărea Tuleea
8. I.M.U. Medgidia
9. Rapid Fetești

10. Cimentul Medgidia
11. Granitul Babadag
13. Constructorul Tuleea
13. Știința Constanța
14. Voința Constanța
15. Tehnometal Galați
16. Arrubium Macin

8 5 3 0 12— 2 13
8 5 2 1 19— 7 12
8 6 0 2 20—10 12
8 5 1 2 12— 5 11
8 4 3 1 14—10 11
8 3 4 1 11— 5 10
8 3 3 2 9— 5 9
8 4 0 4 13—11 8
8 3 2 3 12—12 8
8 3 1 4 11— 8 7
8 3 1 4 13—14 7
8 2 2 4 8—11 6
8 2 1 5 13—13 5
8 1 3 4 7—16 5
8 1 1 6 4—18 3
8 0 1 7 1—27 1

12
11
11
10
10

9
9
9
8
8
8
7
6
5
4
1

1. MINEBUI. BAIA SPRIE
2. Someșul Satu Mare
3. Unirea Zalău
4. Bihoreana Marghita
5. C.I.L. Sighetu Marmației 
fi. Minerul Baia Borșa
7. Gloria Baia Mare
8. Oașul Negrești
9. Măgura Șimlcul Silvaniei

10. Bradul Vișeu
11—12. Voința Cărei 

Topitorul Baia Mare
•13. Minerul Suncuiuș

14. Minerul Băița
15. Rapid Jibou
16. Victoria Zalău

2
1
3
2
0
1
1
1
0

15
5
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2 
0

___ __ _________ __________ , . Minobradul Vatra Dornei
— Unirea Iași, Victoria P.T.T.R. Botoșani — Sportul munci
toresc Suceava, Nicolina Iași — Cristalul Dorohoi, Minerul 
Gura Humorului — Constructorul Botoșani, Metalul Rădăuți
— Avîntul Frasin, Textila Botoșani — Universitatea lași,. Fo
resta Fălticeni — A.S.A. Cîmpulung, Constructorul Iași — 
Danubiana Roman.

UNIREA IAȘI
Foresta Fălticeni
Textila Botoșani 
Danubiana Roman 
Constructorul Botoșani 
A.S.A. Cîmpulung
Cristalul Dorohoi
Avîntul Frasin
Minerul Gura Humorului 
Sportul muncitoresc Suceava 
Metalul Rădăuți
Constructorul Iași
Nicolina Iași 
Minobradul Vatra Dornei 
Victoria PTTR Botoșani 
Universitatea Iași
Etapa viitoare (21 octombrie)

SERIA A ll-A
Rulmentul Bîrlad
Cimentul Bicaz
Bradul Roznov
Oituz Tg. Ocna 
Constructorul Vaslui 
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Hușana Huși
Energia Gh. Gh.-Dej

2
1
2
1
0
1

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

R—
12—
13—
19—

8 4 3 1 15— 5 11
8 5 1 2 13— 8 11
8 5 0 3 9— 5 10
8 4 2 2 13—10 10
8 4 2 12—14 10
8 4 î 3 17—13 9
8 4 1 3 13—10 9
8 4 1 3 6— 5 9
8 4 1 3 11—11 9
8 3 2 3 9—10 8
8 3 1 4 8— 9 7
8 3 1 4 9—14 7
8 2 1 S 8—12 5
8 1 3 4 6—13 5
8 2 0 6r 11—13 4
8 2 0 7—15 4

8 5 2 1 4)— 1 12
8 5 1 2 .16— 7 11
8 4 3 1 7— 2 11
8 4 2 2 22— 8 10
8 4 2 2 15—12 10
8 4 1 3 13— 8 9
8 3 3 2 12— 8 9
8 3 2 3 15-13 8
8 3 2 3 9—13 a
8 3 1 4 11—13 7
8 2 2 4 11—14 a
8 2 2 4 9-12 6
8 2 2 4 10—16 i
8 2 2 4 6—15 6
8 2 1 5 9—17 5
8 1 2 5 9—24 4

Etapa viitoare : Voința Constanța — Rapid Fetești, Dună
rea Tuleea — Știința Constanța. Portul Constanța — Con
structorul Tuleea, I.M.U. Medgidia — Electrica Constanta, 
Ancora Galați — Viitorul Brăila. Arrubium Măcin — Teh
nometal Galați, Chimia Brăila — Granitul Babadag, Marina 
Mangalia — Cimentul Medgidia.

SERIA A V-A

Etapa viitoare : Dunărea Calafat — C.F.R, Craiova, 
MEVA Drobeta Tr. Severin — Știința Petroșani, F.O.B. Balș 
— Victoria Călan. Cimentul Tg. Jiu — Progresul Strehaia, 
A. S. Victoria Craiova — Energia Rovnari, Steagul roșu ple
nița — C.I.L. Drobeta Tr. Severin, Minerul Lupeni — Pe
trolul Țicleni, Metalurgistul Sadu — Metalul Topleț.

SERIA A VIII-A

Etapa viitoare ; Someșul Satu Mare — Gloria Baia Mare, 
Victoria Zalău — Bradul Vișeu, Voința Cărei — Măgura 
Șimleu, Minerul Băița — Unirea Zalău, C.r.L. Slghet — oa
șul Negrești, Rapid Jibou — Minerul Baia Sprie, Bihoreana 
Marghita — Minerul Baia Borșa, Topitorul Baia Mare — 
Minerul Sunculuș.

SERIA A Xl-A

— Relonul Săvinești
— UiR.A. Tecuci
— Letea Bacău
— Min. Comănești
— Locomotiva Adj ud
— Textila Buhuși
— Foresta Gugești
— Trotușul Gh. Gh.-Dej

0-0
3_0 (O_o)
1— 3 (1-2) 
0—1 (0—1) 
4—1 (3—0) 
0—0
2— 1 (2-0)
0—0

Sportul Ciorogîrla
Unirea Tricolor Buc.
Azotul Slobozia
T.M. București 
Olimpia Giurgiu 
Laromet București 
Sirena București 
Voința București

— Electronica București
— Argeșul Mihăilești
— Dinamo Slobozia
— Triumf București
— Fl. roșie Buc.
— Tehnometal București
— Șoimii TAROM Buc.
— I.O.R. București

1- 3 (1—0)
7—1 (2—1)
2— 0 (1—0)
0—1)
1—2 (1—1)
3— 3 (2—1)
5—0 (2—0)
4— 0 (1—0)

(Corespondenți : S. Eliadc, St. Ghimpe, D. Sorocea- 
nu. A, Avei, M. Florea, Gh. Gorun, G. bulhac, G.
Gheorghc).

1. TROTUȘUL GH. GH.-DEJ
2. Relonul Săvinești
3. Gonstr. Gh. Gh.-Dej
4. *”aergia Gh. Gh.-Dej
5. Minerul Comănești

-6. Letea Bacău
7. Textila Buhuși 

;8« U.R.A. Tecuci
9. Husana Huși

10. Cimentul Bicaz
11. Foresta Gugești
12. Rulmentul Bîrlad
13. Oituz Tg. Ocna
14. Constructorul Vaslui
15. Locomotiva Adjud
16. Bradul Roznov

8 4 3 1 11— 3 11
8 3 4 1 19— 7 10
8 4 2 2 9— 4 10
8 4 2 2 8— 7 10
8 4 2 2 9-^11 10
8 3 3 2 10— 8 9
8 3 2 3 14— G 8
8 4 0 4 13—11 8
8 4 0 '4 11—10 8
8 ț> 4 2 5— 6 8
8 3 1 4 12—8 7
8 2 3 3 4— 8 7
8 3 0 5 8—15 6
8 2 2 4 7—15 6
8 2 1 5 6—16 5
8 2 1 5 8—19 5

Etapa viitoare : U.R.A. Tecuci — Constructorul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Letea Bacău — Oituz Tg. Ocna, Minerul Comă
nești — Cimentul Bicaz, Hușana Huși — Rulmentul Bîrlad, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Bradul Roznov, Foresta Gu
gești — Relonul Săvinești, Locomotiva Adjud — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Textila Buhuși — Constructorul Vaslui.

Carpațl Sinaia 
Poiana Cîmplna 
Chimia Brazi 
Luceafărul Focșani 
Prahova Ploiești 
Avîntul Măneciu 
Comerțul Brăila 
Chimia Buzău

SERIA A III-A
— Victoria Florești
— I.R.A. Cîmpina
— Petrolul Berea
— Unirea Focșani
— Olimpia Rm. Sărat
— Petrolistul Boldești
— Portul Brăila
— Carpați Buzău

3-1 (1-0)
0—0
3—1 (2—1)
0—5 (0—2)
3—2 (1—1)
0—0
1—3 (0—2)
3—0 (1—0)

(Corespondenți î V. Feldman, C. Vîrjoghie, A. Cris- 
tea, V. Manoliu, N. Călăuză, Gh. Ionescu, Tr. Enache 
și D. Soare).

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

__________________ __ _ Prahova 
Carpați Sinaia, Victoria Florești

21— 7
11— 4
13— 7
15— 9
11— 6
11— 8
15—13
12— 16
13—11
18—16
10— 9

6—14
9—16
8—17
5—11
8-22

12 
11
10
10
10
9 
»
9
8
9
8
7
6
5
4
2

1. POIANA CÎMPINA
2. I.R.A. Cîmpina
3. Chimia Buzău
4. Unirea Focșani
5. Chimia Brazi
6. Olimpia Rm. Sărat
7. Carpați Sinaia
8. Petrolul Berea
9. Prahova Ploiești

1Q. Luceafărul Focșani
11. Petrolistul Boldești
12. Avîntul Măneciu
13 Victoria Florești
14. Comerțul Brăila
15. Portul Brăila
16. Carpați Buzău

Etapa viitoare : portul Brăila
Buzău — C—r-‘,-
șani, petrolul Berea —-» ~
— poiana Cîmpina, Olimpia Rm. Sărat — Comerțul Brăila, 
Luceafărul Focșani — Carpați Buzău, I.R.A. Cimpina — Chi
mia Brazi.

0
1
2
1
2
2
3
3
4
3
3
4
5
5
5
6

Ploiești, Chimia
____ ___ _____ — Unirea Foc-

Avîntul Măneciu, Petrolistul Boldești

(Corespondenți ; G. Octavian, N. Stoean, I. Stoica, 
N. Tokacek, P. Burciu, G. Rosner, D. Daniel și Gh. 
Vlad).

G. Rosner, D. Daniel și Gh.

I. TRIUMF BUCUREȘTI
2 —3. ’
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.

Metalul Oțelu Roșu — Minerul Teliuc 3—1 (3--1)
Electromotor Timiș. — Progr. Timișoara 5—0 (1—0)
Gloria Arad — Constr. Arad 2—1 (0—0)
Min. Moldova Nouă — C.F.R. Caransebeș 2-0 (2--0)
Strungul Arad — A.S. Bocșa 2—1 (0-1)
Furnirul Deta — C.F.R. Simeria 1—0 (1--0)
Unirea Tomnatic — Minerul Ghelar 0—1 (0--0)
Unirea Sînnicolaul Mare — Dacia Orăștie 4—0 (1--0)

(Corespondenți; R . Zeno, C. Crețu, Gh. Herman, p.
Sumandan, H. Gheorghe, P. Toma, P. Iatan și o.
Gligorovici).

1. MINERUL MOLDOVA NOUA 8 5 1 2 18— 7 11
2. Minerul Ghelar 8 4 2 2 14— 9 10
3. Progresul Timișoara 8 4 1 3 16—10 9
4. A.S. Bocșa 8 4 1 3 7—10 •
5. Furnirul Deta 8 4 1 3 6—13 9
6. C.F.R. Simeria 8 3 2 3 15— 8 8
7. Electromotor Timișoara 8 3 2 3 14— 8 8
8. Dacia Orăștie 8 4 0 4 10— 9
9. C.F.R. Caransebeș 8 3 2 3 6— 7 8

10. Minerul Teliuc 8 3 1 4 12— 9 7
11. Unirea Sînnicolaul Mare 8 3 1 4 16—18 7
12. Metalul Oțelu Roșu 8 3 1 4 13—16 7
13. Strungul Arad 8 3 1 4 10—14 7
14. Unirea Tomnatic 8 3 1 4 7—12 7
15. Gloria Arad 8 3 1 4 9—16 7
16. Constructorul Arad 8 3 2 4 8—15 6

Viitorul Tg. Mureș
A.S. Miercurea Cluc 
Unirea Crlsturu Secuiesc
Minerul Bălan
Oltul Sf. Gheorghe
Hebe Sîngeorz Băl 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Lacul Ursu Sovata

— Avîntul Reghin 1—1
— Minerul Rodna 5—2
— Carpați Covasna 1—0
— Foresta Bistrița 3—0
— Viitorul Gheorghienl 3—1
— Mureșul Toplița 3—0
— Unirea Sf. Gheorghe 2—0
— Chimica Tîmăvenl 1—1

(0-0) 
(3—0) 
(1-0) 
(2-0) 
(3-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

Albu, V. Vașcanu, V. Lorintzi,
O. Nichiti, L. Bucs și A. Fe-

(Corespondenți : C. 
V. Bogan, Gh. Briotă, 
kete).

1. OLTUL SF. GHEORGHE
2. Chimica Tirnăveni
3. Forestierul Tg. Secuieso
4. Avîntul Reghin
5. Viitorul Gheorghieni
6. A.S. Miercurea Ciuc
7. Viitorul Tg, Mureș
8. Carpați Covasna
9. Unirea Cristuru Secuiesc

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

12
11
11
11
10

9
9
9
8
6
6
6
6
6
6
2

Șoi-
Mi-

1
1
2
1
0
2
3
1
2
4
3
5
4
4
5
6

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

2
3
1
3 
6
3
1
5
4
2
4 
0 
2
2 
0
2

Etapa viitoare : I.O.R. București — Sirena 
mii TAROM București — T ------------ J
hăilești — r—i. —---------,"T,
București. Tehnometal București

Voința București
Sirena București
Flacăra roșie București 
T.M. București
Laromet București 
Electronica București 
Tehnometal București 
I.O.R. București
Olimpia Giurgiu
Unirea Tricolor Buc.
Șoimii TAROM București 
Azotul Slobozia
Dinamo Slobozia
Argeșul Mihăilești 
Sportul Ciorogîrla

15— 1
21— 6
18— 8
12— 9
6— 2

12—10
9— 8 

11—10
10— 11 
14—12
13— 11 
13—15
11— 20
8—18

11—23
8—22

8 6 2 0 21— G 14
8 6 2 0 19— 6 14
8 5 0 3 16— 7 10
8 4 2 2 13— 8 10
8 4 2 2 15—11 10
8 4 1 3 12— 7 9
8 4 1 3 15—17 9
8 3 2 3 9—10 8
8 3 1 4 11—13
8 3 1 4 11—14 1
8 3 0 5 8— 8 6
8 2 2 4 9—20 6
8 2 1 5 12—11 5
8 2 1 5 15—20 5
8 1 2 5 10—18 4
8 2 0 6 6—26 4

_____ Z.C7'. București,
:.I D~curc;ti — Laromet București, Argeșul
T.M. București, Flacăra roșie București — Voința 
T~l.—1 D_z_irz;ti — Sportul Ciorogîrla, Di- 

namo Slobozia — Olimpia Giurgiu, Electronica București — 
Triumf București, - ---
Slobozia,

Unirea Tricolor București

SERIA A VI-A

Chimia Găești
Dacia Pitești
ROVA Roșiori
Recolta Stoicănești
Petrolul Videle
Cetatea Tr. Măgurele
Răsărtul Caracal
Vulturii C-lung Muscel

— Unirea Drăgășani
— Textilistul Pitești
— Progresul Corabia
— Cimentul Fieni
— Petrolul Tîrgoviște
— Chimia Tr. Măgurele
— Automatica Alexandria
— ARO Cîmpulung Muscel

Azotul

2—0 (1—0) 
0—1 (0—0) 
3—2 (3—0) 
3—0 (1—0)

0—0 
(l~0) 

2—2 (0—1) 
2—2 (0—0)

(Corespondenți : S. Frățilescu, A. Momete, T. Ne- 
gulescu, M. Dogaru, V. Pancu, D. Gruia, C. Ghițes.cti 
și D. Rădulescu).

Etapa viitoare : C.F.R. Caransebeș — Unirea Tomnatic, Mi- 
• nerul Teliuc — Furnirul Deta, C.F.R. Simeria — Dacia Orăș- 

tie, A.S. Bocșa — Constructorul Arad, Electromotor Timișoa
ra — Unirea Sînnicolaul Mare, Gloria Arad — Minerul Mol
dova Nouă. Metalul Oțelu Roșu — Strungul Arad, Minerul 
Ghelar — Progresul Timișoara.

SERIA A IX-A

Etapa viitoare : Chimica Tîmăvenl — Forestierul Tg. Se
cuiesc, Avintul Reghin — Oltul Sf. Gheorghe, Foresta Bistrița 
— Viitorul Tg. MuEgș, Viitorul Gheorghieni — Lacul Ursu 
Sovata, Mureșul Toplița — Minerul Bălan, Unirea Sf. Gheor
ghe — Carpați Covasna, Minerul Rodna — Hebe Sîngeorz 
Băl, Unirea Crlstur — A.S.M. Ciuc.

SERIA A Xll-A
— Unirea Dej
— Someșul Beclean
— Metalul Aiud
— Aurul Brad
— Unirea Alba Iulia
— Soda Ocna Mureș
— Dermata Cluj
— Minaur Zlatna

: Gh. Cotrău, C. Brad. 
St. Giurgiu, E.

1-0 (1-0)
3—1 (1—0) 
0—0
3—1 (2—0)
2—0 (0—0)
1—1 (0—0)
1—2 (1—2)
2—0 (1—0)

M. Domițian,

Hldroenergia Rm. V. — Oltul Rm. Vilcea 0—0
C.I.L. Blaj — C.F.R. Sighișoara 3—2 (3—0)
Chim. Or. Victoria — Textila Cisnădie 2—0 (1—0)
Torpedo Zărrifeștl — U.P.A. Sibiu 0—0
I.C.I.M. Brașov — C.S.U. Brașov 3—0 (1—0)
Precizia Săcele — Carpați Mlrșa 1—1 (0—0)
Textila Sebeș — Vitrometan Mediaș 4—0 (1—0)
Lotrul Brezol — Met. Copșa Mică 1—0 (1—0)

(Corespondenți : I. Ion, I. Petre, Gh. Matei, G. Lo- 
rac, V. Popovici, V. Secăreanu, D. Lădaru și I. Zi
darul.

Recolta Salonta 
Crișana Sebiș 
Minerul Bihor 
Cimentul Turda 
Constr. Alba Iulia 
Arleșul Cimpia Țurzii 
Tehnofrig Cluj 
C.I.L. Gherla

(Corespondenți
P. Lazăr, I. Filipescu, 
Sabo).

1. CIMENTUL TURDA
2. «letalul Aiud
3. Unirea Dej
4. Crișana Sebiș
5. Recolta Salonta
fi. Aurul Brad
7. Dermata Cluj
8. Soda Ocna Mureș
9. C.I.L. Gherla

10. Minerul Bihor
11. Minaur Zlatna
12. Constructorul Alba Iulia
13. Arieșul Cimpia Turzli
14. Tehnofrig Cluj
15. Someșul Beclean
16. Unirea Alba Iulia

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

Corabia — Dacia

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

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

______ _____ __________________________Pitești, petrolul 
Tîrgoviște — Chimia Tr. Măgurele, Cetatea Tr. Măgurele — 
Recolta Stoicăneștl, Unirea Drăgășani — Petrolul Videle, 
ARO Cîmpulung — Chimia Găești, ROVA Roșiori — Răsă- 
ritul Caracal, Cimentul Fieni — Vulturii Cîmpulung, Texțl- 
llstul pitești — Automatica Alexandria,

1. AUTOMATICA ALEXANDRE
2. “
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Răsăritul Caracal 
Progresul Corabia 
ROVA Roșiori 
Cetatea Tr. Măgurele 
Chimia Tr. Măgurele 
Vulturii Cîmpulung 
Petrolul Tîrgoviște 
Chimia Găești 
Dacia Pitești 
Textilistul Pitești 
Cimentul Fieni 
Recolta Stoicăneștl 
ARO Cîmpulung

15. Petrolul Videle
16. Unirea Drăgășani

Etapa viitoare : Progresul

9—10 
13—12 
10—11
9—14 

12—19 
10—15
5—12
4—17

Fchervari și A.

8 5 1 2 11— 9 11
8 4 2 2 16— 5 10
8 S 0 3 19—11 10
8 3 4 1 10— 5 10
8 i 1 3 7— 6 9
8 4 0 4 17—14 8
8 3 2 3 10— 8 8
8 3 2 3 10— 9 8
8 4 0 4 16—18 8
8 3 2 3 7—10 8
8 3 1 4 8— 8 7
8 3 1 4 8-12 7
8 3 1 4 8—13 7
8 3 0 5 11—15 6
8 2 2 4 8—15 6
8 3 1 5 8—16 5

Etapa viitoare : Dermata Cluj — Arleșul C. Turzii, Soda 
Ocna Mureș — Minerul Bihor, Someșul Beclean — Construc
torul Alba Iulia, Metalul Aiud — Crișana Sebiș, Minaur Zlat
na — Cimentul Turda, Unirea Alba Iulia — Recolta Salonta, 
Aurul Brad — C.I.L. Gherla, unirea Dej — Tehnofrig Cluj,

1. C.S.U. BRAȘOV 8 S 0 8 12— 8 10
2. Metalul Copșa Mică 8 1 2 9 10— 7 10
3. C.I.L. Blaj 8 4 1 3 10— 6 9
4. Chimia Victoria 8 3 3 2 8— 6 9
5. C.F.R. Sighișoara 8 4 1 3 8— 8 9
6. Hîdroenergia Rm. Vilcea 8 3 3 2 3— 3 9
7. I.C.I.M. Brașov 8 3 2 3 8— 6 8
8. Torpedo Zărneștî 8 3 2 3 7— 5 8
9. Textila Sebeș 8 4 0 4 13—11 8

10. Lotrul Brezol 8 4 0 4 5— 5 8
11. Textila Cisnădie 8 4 0 4 9—U 8
12. U.P.A. Sibiu 8 3 3 3 6—10 8
13. Precizia Săcele 8 3 1 4 6— 7 ?
14. Vitromețaii Mediaș 8 3 1 4 7—10 7
15. Oltul Rm. Vilcea 8 2 1 5 6— 9 5
16. Carpați Mîrșa 8 1 3 4 8—14 5

Etapa viitoare : Chimia Victoria — I.C.I.M. Brașov, C.S.U. 
Brașov — Precizia Săcele, Carpați Mîrșa — Vitrometan Me
diaș, Textila Cisnădie — C.I.L. Blaj, U.P.A. Sibiu — Textila 
Sebeș, Oltul Rm. Vilcea — Lotrul Brezot, Metalul Copșa 
Mică — Torpedo Zărnești, C.F.R. Sighișoara — Hidroenergia 
Rm. Vilcea.



„Trofeul Carpați" la handbal

UN SUCCES CARE OBLIGĂ ECHIPA FEMININĂ A ROMĂNIEI LA NOI
SALTURI VALORICE PENTRU A ASPIRA LA TITLUL MONDIAL

întrecerile celei de a XlV-a edi
ții a „Trofeului Carpați* la handbal 
feminin, găzduite In condițiuni opti
me de sala sporturilor din Pitești, 
s-au bucurat de participarea princi
palelor forțe pe plan internațional. 
La start s-au aliniat — după cum se 
știe — primele 4 clasate la ultima e- 
diție a C.M. (Olanda, 1971), pluto
nul fiind completat de redutabila 
selecționată a Uniunii Sovietice și de 
echipa secundă a României. Fiind 
pentru toate participantele ultimul 
— și cel mai important — test îna
intea campionatelor lumii, programa
te în decembrie a. c. în Iugoslavia, 
disputele au fost urmărite cu un 
mare interes de tehnicienii handbalu
lui din numeroase țări.

tea mal prețioasă victorie:
la Ungaria

de echipa 
antrenorii

Noua -victorie obținută 
României pregătită de 
Constantin Popescu și Dan Bălășescu 
(anul trecut, aceeași formație — a- 
vîndu-i insă la cîrmă pe antrenorii 
Gabriel Zugrăvescu și Pompiliu Si-

V. ONESAFoto :

U.R.S.S.,
chipa

Cu toată opoziția jucă
toarelor sovietice Balan 
și Lozbina, Simona .Ar- 
ghir trage puternic la 
poartă și înscrie. Fază 
din întîlnirea România- 

cîștigată de e- 
noastră.

REGRUPARE IN FRUNTEAACORD DE COLABORARE
SPORTIVĂ ÎNTRE

IUGOSLAVIA SI UNGARIA INTERZONALULUI FEMININ DE ȘAH

PREMIANTELE nu mal victoria dinvorbi și de
România II), reprezenta-

Reprezentativa ROMÂNIEI — 
„Trofeul Carpați"

Reprezentativa R. D. GER
MANE — „Trofeul fair-play"

MARION TIETZ (R.D.G.) — 
cea mai bună jucătoare

LIDIA STAN (România) — 
cel mai bun portar

ROZALIA ȘOS (România) — 
golgeter — 19 goluri

TATIANA MAKAREȚ (U.R.S.S.)
— cea mai tînără jucătoare

HANNELORE 
(R.D.G.) — cea 
jucătoare

a
meciul cu .. .
tiva țării noastre s-a impus în fața 
specialiștilor și a spectatorilor. De
sigur înfringerea din partida cu Iu
goslavia și, îndeosebi, neputința de 
a trece peste un anumit sistem de 
joc, de a găsi căile de rezolvare a 
situațiilor in care a fost pusă, a 
creat amărăciune în sinul echipei, 
nemulțumire mărturisită în rîndur’le 
suporterilor.

sportive — toate acestea pot și tre
buie să dea de gîndit antrenorului 
emerit Constantin Popescu și secun
dului său Dan Bălășescu. Analiza 
(lucidă) trebuie să scotă în evidență 
toate, carențele pentru a putea găsi 
și căile de eliminare.

Exista încă o scrie
JUNGAHNS 

mai frumoasă

Iași, tot pe pri-mi on — se clasa, la 
mul loc) capătă o valoare și o sem- _ 
nificație deosebită. Desigur, cea mai 
importantă victorie este socotită a- 
ceea repurtată în fața campioanei 
mondiale, reprezentativa R. D. Ger
mane. Dar, în perspectiva campio
natelor mondiale, succesul din parti
da cu Ungaria devine cel mai pre
țios. Mai ales pentru că a fost ca
tegoric, selecționata noastră dominînd 
și impunîndu-se in egală măsură în 
ambele reprize. Cîștigînd — într-o 
manieră categorică — și întîlnirea 
cu echipa Uniunii Sovietice (pentru

de evidente carențe
de la această situație, 
că, după consumarea in- 
bucuriei succesului final,

(c șanse avem la „mondiale" ?
„Trofeul Carpați" a pus punct 

final ultimului test dinaintea mon
dialelor. De acum încolo, pînă în 
decembrie, loturile echipelor califi
cate pentru a 5-a ediției a C. M. se 
vor pregăti în liniște, vor participa

ceastă „linie dreaptă" în regimul 11- 
nor preparative serioase. Cîteva în- 
tîlniri bilaterale, între care cele cu 
formațiile R. F. Germania, Danemar
cei (în deplasare) și Uniunii Sovietice 
(pe teren propriu) vor constitui pen
tru antrenorii lotului „barometrul" 
intrării în formă a elevelor lor.

Tot mai mulți sînt tehnicienii care 
— înainte și, mai ales, după „Trofeul 
Carpați" — acordă credit deplin ideii 
că selecționata României ar putea 
concura cu succes în Iugoslavia la 
obținerea titlului suprem. O parte 
din argumentele lor au fost prezen
tate în coloanele ziarului nostru șl

Președintele Uniunii de cultură 
fizică și sport din Iugoslavia, Ha- 
kija Pozderaț, a primit la Belgrad, 
vizita omologului său maghiar dr. 
Sandor Beckl, cu care a semnat un 
acord de colaborare pe plan sportiv 
P_înă-n anul 1976, între cele două 
țări. Conform acestui acord, încă 
în anul 1974 sportivii iugoslavi și 
cei maghiari se vor confrunta in 
62 de întîlniri, reprezentînd 28 de 
ramuri sportive.

In discuțiile purtate de cele două 
delegații s-au confirmat excelente
le rezultate dobîndite din colabora
rea pînă-n prezent, convingerea 
fiind că noul acord va spori legă
turile existente și va contribui la 
dezvoltarea mișcării sportive din 
cele două țări prietene.

In campionatul de șah

al

CONDUCE

• Toate cele trei șahiste românce se află in plutonul fruntașelor

• Opt jucătoare, pe distanța
MADRID, 15 (Agerpres). — Tur

neul interzonal feminin de șah a 
continuat în stațiunea maritimă 
Calle Galdana de Ferreiras (Insula 
Minorca) cu disputarea partidelor 
din runda a 10-a. Jucînd cu piesele 
negre, Gertrude Baumstarck a în
vins-o pe americana Aronson. Eli- 
sabeta Polihroniade (cu piesele ne
gre) a remizat cu una din liderele 
clasamentului, maestra sovietică 
Natalia Konopleva. Rezultatul de 
egalitate a fost consemnat și în 
partidele Jivkovici — Hartston și 
Aleksandria — Zatulovskaia. La- 
zarevici a cîștigat la Maddern. Par
tidele Karakas — Nicolau, Șui — 
Veroczi și Kozlovskaia — Jovano- 
vici s-au întrerupt.

După 10 runde, și încheierea ma
jorității partidelor întrerupte,

a numai Ij^p
intervenit sensibile modificări în 
fruntea clasamentului. Conduc a- 
cum Jana Hartston (Anglia) și Na
talia Konopleva (U.R.S.S.) cu cite 7 
puncte fiecare, urmate de Katia Jo- 
vanovici (Iugoslavia), Marta Șui 
(U.R.S.S.) — 6>/2 puncte și cîte o 
partidă întreruptă, Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia), Nana Aleksan
dria (U.R.S.S.) — 6V2 puncte, Ale
xandra Nicolau (România) — 6 
puncte și o partidă întreruptă, Ta
tiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) — 6 
puncte, Elisabet.a Polihroniade (Ro
mânia) — 5Y2 puncte, Suzana Ve
roczi (Ungaria) — 5 puncte (1), Ger
trude Baumstarck (România) — 5 
puncte etc.

De notat că nu mai puțin de opt 
jucătoare sînt răsfirate pe distanța 
a numai 1V2 puncte.

Pornind 
vom spune 
tegrală a 
după aprecierea că echipa se află 
într-o reală și îmbucurătoare ascen
siune pe toate planurile, că ea poate 
să-și valorifice potențialul său în 
disputele oficiale, trebuie să privim 
cu luciditate lipsurile existente încă 
în modul de exprimare a primei 
noastre selecționate. Căderile de la 
un meci la altul, cele din cadrul a- 
celeiași partide, deconectarea totală 
din unele momente (în special în a- 
părere), speculată prompt de adver
sare, lipsa de eficiență a atacului 
în disputa cu sisteme defensive agre
sive, faptul că unele jucătoare n-au 
atins încă nivelul optim al formei lor

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIEI

Lidia Stan, Lucreția Moise — portari, Doina Cojocaru, Simona Ar- 
ghir, Irene Oancea, Magda Mikloș, Elena Frincu, Constantina Ilie, 
Rozalia Șos, Doina Furcoi, Cristina Petrovici, Maria Boși, Antrenori : 
prof. Constantin Popescu și prof. Dan Bălășescu.

Rezultate înregistrate in cea de a XlV-a ediție a „Trofeului Carpați : 
.................- — Ungaria 12—8 

România — Uniunea 
R.D. Germană 10—9 (6—6).

România — România II 18—11 (8—7) ; România 
(7—5) ; România — Iugoslavia 8—13 (4—7) ;
Sovietică 20—17 (14—9) ; România

la verificări fără pretenții, vor în
cerca să folosească la maximum în
vățămintele examenului piteștean. E- 
chipa României va parcurge și ea a-

A CINCEA EDIȚIE A

• Impresii ale unor reprezentanți ai federațiilor de specialitate
din Iugoslavia, Turcia, Grecia, Bulgaria și România

Timp-de trgț .file s^a de ;sport din :Sf. Gheorghe s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru marele număr de iubitori ai 
sportului dornici să urmărească întrecerile celei de a V-a 
ediții a Campionatelor balcanice de gimnastică. Gazdă, pen
tru prima oară, a unei competiții de mare anvergură, orașul 
a reușit să asigure concursului cele mai bune condiții de 
desfășurare, echipele participante ș-au prezentat la un nivel 
bun, astfel că cea de-a V-a ediție a Campionatelor balca
nice de gimnastică poate fi socotită o deplină reușită. O 
mărturie în acest sens o constituie și opiniile celor mai 
autorizați reprezentanți ai federațiilor participante, opinii pe 
care le-am consemnat la încheierea celor trei zile de inte
resante și palpitante întreceri.

I-am rugat să ne împărtășească 
impresii despre a V-a ediție a 
campionatelor balcanice de gim
nastică pe : Milivoje Radovanovici 
— Farbin (Iugoslavia), președintele 
Comitetului balcanic. 
Sempsis, conducătorul 
Greciei, Nikola Hagiev, 
permanent al Comitetului balcanic, 
președintele Federației de gimnas
tică din Bulgaria, Giilipek Ozkan, 
președintele Federației de gimnas- - —---- se-

ro-

Dimitrios 
delegației 

secretar

Vor rămîne de neuitat 
exercițiile prezentate la 
Sf. Gheorghe de Maria 
Ghigova. Iat-o in exer

cițiul cu panglica.
Foto : Csutak ISTVAN 

— Sf. Gheorghe

tisă din Turcia, Nicolae Vieru, 
cretar general al Federației 
mâne de gimnastică.

MILIVOJE RADOVANOVICI — 
FARBIN : „Delegația noastră este 
unanimă în a socoti că organi
zarea competiției a fost excelentă. 
Ospitalitatea românească s-a confir
mat încă o dată. M-a bucurat mult 
prezența, pentru prima oară, la 
tradiționala noastră întrecere a e- 
chipelor Greciei, precum și a gim
naștilor turci. Am urmărit în toate 
echipele mulți sportivi tineri^ care 
dovedesc de pe acum o înaltă mă
iestrie și aceasta este un indiciu 
că în viitorii ani gimnastica bal
canică se va putea afirma și mai 
pregnant în arena internațională1.

GULIPEK OZKAN : „Participăm 
pentru prima oară la campiona
tele balcanice și cred că am făcut 
o treabă foarte bună. Sigur, spor
tivii noștri nu sînt încă la nivelul 
gimnaștilor din România, Bulgaria 
și Iugoslavia, dar pe viitor am con
vingerea că vom obține și noi re
zultate mai bune. Dispunem de ca
dre competente, dornice să lucreze, 
avem numeroși tineri care doresc 
să pătrundă în tainele gimnasticii. 
Aș dori să subliniez că am fost 
primiți aici cu multă simpatie, 
competiția — foarte bine organiza
tă — ne-a oferit momente de neui
tat".

CAMPIONATELOR

celor trei zile de inte-

— chiar dacă ni se pare extrem de 
temerar pronosticul — nu putem să 
nu fim de acord cu faptul că au, în 
unele cazuri, suficient temei. Să ve
dem însă care va fi drumul pe cane 
handbalistele din echipa României vor 
trebui să-1 parcurgă pentru a ajun
ge în finala întrecerii. Mai întîi vor 
susține întîlnirile din grupă alături 
de reprezentativele Norvegiei și Ja
poniei. Deși handbalistele scandinave 
au asupra noastră ascendentul moral 
al unei recente victorii, socotim că 
grupa preliminară n-ar trebui — în 
mod normal — să pună probleme 
selecționatei României. Primele două 
clasate, presupunem România și Nor
vegia, se vor califica în semifinală, 
în care — tot după calculul probabi
lităților — vor mai avea acces echi
pele Ungariei și Cehoslovaciei. Ve
nind cu o victorie din grupă (la Nor
vegia) și depășind — așa cum ar fi 
firesc — Cehoslovacia, formația 
noastră ar avea de susținut o sin
gură partidă de mare dificultate : cea 
cu Ungaria. In eventualitatea unei 
victorii (pe care o' dorim “și 6 spe
răm), România s-ar califica pentru 
finala locurilor 1—2, iar în cea a u- 
nui eșec — pentru aceea a locurilor 
3—4. Din cealaltă semifinală (pe care 
o vedem în componența : R. D. Ger
mană, Iugoslavia, U.R.S.S., Danemar
ca), adversarii pentru finale vor fi 
extrem de puternici. Cu oricare din
tre aceste echipe ne vom întîlni, me
ciurile vo>r fi dîrze, echilibrate, des
chise oricărui rezultat.

Culoarul este, desigur, favorabil. 
Ar trebui însă să nu se uite că în 
pregătirea și în jocul reprezentativei 
noastre mai există totuși carențe și, 
mai ales, că astăzi în handbalul mon
dial principalele forțe sînt sensibil 
egale. Probabil, că dacă s-ar organiza 
campionatul mondial de patru ori pe 
an, de fiecare dată alta ar fi echipa 
învingătoare...

Hristache NAUM

„Nu amDIMITRIOS SEMPSIS : 
suficiente cuvinte să exprim gra
titudinea și* mulțumirea delegației 
noastre pentru modul cum am fost 
primiți in țara dv. Totul a fost 
minunat. Cred că federația română 
a făcut o alegere fericită atunci 
cind a stabilt ca cea de-a V-a edi
ție a campionatelor balcanice de 
gimnastică să se desfășoare la Sf. 
Gheorghe. Echipele noastre, prezente 
pentru prima oară la balcaniadă, 
pleacă acasă cu multe învățăminte. 
Sînt bucuros că 
ziarului dv. pot 
mirile noastre 
prietenia ce ne-a 
tru modul cum 
pretutindeni".

lui Dan Grecu ca și unele exerciții 
la sol ale gimnaștilor bulgari. Fi
rește, prezența campioanelor mon
diale de gimnastică modernă din 
Bulgaria (Maria Ghigova, Neska 
Robeva) a ridicat considerabil ni
velul tehnic și spectacular al com
petiției.

Constantin MACOVEI

prin intermediul 
transmite mulțu- 
fierbinți pentru 
fost arătată, pen
am fost primiți

NIKOLA HAGIEV : „Mă bucur 
că gimnaștii din Balcani și-au ri
dicat considerabil măiestria, plă- 
cîndu-mi mult echipa feminină a 
României, mai ales la parelele și 
bîrnă. Cred că rezultatele bune ob
ținute de Dan Grecu și Nicolae O- 
prescu la inele îndreptățesc pe de
plin unele măsuri care să vizeze 
îndeosebi creșterea măiestriei gim
naștilor români, mai ales la acest 
aparat. Cred că în acest fel ță
rile mici se pot impune pe plan 
internațional".

NICOLAE VIERU : „După opinia 
mea, ediția a V-a a campionatelor 
balcanice de gimnastică a fost cea 
mai reușită dintre toate cele des
fășurate pînă acum. A angrenat 
sportivi din cinci țări, municipali
tatea și organele sportive au asigu
rat toate condițiile bunei derulări 
a întrecerii, nivelul tehnic a fost 
remarcabil. Mi-a plăcut evoluția

TURNEE INTERNAȚIONALE DE BASCHET
tn ziua a doua a turneului internațio

nal masculin de baschet, care se desfă
șoară în prezent la Budapesta, echipa 
italiană Satla a întrecut cu scorul de 
92—82 (47—44) formația cehoslovacă
Spartak Brno. Din echipa învingătoare 
s-au evidențiat Listen și Lalng, care 
au Înscris cîte 22 p. Honved Budapesta 
a cîștigat cu scorul de 85—83 (44—41)
partida susținută cu formația Csepel. 
In clasament conduce Satla —^4 p., ur
mată de Honved 
2 p șl Spartak 3rno —

★
In penultima zi a competiției 

baschet_ masculin _ de_ la L

rul de 93—72 (56—41) selecționata orașu-

lui Lublin. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost cunoscutul internațional 
Dolcevski (Legia), care a înscris 26 de 
puncte. Intr-un alt meci, Polonia Var
șovia 
mația

a dispus 
bulgară

CU 80—76 (38—40) de 101- 
Balkan Botevgrad.

★

____  ■ 4 p.,
2 p, Csepel 

2 p.

ur
cadrul turneului intemațio- 

la Kato-

:1 de
_________ Lublin, 

echipa'Legia Varșovia a întrecut cu sco-

In --------- ------
nai masculin de baschet de
wice, echipa sovietică Șahtior Donețk a 
învins cu scorul de 78—68 (41—27) for
mația K.T.V. Halle (R. D. Germană), 
în alte două partide disputate s-au în
registrat următoarele rezultate : Beldon 
Katowice—A.Z.S. Katowice 89—59 (40—40); 
A.Z.S. Gllwlce — Banik Ostrava (Ceho- 
solvacia) 69—66 (27—37).

15 (Agerpres). — Du- 
a 9 runde și a unor

U.R.S.S.

BORIS SPASSKI

" > a. -

MOSCOVA, 
pă disputarea 
partide întrerupte din rundele an
terioare, în campionatul unional 
masculin de șah, care se desfășoa
ră la Moscova, conduce fostul cam
pion mondial Boris Spasski, cu 6l/2 
puncte, urmat de Karpov și Korci- 
noi — cu cîte 6 puncte.

în runda a 9-a, Spasski l-a în
vins pe Smîslov, Grigorian pe Tuk- 
makov, iar Karpov a cîștigat la 
Kuzmin. A fost consemnată remiza 
în partidele Polugaevski — Gheller, 
Rașkovski — Petrosian și Keres — 
Averkin.

Rezultate din partidele întrerup
te : Petrosian — Karpov 1—0 ; Tal 
— Keres 1—0 ; Taimanov 
1—0 ; Korcinoi — Smîslov 
Korcinoi — Savon 1—0 ; Spasski — 
Polugaevski 4/2

ILIE NASTASE FOARTE APROAPE
DE CUCERIREA MARELUI PREMIU

Călăreții din Boguslawice, lingă 
Lodz, se pot minări cu nu mai 
puțin de 17 meddlfi cucerite la ul
tima ediție a campionatelor Polo
niei. Iată pe doi ciintra ei, intr-o 
săritură sincronă . obstacol,
intr-unui din labon^î^de dor an- 

trenameta^.'js

(Urmare din pag, l)

său public. Are 159 de puncte 
avans față de acesta, onorat<J po
sesor al locului doi.

Ce va fi, de aci încolo ? Pronos
ticul nu e greu de dat. Mai sînt 
șase săptămîni. de ..întreceri, e drept. 
Dar numai două turnee de cate-, 
goria A — Teheran și Stockholm — 
acordînd 60 de puncte pentru în
vingător. Ar trebui ca Orantes să 
le cîștige pe amîndouă în plus și 
un turneu B, de 40 p, iar Năstase 
să nu mai facă nici un punct, pen
tru a fi la limită întrecut... Practic, 
lucrul pare imposibil.

Evident, să nu sărbătorim victo
ria, înainte ca ultimul gong să fi 
sunat. Dar el își acordează, parcă 
de pe acum, notele festive. Pentru 
campionul tenisului românesc.

ULTIMELE FINALE...

învingător și în proba de dublu : 4—6, 
6—3, 6—2 cu perechea spaniolă Ma
nuel Orantes—Antonio Munoz. în 
semifinale, cuplul Năstase—Okker a 
învins cu 6—3, 6—2 pe cehoslovacii 
Jan Kodes și Vladimir Zednik.

în ultimele două finale disputate 
s-au înregistrat 
tate : simplu femei: 
(RJ’.G.)—Nathalie

Foto : 'C.A.F. Varșovia

C. C. E. la handbal masculin

(Agerpțșs). La
următoarele rezul-

Helga Hosl 
Fuchs (Franța)

NĂRUI PREMIU
r.i.L.T.

BARCELONA. — După victoria ob-- 
tinută în proba de simplu, campionul 
român Ilie Nâstase, jucînd alături' 
de olandezul Tom Okker, a terminat

A fost aleasă mingea pentru ,.Weltmeisterschaft‘-
MtJNCHEN, 15 (Agerpres). — O 

comisie specială a F.I.F.A., întruni
tă la Gelsenkirchen, a ales tipul de 
minge care va fi utilizat în cadrul 
turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. Mingea este de

fabricație franceză. Acest tip de 
minge a mai fost utilizat la turnee
le olimpice de la Ciudad de Mexi
co și Miinchen și la campionatul 
mondial din 1970, desfășurat în 
Mexic.

ELEMENTELE UITATE
Mișcarea olimpică și-a 

desenat mai clar con
tururile, după zilele de 
lucru de la Varna. Con
gresul olimpic a avut ma
rele merit de a fi sudat 
C.I.O.—C.N.O.—F.l. într-o 
trinitate, de a fi pus sub 
același fronton cele trei 
coloane de bază ale 
sportului olimpic mondi
al. In acest fel se asi
gură o mai bună, mai 
fructuoasă, mai eficace 
îooperare între cei che
mați să asigure mișcării 
olimpice perenitatea stră
lucirii pe care a și obți
nut-o în ochii lumii.

Dar Congresul de la 
Varna a mai permis e- 
vidențierea mai pregnan
tă a forțelor constituan
te ale mișcării olimpice, 
care nu poate fi redusă 
doar la cele trei 
mente, amintite mai 
aflate în permanent 
flict creator pentru 
am sărăci conținutul no
țiunii, în accepțiunea pe 
care ne-o impune lumea 
modernă și realitățile ei. 
Este evident că, în im
petuoasa ei evoluție, miș
carea ~l:—: 
poate 
ti ta te 
înalte, 
tă la dimensiunile ei pă- 
mîntești, umane, care nu 
sînt deloc de disprețuit. 
Dimpotrivă, lărgimea — 
mai mult decit altitudi
nea — acordă lumii o- 
limpice consacrarea uni
versali.

Cine sînt deci absenții 
de marcă de Ia conclc-

ele- 
sus, 

con- 
că

olimpică nu mai 
fi tratată ca o en- 
retrasă în sfere 
ci trebuie coborî-

vul olimpic ? Fără îndo
ială, sportivii înșiși — 
componenți indispensabili, 
în numele cărora se în
treprind toate eforturile 
teoretice și practice, ac
tori principali ai festiva
lului suprem olimpic, pre
cum și publicul — acum 
(datorită televiziunii) cal
culat cu milioanele, re
prezentant comunitar al e- 
roilor din arenă, solidar 
cu strădaniile, cu victo
riile și cu lacrimile lor.

viterți de onoare, au fă
cut multe zile figură de 
rude sărace într-o lume 
prea preocupată de gri
jile sale protocolare. Pro
babil că nu Sue Chaffee 
era cea mai îndreptăți
tă să ne atragă atenția 
asupra acestei situații. 
Blonda și frumoasa ame
ricană, membră a echi
pei olimpice de schi a 
S.U.A. în 1968 (Greno
ble), acum model foto
grafic pentru agențiile

Comentariul săptăminii

alte

Cum ar arăta tabloul 
mișcării olimpice fără a- 
ceste elemente ? Incom
plet, ciung, aproape de 
neimaginat, lată ce a 
determinat pe unii ora
tori, la Varna, să reamin
tească forumului olimpic 
că dincolo de scena Con
gresului există și 
părți constitutive.

Tn acest sens a pledat, 
de pildă, delegatul ca
nadian Marcel de la 
Sablonniere care și-a pus 
întrebarea dacă nu cum
va, în torentul de vorbe 
ce însoțesc fenomenala 
dezvoltare a olimpismu- 
lui, vom rezerva sportivi
lor, adevăraților protago
niști, doar rolurile de fi- 
guranți ? întrebarea nu 
era lipsită de sens, mai 
ales la Vcrna, unde 10— 
15 campioni olimpici, in-

de publicitate, colindă 
lumea pentru a convin
ge eventualul auditoriu 
că sportivul olimpic tre
buie mai substanțial spri
jinit. Mai convingător ar 
fi fost, probabil, de as
cultat cuvîntul campioni
lor olimpici. Dar C.I.O., 
doar pe jumătate recep
tiv, la cererea de a con
sulta mai des pe sportivi, 
a transmis această, pre
supus stînjenitoare, 
cină federațiilor și" 
tetelor olimpice 
nale.

Cu și mai multă
fate a fost pusă la Var
na problema integrării 
publicului in imaginea 0- 
limpică. Prințul Philip, 
duce de Edinburgh, so
țul reginei Elizabeth II a 
Marii Britanii, el — în
suși jucător de polo-că-

Sd r- 
comi- 
națio-

ocui-

la re si 
derației 
ționale, 
ceastă 
Congresului : 
față trei grupuri (C.I.O., 
C.N.O., F.I.), dar una
importantă, cea de a pa
tra lipsește : spectatorii". 
Nu e vorba aci de res
pectul cuvenit, de aten
ția datorată publicului, ci 
de prezența sa activă în 
arena, ca și în lumea o- 
limpică. Willi Daume, vi
cepreședinte al C.I.O., a 
cărui experiență — ca 
organizator al ultimei 
Olimpiade — nu poate 
fi contestată, a susținut 
că „spectatorul nu mai 
este astăzi o instanță pa
sivă". La marea sărbă
toare populară pe care 
o constituie, 
rînd, 
suporterii sau 
participă cu 

bucurie 
sportului, 
însă, au 
fie luați 
să nu li 
țele, năzuințele.

In această ordine de 
idei, mulți vorbitori — 
schimbîndu-și chiar opi
nia inițială — au ple
dat acym pentru respec
tul imnurilor și drapele
lor, semne simbolice ale 
mîndriei patriotice. Iar 
acesta nu este dintre cîș- 
tigurile cele mai mici 
recentului Congres olim
pic I

președinte al Fe- 
ecvestre interna- 

a pomenit a- 
idee la tribuna 

„Sînt de

în primul
Jocurile Olimpice, 

privitorii 
imensă 
naturii

o 
inerentă 

în acest caz, 
și ei dreptul să 
în considerare, 

se ignore cerin-

ate

Victor BANCIULESCU

Năstase — învingător, Orantes 
— învins, dar și Newcombe (fi
nală la Tokio) sînt marii bene
ficiari ai ultimei săptămîni. Se 
apropie de 300 p și Kodes, in- 
trînd în categoria celor ce se 
pot considera asigurați pentru 
calificarea în „Turneul campioni
lor", care va încheia sezonul 
(Boston, 3—9 decembrie).
1. I. NASTASE (România)
2. M. Orantes (Spania)
3. T. Okker (Olanda)
4. J. Newcombe (Australia)
5. J. Kodes (Cehoslovacia)
6. J. Connors (S.U.A.)
7. S. Smith (S.U.A.)
8. N. Pilici (Iugoslavia)
9. T. Gorman (S.U.A.)

10. A. Ashe (S.U.A.)

ZURICH.
sediul secretariatului federației in
ternaționale -de handbal din Basel 
a avut loc tragerea la sorti a me
ciurilor din optimile de -finale ale 
C.C.E. — makculin. Printre par
tide : M.A.I. Moscova — Lokomotiv 
Sofia ; H.I.F.K. Helsinki- — Honved 
Budapesta ; S. C. Empor Rostock 
(R. D. Germană) — Ț.S.K.A. Mos
cova ; C. S. Barcelona. — V.F.L. 
Gummersbach (R. F. Germania).

Meciurile tur se vor disputa în
tre 26 octombrie și-1 noiembrie, 
iar partidele retur vor avea > loc 
între 9 și 15 noiembrie.:

488
329
318
317
280
273
199
172
165
161

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

Urinează tn această săptămînă, 
Trofeul Melia de la Madrid 
(cât. B), în paralel fiind anun
țate concursuri în India și Fill- 
pine

6— 2, 7—5; dubiu mixt: Ray Keldie 
(Australia), Mărie Wikstedt (Suedia) 
—Mark Farrell (Anglia), Elvira Wei- 
senberger (Argentina) 9—7, 6—4.

TOKIO. — Proba 
bați a fost cîștigată 
jucător australian _ ________ ,
învingător cu 6—1, 6—4 în finala sus
ținută cu compatriotul său John 
Newcombe. In finala probei de sim
plu femei. tenismana autraliană 
Evonne Goolagong a întrecut-o cu
7— 6, 6—3 pe vest-germana Helga 
Masthoff.

de simplu bar
de cunoscutul 
Ken Rosewall,

EDDY MERCKX, Nr. 1 MONDIAL
Șl IN 1973

Celebrul rutier belgian Eddy 
Merckx a cucerit pentru a 5-a oară 
consecutiv „Trofeul Super Prestige- 
Pernod“, al cărui clasament stabi
lește anual ierarhia celor mai buni 
cicliști profesioniști.

în urma victoriei obținute în 
„Turul Lombardiei", ultima cursă 
de amploare a sezonului, Eddy 
Merckx a totalizat 465 puncte, fiind 
urmat în clasamentul „Trofeului 
Super Prestige-Pernod" de spanio
lul Luis Ocana — 310 puncte, o- 
landezul Joop Zoetemelk — 195 
puncte, italianul Felice Gimondi — 
185 puncte, belgianul Maertens — 
165 puncte, francezul Bernard The- 
venet — 160 puncte etc.

i
Cu prilejul unui concurs care a avut 
loc la Jyvaeskylae (Finlanda), atletul 
finlandez Seppo Nlkkari a stabilit cea 
mai bună performanță mondială pe dis
tanța de 25 km, cu timpul de 1 h 14:55.6. 
Vechiul record era de lh 15:22,6 și apar
ținea, din anul 1965, englezului Ron Hill.■
Fostul campion european de box la 
categoria grea, vest-germanul Juergen 
Blin a anunțat oficial că a abandonat 
activitatea competițională. El a depus 
licența sa de pugilist profesionist fe
derației din R. F. Germania. Blin a 
fost învins acum cîteva zile prin K. O. 
în prima repriză de americanul de cu
loare Lyle. El a fost acum trei ani 
campion al Europei,' cedînd centura în 
favoarea englezului Joe Bugner.

Campionul mondial de box la catego
ria „cocoș", mexicanul Rafael Herrera, 
și-a păstrat centura. în meciul care a 
avut loc la Los Angeles, el . l-a învins 
la puncte, după 15 reprize, pe Venice 
Borkorsor (Thailanda). Decizia a fost 
pronunțată cu 2—1.

Campionatul mondial de săniuțe, care 
trebuia să se desfășoare inițial în orașul 
polonez Krînița, va avea loc la Koni
gsee (R.F.G.) în zilele de 9 șl 10 fe
bruarie 1974.

Renumiții atleți finlandezi Pekka Va
sala și Lasse Viren au plecat în Noua- 
Zeelandă, unde se vor antrena timp de O— _______ •_ , . an-eîteva luni în compania celebrului 
țrenor Artur ,JLidyard.
“ .iZjirhrl I-
Noul antrenor al echipei naționale 
handbal a Ungariei a fost desemnat .... 
hai Faludy care a luat locul vechiului 
antrenor Miklos Albrecht. In cursul a- 
nulul trecut Faludy a apărat poarta re
prezentativei maghiare.

de
Mi-

După 36 de ore de întreceri, în cursa 
cielistă de șase zile, care se desfășoară 
pe velodromul acoperit din Montreal, 
conduce cuplul belgian Van Lancker — 
Ferdinant Bracke cu 226 p. Ii urmează 
perechile De Loof (Belgia) — Doug 
Dowman (S.U.A.) și Norbert Seews — 
Julien Stevens (Belgia).

Echipa de lupte greco-romane S. C. 
Leipzig (R. d. Germană), aflată în tur
neu în Bulgaria, a susținut o întîlnire 
amicală cu formația Torpedo Karlovo. 
întîlnirea s-a încheiat la egalitate : 5—5.

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE BASCHET
IAȘI, 15 (prin telefon). In etapa a 

V-a a campionatului republican feminin 
de baschet, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Universitatea Cluj —. 
Sănătatea Satu Mare 78—37 (47—21),
Politehnica București — Constructorul

BULGARIA CALIFICATĂ IN

București 66—50 (36—27), Universitatea 
Timișoara — Olimpia București 68—55 
(31—26), Crișui Oradea — Voința Tg. 
Mureș 67-46 (32—17), I.E.F.S. — Voința 
București 47—48 (16—24), Rapid — Uni
versitatea Iași 49—39 (25—19),

C. E. DE FOTBAL TINERET
Peste 20 000 de spectatori au urmărit 

la Sofia meciul dintre selecționatele 
Bulgariei și Portugaliei, contind pentru 
campionatul european de fotbal rezer
vat echipelor de tineret. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 2—1 (1—1),

prin golurile marcate de Simov (min. 
43) și Panov (min. 58). Punctul oaspe
ților a fost înscris în minutul 17 de 
Arnaldo.

In urma acestei victorii, echipa Bul
gariei s-a calificat în sferturile de fi
nală ale competiției.
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