
SIMBATA, LA PLOIEȘTI

Meciul triunghiular de haltere
România R.S.S. Bielorusă - Italia

După cum am anunțat, la. sfîrși- 
tul săptămînii, urmează să aibă loc 
meciul triunghiular la haltere între 
reprezentativele României—R.S.S. 
Bieloruse și Italiei. Locul și ora în- 
tîlnirii au fost stabilite: sîmbătă 
după-amiază, cu începere de la ora 
16. la Ploiești,

Deci, sala Petrolul, din incinta 
stadionului din Ploiești va găzdui 
această importantă întrecere, și nu 
ne îndoim că, și de data aceasta, or
ganizatorii se vor achita de cinstea 
ce li s-a acordat. întrecerile de 
haltere desfășurate aici în ultimii 
ani au creat o ambianță plăcută, 
iar sportivii s-au bucurat de o a- 
tenție remarcabilă din partea spec
tatorilor și a oficialilor, creîndu-li-

se condiții propice pentru obține
rea unor rezultate de valoare. Ne 
referim la meciul România—Franța 
de acum doi ani, și 
campionate naționale 
echipe.

Meciul
va opune 
dicată pe _ _ ___
ferim îndeosebi la sportivii sovie
tici, favoriții întrecerii, 
italieni, in rîndul cărora 
nume cunoscute ca
Tanti.

Pentru reprezentanții
tre, reuniunea de sîmbătă va con
stitui o importantă verificare a po
tențialului lor, înaintea Balcania-

la recentele 
de juniori pe

de sîmbătătriunghiular
halterofili de valoare ri- 
plan internațional. Ne re

la cei 
evolua

Și 
vor
Vezzanî și

tard noes-

dei, programată luna viitoare, la A- 
tena. Din lotul primei echipe va 
lipsi doar Ion Hortopan, care fiind 
mult solicitat în ultima vreme, are 
acum nevoie de o scurtă recupera
re, pentru a fi în formă maximă la 
reuniunea balcanică.

Avînd în vedere valoarea ridica
tă a adversarilor, misiunea haltero
fililor noștri este destul de dificilă. 
,,Indiferent de rezultatul final — 
ne spunea secretarul general al 
F.R. de haltere, Lazăr Baroga — 
vom fi bucuroși să putem consemna 
citeva noi recorduri naționale și un 
progres al tuturor reprezentanților 
noștri, indiferent că vor concura 
oficial, sau in afară de concurs".
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
GALAȚI: ÎNTRECERI ÎN TOATE 

ASOCIAȚIILE

La Galați, se află în plină des
fășurare campionatul inter-asociații 
la care participă 16 echipe de po
pice, 8 echipe de volei, 8 echipe 
de handbal, 40 de tenis de masă 
și șah. De remarcat faptul că la 
fazele pe asociații au 
peste 30 000 de salarlați din 
celor 67 de asociații de pe 
județului Galați.

'La întrecerile desfășurate 
în prezent, o comportare frumoasă 
au avut-o asociațiile sportive Du
nărea DNF, Ancora, Fulgerul PIT.

★
Asociația sportivă a proiectanți- 

lor de nave-ICEPRONAV Galați 
desfășoară o intensă activitate de 
masă. La campionatul 
au participat peste 300 
(din cei 400) care s-au 
următoarele discipline : 
masă, șah, volei, tenis 
mini-fotbal. S-au remarcat, cu a- 
cest prilej, O. Popescu (tenis de 
masă), Gh. Lungu și C. Georgescu 
(tenis de cîmp) precum și echipa 
de volei a atelierului „Construcții 
corp'1.

De notat și faptul că în curtea 
instituției salariați amenajat

participat 
cadrul 

raza

pînă

asociației 
de salariați 
întrecut la 
tenis de 
de cîmp,

trei terenuri de tenis de cîmp. De 
asemenea ,cu puțin timp în urmă, 
a fost introdusă gimnastica în pro
ducție, acțiune ce se bucură de o 
largă audiență din partea salaria- 
ților.

★
Pe aleile grădinii publice din 

Galați s-a . desfășurat „Crosul bo
bocilor", competiție organizată de 
catedra de educație fizică de la 
cele două institute de învățămînt 
superior.

La întreceri au fost prezenți 250 
de studenți. De la Institutul poli
tehnic, pe locul I s-au clasat Mihai 
Neguț și Maria Ciucă (ambii, Fa
cultatea de mecanică), iar de ].a In
stitutul pedagogic, cîștigători au 
fost Ion Nicolescu (Facultatea de 
matematică) și Radu Gherase (Fa
cultatea de educație fizică).

T. SIRIOPOL, coresp. județean

spre 
tov. 

secretar al 
U.T.C. a

mele albastre ale tinerilor din de
tașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei — au format un 
șuvoi viu ce s-a îndreptat 
stadionul municipal, unde 
Nicolae Roșoga, prim 
Comitetului municipal
rostit cuvîntul de deschidere.

După tradiționala defilare, ma
joritatea elevilor și studenților au 
intrat pe terenurile de joc. Cei 
prezenți în tribune au asistat la 
reușite demonstrații de 
gimnastică și atletism.

lupte, judo,

Șt.

SPORT 
PE

GURGUI, coresp. jud.

PENTRU
„VOINȚA”...

toți,

terenuri ale cunoscu-

CRAIOVA: DESCHIDEREA 
ANULUI SPORTIV ȘCOLAR Și 

UNIVERSITAR

Străzile 
Craiova au 
o animație 
de elevi și 
echipament

orașului 
duminică,

centrale ale
cunoscut,

deosebită. Peste 2 000 
studenți, îmbrăcați în 

sportiv și în unifor-

Cu ocazia deschiderii anului sportiv universitar la Timișoara, spectatorii 
prezenți în tribunele stadionului „1 Mai“ au asistat la o atractivă demon
strație de gimnastică modernă, susținuta de studenți ai Facultății de edu

cație fizică.
Foto : Dan ȚARAN

Numeroase
tului stadion bucureștean Voința, 
care, de obicei, găzduiesc în cursul 
săptămînii competiții de perfor
manță — au primit, duminică, o 
întrebuințare, să-i zicem, mixtă. Să 
explicăm. în primele ore ale di
mineții a fost programată întîlni- 
rea de fotbal dintre echipele de 
categoria C, Voința și I.O.R. Tri
bunele s-au umplut, mulți dintre 
spectatori venind și cu copiii. 
După prima repriză, minați și de 
frigul pătrunzător, dar nu ne în
doim că în primul rînd îndemnați 
de dorința de a demonstra că și 
ei știu fotbal, copiii au pus stăpî- 
nire pe un teren și au încins o 
partidă la concurență cu cei mari. 
Și nu au fost puțini spectatorii 
care au abandonat meciul mare, 
pentru cel... mic. Și trebuie să 
spunem că au avut ce vedea.

Cam în același timp, pe terenu
rile de tenis bituminate și-au făcut 
apariția copii echipați din cap 
pînă în picioare cu toate cele tre
buitoare pentru sportul alb, schim
burile de mingi, dar mai ales co
mentariile... savante despre, jocul 
cu racheta, atrăgind și în această 
parte a complexului sportiv nu
meroși oameni maturi.. Probabil cei 
mai mulți erau părinții copiilor. 
Nici porticurile de gimnastică nu 
au fost lăsate să se odihnească.

Meciul de fotbal de divizia C s-a 
terminat. Au început, apoi. întîl- 
nirile de handbal, volei, baschet — 
toate contînd pentru campionate 
de diverse categorii. Dar, așa cum 
am consemnat, agrementul, mișca
rea în aer liber a copiilor, jocurile 
sportive au completat o duminică 
pe care, de ce să nu mărturisim, 
p credeam dedicată doar sportului 
de performanță. Se poate, deci, 
foarte bine împleti activitatea pen
tru diverse divizii, cu cea dedicată 
în exclusivitate copiilor. Cu con
diția numai ca, dtn partea celor 
mari, a proprietarilor bazelor spor
tive, să existe. înțelegere. Așa cum 
a fost duminică pe stadionul Vo
ința...

T. R.

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN,
PREVEDERILOR

Marian l.azăr (stingă) și Mircea Tone la ultima lor confruntare. A învins 
Tone. Cine va câștiga la Cluj ?

ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ

44 DE BOXERI ÎNCEP
ASALTULCEL0R11TITLURI
DE CAMPIONI Al TARII

Astă seară, în Sala sporturilor din 
Cluj. începe faza finală a campiona
telor naționale de box pentru seniori.

La ora 18 va răsuna gongul care 
va anunța startul în întrecerea celor 
mai buni 44 de pugiliști din țară, an
gajați în lupta pentru cucerirea ce
lor 11 centuri de campioni naționali.

în rînd-ul primilor 4 boxerr la fie
care categorie figurează sportivi pro- 
veniți din 14 secții, dintre care se 
detașează Steaua (10), Dinamo Bucu
rești și Farul Constanța (cîte 8), 
Cbristructorul Galați (7). Pe ringul 
instalat în frumoasa sală de pe ma
lul Someșului vor putea fi urmăriți, 
in aceste zile, pugiliști valoroși ce 
au obținut rezultate remarcabile *în

Simion Cu- 
, Alee Năs- 

Antoniu Vasile. Victor Zilber-

arena Internațională, de talia lui Ion 
Alexe. Calistrat Cuțov, r"—*— '■ 
țov, Constantin Gruiescu, 
tac, A„U_Î_
man etc. De asemenea, va fi intere
sant de urmărit asaltul unor tinere 
talente către pozițiile fruntașe ale 
ierarhiei republicane. Din rindurile 
celor ce formează ,,noul val“ amin-

jNAINTEA PARTIDELOR DE RUGBY CU R. F.

tim pe Ibrahim Faredin (muscă), 
Marian Lazăr (cocoș), Constantin Ște
fanovici (pană), Ion Vladimir (semi
ușoară), Ion Fuicu și Ion Vornicescu 
(semimijlocie). Ștefan Florea (mijlo- 
cie-mică), Mișu Banu (mijlocie), Va’- 
sile Croitoru (semigrea), precum și de 
greii Vasile Lehăduș și Ilie Dascălu. 
boxeri tineri, bine înzestrați, care cu 
siguranță vor face totul pentru afir
mare. *

Trecînd în revistă fieeare catego
rie este dificil de anticipat care vor 
fi cei 11 fericiți, ce vor îmbrăca noi
le tricouri de campioni sîmbătă 
seara.

La semimuscă Ștefan Băiatn. cu ă- 
lonja sa respectabilă, 
depună mari eforturi 
păstra titlul în disputa cu ambițioșii, 
foști campioni ai categoriei. Aurel 
Mihai și Fetre Ganea.

Campionul european al muștelor, 
Constantin Gruiescu, prin prisma re
zultatelor anterioare, pare lipsit de 
griji. Să vedem, însă, cum vor reac
ționa Ibrahim Faredin, Ion Șuia și 
Traian Cerchia.

Titlul categoriei cocoș va aduce, 
probabil, în finală — dacă sorții nu 
vor decide altfel — pe campionul 
Mircea Tone și tenacele Marian La- 
lăr.

în absența lui Gabriel Pometcu. 
la pană, vom asista la încununarea

va trebui să 
pentru a-și

MIRCEA TONE sau
MARIAN LAZĂR?

Cosmănescu și V. Irimescu

GERMANIA Șl FRANȚA

bază al echipei

DORIM SĂ ALCĂTUIM 0 ECHIPĂ
CAPABILĂ SĂ PRACTICE UN JOC MODERN

ne-au declarat antrenorii lotului
Recent, conducerea tehnică a 

reprezentativei de rugby a 
noastre a fost încredințată 
trenorilor P. Cosmănescu 
noscut pentru succesele 
trate cu echipa Steaua în 
pionat 
putat 
trenor 
gătirii 
bune 
R. F. 
sfîrșitul 
Heidelberg) și Franța (la 11 no
iembrie, la Valence).

Sarcina celor doi tehnicieni 
este deloc ușoară, deoarece echi
pa României întîlnește formația 
R. F. Germania, care anul trecut 
a obținut o surprinzătoare victo
rie la București, dispunînd și acum 
de suficiente atuuri pentru a în
cerca reeditarea succesului, și, mai 
ales, garnitura franceză, ce nu mai 
are nevoie, credem, de o prezentare 
specială, valoarea sa fiind unanim 
recunoscută.

Interviul de față are, deci, ca 
principală temă, preocupările antre
norilor P. Cosmănescu și V. Iri
mescu pentru 
chipe capabile să reprezinte 
cinste rugbyul românesc.

— Știut fiind faptul că o parte 
dintre jucătorii selecționați în lot 
au efectuat turneul din Argentina, 
că au urmat partidele din campio
nat și triaturile de selecție, cum a- 
preciați forma lor actuală ?

V, IRIMESCU : Eforturile intense 
depuse în ultima perioadă au avut

țării 
an- 
cu- 

înregis- 
cam- 

— re- 
și an-

— și V. Irimescu 
internațional, acum 
federal — în vederea pre- 
unui XV capabil să obțină 

rezultate în partidele cu 
Germania (programată la 

săptămînii viitoare la

nu

Cosmănescu și V. 
închegarea unei e- 

cu
Șerban (tricou închis) a fost întotdeauna un component de 

naționale.

ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA r

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

LA HUȘI-SÎNT NECESARE ACȚIUNI PRACTICE,
EFICIENTE, LA NIVELUL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

Huși — un oraș cu peste 20 000 
de locuitori și cu o viață sportivă 
care ni s-a înfățișat cu o multitu
dine de aspecte și probleme. Vom 
încerca să le sintetizăm, ghidîn- 
du-ne după citeva întrebări pe care 
le-am pus, în general, sub o for
mă asemănătoare, interlocutorilor 
noștri.

CE A ÎNSEMNAT. PENTRU O- 
RAȘUL HUȘI, HOTÂRÎREA 
PLENAREI C.C. AL P.C.R. 
DIN 28 FEBRUARIE — 2 
MARTIE ? Primele acțiuni au fost: 
reorganizarea organului răspunzător 
de activitatea sportivă din oraș

• Ieșirile in împrejurimile orașului—forma de turism cea mai agreata • Citeva acțiuni de masa încununate de succes

• Activitatea asociațiilor sportive - o „corijenta" ce trebuie trecută • De ce sint „uitate" formele de mișcare in aer

liber? • Vacanța de vara, o sincopa in activitatea sportivă școlară
(C.O.E.F.S.), alegerea, unor persoa
ne care să acționeze prompt în ve
derea atingerii noilor obiective a- 
flate în fața mișcării sportive, atît 
la nivelul organelor locale cu atri
buții în acest domeniu, cît și la 
cel al asociațiilor sportive, sindi
cale sau școlare. A fost, apoi, al
cătuit un plan comun de măsuri

„CUPA ROMÂNIEI" LA CĂLĂRIE

0. RECER Șl D. VELEA, CÎȘTIGĂTORI 
Al PROBELOR DE IERI

LUGOJ, 16 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). în localitate 
a început — în mijlocul unui inte
res deosebit, într-o bună organizare 
și pe un timp favorabil — „Cupa 
României" la călărie, competiție la 
care iau parte sportivi fruntași ..din 
secțiile de performanță. în prima 
zi au avut loc două _ probe de 
obstacole. La cea dinții, au luat 
startul 27 de concurenți, iar pentru 
desemnarea cîștigătorului au fost 
necesare două baraje. După aceste 
dispute decisive, învingător a ieșit 
OSCAR RECER (Dinamo) cu Ban
chet, 0 p penalizare (38,1 sec.). El 
A foft urmat de Aurelian Stoica

(Petrolul Ploiești) cu Suc, 0 p (43,8). 
Alexandru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Cerbu 4 p (40,9), Hans Schneider 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin 4 p (59,0), 
Cornel Ilin (Steaua) cu Coniac 4 p 
(60,0) și Wilhelm Fleischer (C.S.M. 
Sibiu) cu Barosan 4 p (60,2).

în continuare, s-a desfășurat pro
ba nr. 2, care a cuprins un „parcurs 
american" cu obstacole de 1,30 m. 
Iată primii clasați: !. DUMITRU 
VEDEA (Steaua) cu Sonor 24 obșt.,
2. Oscar Recer cu Banchet • 19 obst;,•
3. D. Velea cu Huși 15 obst, 4. Ma
rian Simion (Dinamo) cu Pegas 14 
obst,

Gavril ICNEA

urmărindu-se, în principal, colabo
rarea eficientă între toți factorii de 
resort. Practic, au fost organizate 
citeva competiții de masă printre 
care (,Cupa 23 August" la șah, 
tenis de masă și fotbal (pentru sa
lariați) „Cupa 1 Iunie” (concursuri 
de biciclete, trotinete și triciclete 
pentru cei mici), „Crosul de vară” 
(cu 4000 de pârtiei pan ți), trei du
minici sportive la Recea (cu între
ceri de înot, popice, volei și trac
țiuni cu frînghia peste bazin), a 
fost înființată o nouă asociație 
sportivă (numărul acestor unități a- 
jungînd la 17 : 6 școlare, una a 
cooperației meșteșugărești. 10 sin
dicale la Fabrica de ciorapi, s-a 
dat o mai mare atenție echipei de 
fotbal Hușana din Divizia C, au 
fost întărite formațiile de volei fe
te și băieți și handbal fete ale li
ceelor din localitate, participante 
la divizia națională a școlarilor, și 
juniorilor și la campionatele jude
țene, s-a introdus gimnastica de

producție la fabricile de încălță
minte și de ciorapi.

ESTE ASIGURAT CARACTERUL 
CONTINUU AL ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DE MASĂ ? Cerință 
extrem de importantă (nu mai este 
nevoie să-i demonstrăm utilitatea), 
asigurarea succesiunii regulate, săp- 
tămînale, a acțiunilor nu poate fi 
pusă numai pe seama responsabili
lor cu sportul de la nivelul orașu
lui- Realizarea acestui deziderat 
cade cu precădere în sarcina aso
ciațiilor sportive. Or, investigați
ile făcute n-au putut fi onorate cu 
răspunsuri pozitive: în afara cî- 
torva încercări reușite (la Fabrica 
de încălțăminte, la cea de ciorapi 
și Sănătatea), Ia nivelul întreprin
derilor nu au fost organizate (deși 
au existat condiții cel puțin adec
vate de lucru) campionate al că-

Raa'u TIMOFTE

(Continuare în pag, a 3-a)

• Campionul cu cele mai puține 

griji: ALEC NĂSTAC • La cocoș

CAMPIONATELE REPUBLICANE
Poligonul Tunari va găzdui în zi

lele de 26—28 octombrie ediția 1973 
a /campionatelor naționale de talere. 
Peste 50 -de trăgători cu arma de 
vînătoare își vor disputa titlurile de 
campioni ai țării la proba de skeet 
(talere aruncate din turn), și trap

DE TALERE-EDITIA 1973
(talere lansate din șanț). Cei doi ac
tuali campioni — Andrei Marinescu 
(Școlarul) — la trap și Gleb Pintilie 
(C.S. Baia Mare) la skeet — vor 
avea adversari redutabili în trăgă
torii tineri, care s-au remarcat la 
ultimele întreceri,

ca urmare apariția unei stări de o- 
boseală la mulți dintre componenții 
lotului, ceea ce, desigur, se răs- 
frînge și asupra comportării de an
samblu în teren.

— Ce măsuri vor fi luate pentru 
a depăși acest punct critic, pentru 
că zilele rămase la 
sint prea multe ?

P. COSMĂNESCU : 
zul să ne alarmăm, 
bilitatea ca toți jucătorii să se re-

dispoziție nu

Nu este ca- 
Există posi-

facă în timp util, 
antrenamentele vor 
za te. in funcție de 
tivului în cauză, de postul pe care-1 
ocupă.

V. IRIMESCU :: Firește, totul e 
subordonat scopului final, acela de 
a alcătui o formație omogenă, cu 
o putere de luptă sporită.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Pentru aceasta, 
fi . individuali- 
calitățile. spor-

unul nou campion ce va fi ales din
tre toți cei 4 candidați: I. Adam. C. 
Ștefanovici, Gh. Ciochină și O. Amă- 
zăroaie. La semiușoară, Simion Cuțov 
are toate șansele, să adauge titlului 
de campion european și pe cel na
țional.

La ușoară vom urmări, probabil, 
un nou meci Cuțov—Dobrescu, verita
bil cap de afiș al finalelor. La categoria 
imediat superioară, semimijlocie. o 
prezență inedită: Antoniu Vasile. Să 
vedem, însă, cum va fi întîmpinat 
de campionul Victor Zilberman și de 
ceilalți noi candidați la supremație, 
Ion Fuicu și Ion Vornicescu.

Saltul valoric înregistrat în ultima 
perioadă de Ștefan Florea, îl anun
ță un serios adversar pentru cam
pionul Sandu Tîrîlă, la categoria mij- 
locie-mieă. Dublu! finalist al C.E.din 
1971 și 1973, Alee Năstac, domină 
categoria mijlocie. La semigrea lupta 
este deschisă: Marin Constantinescu, 
Ion Gyorffi. Vasile Croitoru și 
Constantin Cojocaru, fiecare cu atuul 
său. Medaliatul ultimei ediții a J.O. 
Ion Alexe are toate șansele să îmbra
ce pentru a 6-a oară tricoul de cam
pion la categoria grea.

Avem convingerea că 
noștri arbitri internaționali 
să-și îndeplinească în cele 
condiții dificila 
încredințată, în 
întrecerilor să 
nici un reproș.

misiune ce 
așa fel ca 
nu li se

reputații 
vor reuși 
mai bune 
le-a fost

la sfîrșitul 
poată face

Mihai TRANCĂ 
Paul IOVAN

Fază dintr-unul din ce
le mai echilibrate jocuri 
ale returului „Cupei 
României": S.C. Miercu
rea Ciuc —Agronomia 
Cluj (2—1). Fundașul 
clujean Alexe Tama.ș 
controlează un puc spre 
care se îndreaptă și cro- 

sa lui Gall (S.C. M. 
Ciuc).

jFoto : Zoltan NAGY — 
Miercurea Ciuc

(Continuare în pag. a 2-a)

„CUPA ROMÂNIEI1 LA HOCHEI

DERBYUL STEAUA-DINAMO,
VĂZUT PRIN PRISMA LOTULUI REPREZENTATIV

Mai erau doar trei secunde de 
joc în partida Steaua—Dinamo,, con
sumată la sfîrșitul săptămînii trecute 
pe patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc, și, pregătindu-ne să asis
tăm la ultimul angajament de. puc al 
disputei, am văzut pe Dumitraș, por-' 
tarul echipei Dinamo, părășindu-și 
locul și lăsînd formația sa să bene-: 
ficieze de aportul a șase jucători 
atacanți, cu riscul — cunoscut — de 
a avea poarta goală. Era o încercare 
disperată, de ultim moment a dina- 
moviștilor de a răsturna rezultatul 
de egalitate consemnat pe tabela de 
marcaj, rezultat ce aducea formației 
Steaua „Cupa României". Manevra 
s-a dovedit, însă, tardivă și ce s-a 
pierdut în celelalte 59 de minute

și 57 . de secunde nu a mai putut fi 
recuperat, jucătorii de la. Steaua in- 
trînd — pe deplin meritat — în po
sesia frumosului trofeu de cristal, o- 
ferit de federația de specialitate.

Apreciem ca echitabil clasamentul 
final, în oare Steaua devansează pe 
Dinamo cu două puncte (O victorie : 
3—2 și un meci egal : 2—2), deoarece 
ielevii lui Zoltan Czaka și ai lui 
N. Zografî s-au arătat la acest în
ceput de sezon măi bine pregătiți, 
mai bine ptfși la punct, în special 
în ceea, ce privește pregătirea fizică, 
decît cei ai lui M. Flamaropol. Echi
pa Steaua a manifestat în toate cele 
14 partide disputate în cadrul „Cu
pei României" o sensibilă superiori
tate in direcția capacității de efșrt

și, foarte important, pe planul orga
nizării jocului, dovedind multă si
guranță în apărare și o surprinzătoa
re facilitate de a ieși din propria 
treime in zona neutră. Din aceste 
motive, atît La București, cit și la 
Miercurea Ciuc verva ofensivă a di- 
namoviștilor s-a materializat greu, 
ei reușind în 120 de minute de joo 
efectiv doar patru goluri, dintre care 
unul în superioritate numerică. Este 
un bilanț total nesatisfăcător, mai 
ales pentru primele două linii de 
atac ale echipei reprezentative, care

Călin ANTONESCU

(G^tiiț^irs. In pțjfi. q 2^q)
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DINAMO SI RAPID LA SPRINTUL FINAL
9

la polo s-au apropiat de 
sosire. Ambele vor mai 
susținut cite un joc in 
celorlalte participante la

Dinamo și Rapid, cele două can
didate la titlul de campioană a 
României 
linia de 
avea de 
compania 
turneul final. Voința și Progresul, 
pe care — cel puțin după cum au 
evoluat lucrurile la Cluj — au 
șanse mari de a le cîștiga. iar apoi 
se vor confrunta (duminică dimi
neața, într-o întîlnire decisivă). 
Va fi cel de al 5-lea meci direct, 
în acest an, între poloiștii de la 
Rapid si Dinamo. Campionii au în
vins pînă în prezent de două ori. 
iar dinamovistii o singură dată, al 
patrulea joc încheindu-se cu un re
zultat egal. Egalitatea în clasament 
se datorează... Voinței Cluj, care a 
reușit cea mai mare surpriză a ac
tualei ediții. întrecînd pe Rapid, 
chiar la București, cu 6—5.

Așadar, va trebui să așteptăm ul
timul fluier al actualului campionat 
pentru a-i cunoaște și aplauda pe 
cei mal buni poloiști al țării. Mai

CLASAMENTELE ÎNAINTEA 
LOB JOCURI

ULTTME -

TURNEUL IEȘEAN AL DIVIZIONARELOR FEMININE DE BASCHET

0 SINGURĂ DAR MARE SURPRIZĂ
VOINȚA BUCUREȘTI - I.E.F.S. 48-47*

1 Turneul pentru

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul

Turneul pentru
1. Politehnica
2. I.E.F.S.
3. Școlarul
4. Vagonul

Turneul

loc. 1—4

12 9 1 2 85—39 19
12 9 1 2 «4—39 19
12 5 0 7 61-76 10 

012 0 0 12 32—88

10 2 14—17 
0 0 3 8—13

6
4
2
0

pentru loc. 9—12

1. Crișul
2. Olimpia
3. Mureșul
4. Ind. linii

12 li
12
12
12

0 0 111—40
4 17
3 2 7
3 18

42— 63
52—65
43— 80

frumos nici nu se putea... De-a 
lungul competiției, atît feroviarii, 
cît și sportivii dinamoviști au avut 
perioade în care s-au impus, dar 
nici unii nu au reușit să se desprin
dă în cîștigători. Chiar și înaintea 
ultimei lor întîlniri de la Cluj, 
cînd majoritatea specialiștilor în
clinau spre formația din șoseaua 
Ștefan cel Mare, ne-am dat seama 
că un pronostic pentru un astfel 
de meci este foarte greu de dat. 
Au devenit într-atît de obișnuite 
spectaculoasele răsturnări de situa
ții dintre cele două competitoare la 
titlu (de la o săptămînă la alta și 
chiar pe parcursul aceluiași, joc), în-

cît un spectator mai puțin avizat 
ar putea crede că urmărește un 
spectacol regizat...

Cu numai o seară înaintea ulti
mului derby, dinamoviștii zburdau 
în fața echipei Progresul (pe care 
Rapid s-a chinuit realmente s-o în
vingă la Cluj), impresionîndu-ne cu 
acțiuni rapide și variate, cu con
traatacuri fulgerătoare, cărora ad
versarii nu le-au .putut face față 
în nici un chip. 20 de ore mai târ
ziu aveam să vedem un „7" dina
movist de nerecunoscut, jucînd de
zorientat, după tipare vechi (cu 
centru fix) și ratând incredibil. Iar 
vizavi, o formație feroviară în e- 
vident progres (lucru îmbucurător, 
pentru că meciurile din C.C.E. se 
apropie eu pași repeți), jucînd cu 
siguranță, maturitate' și aplomb.

Un lucru este cert: la această 
oră avem în țară două formații de 
bună valoare europeană. Singurul 
nostru regret este că nu le-am 
putut vedea încă într-o partidă 
în care ambele să evolueze la po
tențialul lor maxim. Ne va prilejui 
oare partida de duminică această 
ocazie mult așteptată ? Să sperăm 
că ambele formații vor învăța din 
.greșelile comise pe parcursul com
petiției și, în șpiritul celui mai 
deplin fair-play, vor încerca să ob
țină victoria decisivă printr-un joc 
de o cît mai bună calitate.

A. VASILIU

Portarul dinamovist C. Frățilă 
învins de șutul lui Olac, ab
sent în imagine. Fază dintr-una 
din partidele Rapid — Dinamo 
a actualului campionat.

Foto: P. ROMOȘAN

DERBYUL STEAUA-DINAMO
(Urmare din pag. 1)

activează în aceeași formă la Dina
mo București: Fană—Gh. Huțanu— 
Bandaș ; Costea—Tureanu—Axințe !...

O subită scădere a eficacității în 
atac (și așa destul de... subțire) a 
apărut și la formația Steaua, care 
Ia București a realizat victoria prin 
trei goluri ale unor atacanți (Her
ghelegiu, Bucur și Gheorghiu) în timp 
ce la Miercurea Ciuc a obținut e- 
gaditateta prin două șuturi de la dis
tanță, executate cu fofță. și pre
cizie de doi fundași : Justinian și 
Ioniță. Și aceasta, pentru că — așa 
cum precizam și în succinta noastră 
relatare de la fața tocului — Steaua 
a ratat în cel de al doilea meci cu 
Dinamo o suită de ocazii de o clari
tate absolută. Exemple ? Iată-le: 
Nistor singur cu portarul In treimea 
Iui Dinamo ; Herghelegiu, de aseme
nea, singur-singurel cu Dumitraș 
mult avansat în față și Geza Szabo 
preluare alături din viteză, de la 
mai puțin de un metru de poarta 
goală. Ce poate fi mai clar și mai 
favorabil ca situație de gol în ho
chei ?

Aceste două prime confruntări din
tre fruntașele hocheiului nostru au 
prilejuit, în mod firesc, și cele 
dinții constatări în privința formei și 
valorii jucătorilor susceptibili de. a 
face parte din lotul reprezentativ. 
Tn general, lucrurile nu se prezin
tă prea alarmat. Ba, am putea spu
ne chiar că o serie de tineri jucători 
s-au afirmat în această întrecere de 
debut a sezonului, dovedind calități 
certe de a putea concura cu șanse 
Ia un loc în selecționata țării. Ceea 
ce nu poate fi decît îmbucurător. 
De pildă, fundașii Justinian (Steaua), 
Antal (S.C. Miercurea Ciuc) sau Ma- 
lîhin (Dinamo), poate chiar și tînă- 
rul Sarosi (Steaua) vor trebui, după 
opinia noastră, să nu fie uitati la 
prima convocare a lotului. în ce 
privește atacul, este în afară de ori
ce îndoială, că î0 ciuda lipsei de 
pregătire actuală, primele două li
nii de atac de la Dinamo (men
ționate mai înainte) continuă să fie 
cele mai bune și șă constituie baza 
compartimentului ofensiv ale re
prezentativei. In ce privește cea de

Ul- 
fe-

I.E.F.S.

IAȘI, 16 (prin telefon). — In 
tima zi a turneului de baschet 
minin al diviziei A, găzduit de Sala 
sporturilor din localitate, Voința 
București a înregistrat o surprin
zătoare victorie asupra echipei 
I.E.F.S., ,una din pretendentele la 
titlul de campioană a țării. In 
rest, rezultate normale care nu au 
produs modificări importante în 
clasamentul competiției. Iată unele 
amănunte asupra partidelor etapei 
a V-a :

VOINȚA BUCUREȘTI
48—47 (24—16). Neînvinse pînă la 
această dispută, cele două formații 
au abordat întrecerea cu dîrzenie, 
dar și cu mult trac. Drept urmare, 
eforturile jucătoarelor au fost de
seori nefinalizate din cauza rată
rilor proprii, unele din situații 
foarte clare. In plus, au fost co
mise și numeroase greșeli de teh
nică, ceea ce a contribuit, de ase
menea, ca nivelul partidei să fie scă
zut. Victoria a revenit, pe merit, 
baschetbalistelor de la Voința, care 
au avut, totuși, două jucătoare în 
vervă — Mariana Andreescu și Li
liana Rădulescu, în vreme ce ad

C.S. ARAD (FETE) Șl C.S.M. CLUJ (BĂIEȚI)
CONDUC IN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ

CAiAC-CANOE Duminică, pe 
lacul Herăstrău din Capitală, a avut loc 
un interesant concurs de caiac-canoe 
deschis juniorilor și tineretului, dotat 
cu „Cupa Tineretului". Toate probele 
s-au disputat pe distanța de 500 m. Au 
participat peste 200 de sportivi și spor
tive de la majoritatea cluburilor bucu
reștene. Iată cîștigătorii : K 1 — juni
oare mici : Luxa Parașchlv (CNU): K 2 
junioare mici: M. Botgros — C. Tudo- 
rache (Șc. sp. 2); C 1 — juniori mici : 
D. Babancu (Rapid); C 2 — juniori mici: 
A. Ivan — M. stoica (Dinamo); K 1 — 
juniori mici: A. Nicolae (Dinamo) : 
K 2 — juniori mici: Șt. Harizov — M. 
Moșoiu (CSS); K 4 — juniori mici: $c. 
sp. 2 (Gh. Ionescu — Șt. Tonescu — M. 
Dumitru — Gh. Diaconu); CI — juniori 
mari ; I. Văduva (CSS) : C 2 — juniori 
mari: G. Bagoli — I. Bama (Dinamo): 
K 1 — junioare mari: Adriana’ Wagner 
(CSS): K 2 — junioare mari : Elena 
Andrei — Ileana Toma (CSS): K 1 — 
juniori mari : Radu Șofran (CSS): K 2
— juniori mari ; FI. Nițescu — T. Manea 
(Olimpia); K 4 — juniori mari : Olimpia 
(M. Costache — C. Badea — C. Manea
— G. Ștefan); C 1 — tineret : Tudor 
Mihai (Rapid): K 1 — tineret (f): Floa
rea Petrușel (CNU): K 1 — tineret (m): 
T. Mihăescu (Olimpia). Clasament gene
ral : 1. C.S.S. 166 p. 2. Dinamo 143 P, 
3. -Șc. sp. 2 128 n. 4. Olimpia 85 o. 5. 
Rapid 51 p, 6. C.N.U. 40 p. 7. Cutezătorii 
8 p, 8—9. Energia și Voința 5 p.

CANOTAJ. t duminica, lacul He
răstrău a găzduit și un concurs de ca
notaj academic, dotat cu „Cupa Meta
lur*. Iată cîștigătorii probelor : Feminin, 
schif simplu — Doina Calefariu (Voin
ța). 4Ț1 rame — Metalul (Mariana Cîrnu, 
Marinela Ghiță, Valeria Avram, Iullana 
Balaban + Maria Șoneriu); 2 f.c. — Me
talul (Olimpia Bălăci — Victoria Rusen); 
4+1 vîsle — Voința (Doina Calefariu, 
Gabriela Morun, Florina iova, Valeria 
Sterpu + Ecaterina lane) :. 2 vîsle — Sc. 
sp. 1 (Elena Mihai — Elena Stănică); 
schif 8+1 —- Metalul (Olimpia Bălăci, 
Marinela, Ghiță, Ecaterina Decu, IuTiana 
Balaban.” Eleonora Dumitru, Elena Chiri- 
țoiu, Axinia Sacolic, Mariana Sîrbu + 
Maria Soneriu); Masculin. 4+1 rame — 
Șc. sp. 1 (Ion Popa, Florin Puculescu, 
Costin Chelaru, Vasile Boanță + Ion 
Radu); 4+1 vîsle — Șc. sp. Energia 
(Radu Dorojan, Toma Valentin, Mihai 
Bulzan, Gheorghe Dinu + Iordan Do- 
brică); 4 vîsle f.c. — C.S. Școlar (Petre 
Puiu, Ilie Gheorghe, Adrian Popa, Vio
rel Sfătcău); 2+1 — C.S. Școlar (Cristian 
Constantin, Florin Lazăr + Sandu Pi- 
ticu); 2 f.c. — Șc. sp. 1 (Vasile Boanță
— Costin Buzdugan); schif simplu — 
C.S. Școlar; 2 vîsle — Steaua (Gabriel 
Minculescu — Cesar Popescu). Conform 
regulamentului competiției, clasamentul 
final a fost alcătuit numai pe baza re
zultatelor din probele feminine, băieții 
primind diplome, iată, de altfel, ordinea 
echipelor : 1. Metalul — 31 p; 2. voința
— 25 p; 3. Olimpia - 17 p; 4. C.S. Șco
lar — 10 p; 5. Șc. sp. 1 București — 7 P. 
„Cupa Metalul4* a fost cucerită de re
prezentativa clubului organizator, an
trenată de Stelian Petrov și Constantin 
Cătescu.

ÎNOT Timp de două zile bazinul 
Dinamo a găzduit un concurs interna
țional de Înot rezervat copiilor născuți 
după 1958. Iată cîștigătorii probelor : 
100 m liber băieți A ; 1. Mihai Oncescu 
(Șc. sp. 2) 1:73,9: 50 ni liber băieți C: Ma
rian Neogescu (C.S.S.) 33,6; 50 m liber 
fete C : Marilena Măglașu (Dinamo) 
34,4; 100 m spate băieți B: Martin Kepka 
(R. H. Praga) 1:28,4: 100 m spate fete B: 
Carmen Popescu (Steaua) 1:27,2; 100 ni 
bras băieți A : Nelu Piștalu (Dinamo) 
1:24,2; 100 m bras tete A : Mirela Gîrgă 
(Steaua) 1:38,2; 50 in delfin C : Sorin 
Badea (C.S.S.) 39,1; 50 m delfin fete C: 
Stanislavka Mrvlcova (R. H. Praga) 41,7; 
200 m mixt băieți B : Cristian Măglașu 
(Dinamo) 3:08,7; 200 m mixt fete B : 
Mariana Paraschiv (Rapid) 3:11,9; 100 ni 
delfin Martin Kepka (R. H. Praga) 
1:29.5; 100 m liber băieți C : Marin Ne- 
goescu (C.S.S.) 1:16,9; 100 m liber fete 
C : Marilena Măglașu (Dinamo) 1:19.6: 
100 m spate băieți A : Popescu Mihai 
(Dinamo) 1:19,4; loo m spate fete A : 
Elena Panaitișor (S.S. 2) 1:23,1; 100 m 
liber băieți B: Dragoș Nanul (Șc. sp. 2) 
1:12,1; 100 m Uber fete B : Carmen Nlc- 
sulescu (Sc. sp. 2) 1:15.2: SO m bras băieți 
C: irjl Kras (R. H. praga) 46,2; so m 
bras fete C : Marilena Măglașu (Dina
mo) 47,2: 100 m bras băieți B : Nanv.1 
Dragoș-(Șc. sp. 2) 1:36.7; 100 m bras fete 
B ; Elena Olarlu (Șc. sp. 2) 1:38,7: 200 m 
mixt băieți A : Alexandru Noapteș 
(Șc. sp. 2) 2:44.o: 200 m mixt fete A: Ele
na Panaitișor (Șc. sp. 2) 3:04,5.

HANDBAL Astăzi și mîine după- 
amiază, două terenuri din Câpitală găz
duiesc partide de handbal feminin. As
tăzi, cu începere de la ora 16, pe tere
nul Voința se dispută jocul restanță din 
divizia B. care opune formațiile Voința 
și Progresul București. Mîlpe după a- 
miază, de la ora 16, pe tere‘nul Dinamo 
are loc partida Confecția — I.E.F.S., în 
cadrul „Cupei de toamnă”.

VOLEI Divizionarele A. Steaua 
București (m) șl Farul Constanța (t) au 
plecat aseară spre capitala lugoiXaviei, 
pentru a participa la competiția „Cupa 
Eliberării Belgradului'', la care au fost 
Invitate a ÎN BUCUREȘTI SE AFLĂ 
SELECȚIONATA DE JUNIORI A SLO
VACIEI, care susține citeva partide ami
cale cu echipe similare bucureștene. în 
primul joc, tinerii voleibaliști cehoslovaci 
au întilnlt, luni seara, ■ formația școlii 
sportive 1, pe care au întrecut-o cu 3—0.

versarele nu au izbutit să scape de 
crisparea cu care au început me
ciul. Au înscris: Andreescu 20, L. 
Rădulescu 16, Fierlinger 3, Ionaș 
7, T. Rădulescu 2 pentru Voința, 
respectiv Pantea 4, Giurea 7, Mi- 
halic 8, Petric 5, Balai 5, Szabo 
16, Tita 2. Au arbitrat, satisfăcă
tor, P. Pasăre și D. Oprea.

UNIVERSITATEA CLUJ — SĂ
NĂTATEA SATU MARE 78—37 
(47—21). Hotărit lucru, echipa clu
jeană se apropie din ce în ce mai 
mult de fruntașele baschetului nos
tru feminin, deocamdată nu prin 
victorii asupra „marilor" bucureș- 
tene, ci prin calitatea evoluțiilor 
prestate. Partida cu Sănătatea a 
fost un excelent prilej pentru clu- 
jence de a face un veritabil „ga
lop de sănătate" și de a demon
stra cîteva dintre virtuțile specta
culare ale acestei discipline : com
binații subtile de atac, circulație 
în viteză a balonului, apărare ac
tivă și contraatacuri eficiente. De 
partea cealaltă, echipa Sănătatea 
încă nu și-a găsit cadența, înlocui
toarele (foarte tinere și deocam
dată lipsite de experiență) jucă
toarelor plecate cu un an în urmă 
și chiar anul acesta, nefiind în 
stare să facă față exigențelor din 
meciurile grele. Au marcat: Sze- 
kely 10, Moraru 15, Anca 23, Pop 
2, Jighișan 4, Portik 20, A. Farkas 
4, pentru învingătoare, respectiv 
Kercso 13, Patakj 8, Săveanu 5, 
Biro 2, Anderco 9. Foarte buii ar
bitrajul lui D. Ganea și C. Con
stantin.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
66—50 (36—27). Bună a fost evo
luția jucătoarelor de la Construc
torul în prima repriză. Ele au ju
cat de la egal la egal cu campioa
nele țării, izbutind chiar să conducă 
de cîteva ori (7—2 în min. 5, 21—17 
în min. 13). Dar nu au reușit să

fructifice cîteva ocazii favorabile, 
greșind copilărește. In această pe
rioadă, studentele au avut cel mai 
slab punct în recuperările de sub 
panoul advers, unde au fost aproape 
inexistente ! Mijlocul partidei le-a 
adus un avantaj (29—25 în min. 
18 șl 43—31 în min. 36) care s-a 
mărit (mai ales prin aportul sub
stanțial al lui Szabados). Au mar
cat : Pruncu II, Szabados 19, De- 
metrescu 7, Savu 18, Poștaru 11 
pentru Politehnica, respectiv Gugu 
7, Godeanu 7, Pajtek 2, Petreanu 2, 
Horgoș 5, Barabas 4, Gheorghe 2, 
Gursnda 10, Popescu 11. Au arbi
trat satisfăcător C. Dîrjan și A. Ca- 
raman.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 68—55 
(31—26). A fost un meci care a 
opus elanul talentatelor jucătoare 
de la Olimpia, experienței timișo- 
rencelor. Prima repriză a fost sen
sibil egală ca scor și doar în ul
timele trei minute studentele au 
reușit să se distanțeze la trei co
șuri, exploatind cîteva contraatacuri, 
favorizate de replierile întîrziate 
ale bucureștencelor. Au marcat: 
Balogh 4, Grosskopf 8, Goian 18, 
Villanyi 15, Horvath 2, Schnebli 
18, Constantinescu 3 pentru Univer
sitatea, respectiv Ioniță 8, Căprița 
4, Bîră 6, Nicolau 2, Iatan 21, To- 
mescu 14. A arbitrat bine P. Pa
săre și St. Grecu.

în cadrul returului campionatu
lui divizionar de tenis de masă s-au 
desfășurat opt partide (trei femi
nine și patru 
două meciuri 
București — 
rești, fete și 
țațele tehnice 
de la întrecerile care au avut loc :

FEMININ
Spartac București — C.S.M. 

Cluj 6—3. Victorie meritată, Li
dia Hie cîștigînd toate întîlnirile 
fără să piardă vreun set. Cele 
două puncte au fost realizate de 
Ilie (3), Condicaru (2) și Stoia pen
tru bucureștence, Lupu (2) 
Sînteoan (O. Guțu — coresp).

Rovine Craiova — Voința Bucu
rești 7—2. Oaspetele au avut o 
bună evoluție, distingîndu-se Ma
dlena Tomescu. învingătoare în 
cele trei confruntări (St. Gurgui — 
coresp. județean).

C. S. Arad — C.S. Arad II 9—0. 
Partidă la discreția cîștigătoare- 
lor care au „înscris" prin Eleo
nora Vlaicov (3), Magdalena Lesai 
(3) și Maria Korodi (3) (Șt. Ia- 
cob — coresp. județean).

Progresul București — Politeh
nica București 9—0. Cu Maria 
Alexandru în formație, scorul nu 
este deloc exagerat. Au „marcat": 
Maria Alexandru (3), Viorica Mol- 

j-dovan (3), Ana Lunțeanu (3). In
i' vinsele au aliniat următoarea gar

nitură : Roberta Toma, Nicoleta 
Spiridon și Mariana Gheorghiu.

CLASAMENT

masculine) plus 
restante (Progresul 
Politehnica Bucu- 
băieți). Iată rezul- 
și cîteva amănunte

Și

tat un lot mai omogen, în timp 
buzoienii nu au evoluat la 
vârâtele lor posibilități, 
victoriilor: Ovanez (3), 
(2), Sîndeanu (2), Luchian (2) 
cuplul Luchian — Ovanez 
tru Progresul și Popovici (3), Ro- 
manescu (2), Teodorescu și Ancei 
cite una. (D. Soare — coresp).

Comerțul Tg. Mureș — C. S. 
Arad 15—2. Echipa gazdă s-a do
vedit bine pregătită. Cele mai im- 
teresante întîlniri : Sentivani — 
Truppel 2—1 și Sentivani — D. 
Moț 2—1. Punctele au fost obținu
te de Sentivani și Sîngiorgian cite 
4, Naftali și Valics cite 3 și pe
rechea Sentivani — Sîngiorgian 
din partea gazdelor și Truppel (2), 
pentru oaspeți (I. Păuș — coresp. 
județean).

Locomotiva București — C.S.M. 
Cluj 6—11. Feroviarii au condus 
la început dar au fost repede ega
lați și, apoi, întrecuți datorită mai 
ales aportului lui Giurgiucă și 
Doboși.

I.E.Ă.B.S. București — Politeh
nica București 0—17. Cu excepția 
a două meciuri, celelalte au reve
nit studenților cu 2—0. (Gh. Bur- 
lea — coresp.).

Progresul București — Politehnica 
București 13—4. Rezultat scon- 

Menționăm însă, cele pa- 
victorii ale campionului 

Teodor Gheorghe asu-

ce 
ade- 

Autorii 
Buzoescu 

Și 
pen-

CLASAMENTUL

Radu TIMOFTE

1. Politehnica 5 5 0 343—229 10
2. Voința Buc. 5 5 0 309—221 10
3. Rapid 5 5 0 301—221 10
4. I.E.F.S. 5 4 1 299—200 9
5. „U“ Cluj 5 4 1 296—235 9
6. „U“ Timișoara 5 3 2 273—301 8
7. Crișul 5 2 3 280—278 7
8. Constructorul 5 2 3 256—260 7
9. Olimpia Buc. 5 0 5 227—283 5

10. „U“ iași 5 0 5 207—288 5
11. Voința Tg. Mureș 5 0 5 187—316 5
12. Sănătatea S. Mare 5 0 5 208—354 5

ÎNAINTEA PARTIDELOR DE RUGBY
CU R. F. GERMANIA SI FRANȚAî 1

supunem echipa adversă unui con
tinuu presing, pentru a o împie
dica să realizeze o bună circulație 
a balonului. De altfel, ca să ofer 
două exemple, printr-o astfel de 
manieră au învins, anul trecut, 
rugbyștii vest-germani la București 
și, mai recent, duminică, Sportul 
studențesc pe... Steaua.

— Puteți să ne oferiți acum e- 
chipa probabilă pentru partida de 
la Heidelberg ?

P. COSMANESCU : Ar fi prema
tur, pregătirile fiind abia la înce
put. Dar ceea ce este cert, e faptul 
că pentru fiecare post există mai 
multe candidaturi și, deci, nimeni 
nu se poate considera titular ab
solut.

V. IRIMESCU : Aș mai adăuga 
că, în momentul de față, prezența 
a numeroși tineri dornici de afir
mare alături de rugbyști cu un sta
giu mai îndelungat în echipa na
țională a dat naștere la o 
rență cu efecte favorabile 
întregii activități.

— Ce știfi despre viitorii 
sari ?

P. COSMANESCU: Despre echi
pa R. F. Germania destul de pu
țin, în calendarul ei internațional 
nefigurînd în ultimul timp nici o 
întîlnire demnă de a fi luată în 
seamă. Am aflat, totuși, că rugbyș
tii vest-germani au efectuat antre
namente în Franța, că au solicitat 
ajutorul unor tehnicieni francezi. 
Așadar... Cît despre Franța, cred 
că nu mai este nevoie să spun 
prea multe, garnitura „cocoșului 
galic" prezentîndu-se singură prin 
rezultatele înregistrate în atît 
numeroasele partide ce 
în fiecare an.

— Ne-ați vorbit pînă 
pre ceea ce intenționați 
pregătirilor. In direcția rezultatelor 
ce ne puteți spune 2

V. IRIMESCU: Preferăm în lo
cul vorbelor, faptele. Totuși, spe
răm să ne revanșăm în meciul cu 
R. F. Germania și, cine nu dorește, 
o comportare cit mai remarcabilă 
la Valence, în compania Franței, 
atît de greu de depășit pe teren 
propriu.

(Urmare din pag. I)

dintre 
trau- 
lor ?

aport

— După cite știm, cițiva 
rugbyști au suferit diverse 
matisme. Care este situația

V. IRIMESCU: într-adevăr, Nica 
și Dragomirescu, pe al căror
ne bazam, sînt accidentați și numai 
avizul doctorului, pe care îl aștep
tăm zilele acestea, ne va edifica în 
ce măsura ei vor putea fi utilizați 
în meciul cu R. F. Germania.

P. COSMANESCU : De asemenea, 
l-am chemat la lot pe Ortelecan, 
în locul lui Iorgulescu, care este 
extrem de ocupat cu studiile, el 
fiind student în ultimul an.

— Avînd în vedere cele mențio
nate despre componenții lotului, ce 
ne puteți spune în legătură cu 
concepția de joc ?

V. IRIMESCU: Dorim să mode
lăm concepția tactică în funcție de 
sportivii de care dispunem. In 
acest sens va trebui să valorificăm 
la maximum potențialul fiecărui 
membru al echipei. Se va practica, 
sperăm, un joc care să răspundă 
cerințelor actuale, adică ofensiv, cu 
accent pe acțiunile pe treisferturi.

P. COSMANESCU : Aceasta pre
supune, însă, și îmbunătățirea jo
cului în apărare, pentru a nu fi 
surprinși de atacurile partenerilor 
de întrecere. De asemenea, vrem să

Iullinie de atac, în lipsa
(de ce oare s-a renunțat 

___ __ repede la acest jucător ?), 
alături de Gheorghiu și Bașa intră 
în discuție, credem, Nistor (Steaua) 
și Mikloș (S.C. Miercurea Ciuc), 
ambii dovedindu-se apți să poarte tri

a treia
Ștefanov 
așa de

coul echipei naționale. Cit privește 
portarii, nimic nou față de ultimul 
sezon: Netedu continuă să fie, ta
tonat de Dumitraș, cel mai bun.

Dar, poate că pînă la primele con
fruntări internaționale, jocurile a- 
propiatei Divizii A să aducă și alte 
noutăți. N-ar fi rău...

CLASAMENT

1. Steaua 14 13 1 0 121— 13^7
2. OTnamo 14 12 1 1 159— 28 25
3. S.C. M. Ciuc 14 9 0 5 65— 52 18
4. Dunărea Galați 14 5 3 6 55— 52 13
5. Agronomia Cluj 14 6 1 7 52— 81 13
6. I.P.G.G. Buc. 14 3 2 9 41— 90 8
7. Tîmava Odorhel

14 2 1 11 44—143 5
8. Liceul nr. 1 M. Ciuc

14 1 1 12 34—121 3

CAMPIONATUL DE SEMIFOND
Campionatul ciclist de semifond 

cu antrenament mecanic se realear- 
gă joi. Competiția, programată pe 
velodromul Dinamo, a fost între
ruptă după disputarea a două man
șe, datorită faptului că două moto-

CICLIST AL
prînz s-a dat star-
Teatrului municipal 

„Turul ciclist al jude- 
, competiție desfășura- 

împăr- 
Oradea —

TURUL
Sîmbătă la 

tul, în fața 
Oradea, în 
țului Bihor' 
tă pe distanța de 134 km, 
tiți în patru etape: 
Sîmbăta, Sîmbăta, — Tinea, Ținea 
— Salonta, Salonta — Oradea.

Toți cei 51 de concurenți ple-

CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE

DINAMO BUCUREȘTI A LUAT AVANS 
ÎN PARTIDA CU STEAUA

Așteptată cu justificat interes de 
suporterii celor două formații, dar 
și de alți iubitori ai sportului cu 
racheta, întîlnirea retur, din cadrul 
campionatului divizionar, dintre e- 
chipele Dinamo București și Steaua 
a atras, ieri, în jurul terenurilor 
de tenis din șoseaua Ștefan cel 
Mare un număr mare de specta
tori.

Dinamoviștii bucureșteni, avînd 
în formație un „buchet" de jucă
tori cunoscuți: Viorel Marcu, Ion 
Sântei, Sever Mureșan, pe cam
pioana României Virginia Ruzici, 
pe Mariana Simionescu — pe de 
o parte, iar tenismanii militari be
neficiind de serviciile talentaților 
sportivi Dumitru Hărădău, Viorel 
Sotiriu, Valeria Balaj, Elena Trifu 
— pe de altă parte, reprezentau 
forțe sensibil egale. De altfel, re
zultatul acestei întîlniri va indica... 
adresa unde urmează să-și stabi
lească domiciliul, pentru încă un 
an, titlu] de campioană a țării. Dar 
o dată începute, confruntările au 
demonstrat o superioritate evidentă 
a elevilor antrenorilor M. Bădin 
și A. Segărceanu.

După două zile de joc, rezultatul 
sste următorul : 10—2 pentru dina
moviști.

Virginia Ruzici, avînd-o ca ad
versară pe Elena Trifu, a ciștigat,

fără prea mari eforturi, cu 6—1 
primul set. în cel de al doilea, 
însă, jucătoarea clubului Steaua 
conducea, la un moment dat, cu 
4—0. Dar s-a dovedit că avantajul 
acesta, destul de substanțial, nu a 
constituit,- pentru campioana țării, 
o barieră de netrecut. Impunîndu-și 
jocul atît de spectaculos pe care 
i-1 cunoaștem, Virginia Ruzici a 
refăcut handicapul, cîștigînd și se
tul al doilea cu 7—5. Dumitru Hâ- 
rădău, învins cu 4—6, 6—8 de Vio
rel Marcu, a acuzat greșeli de ar
bitraj, dar părerea noastră este că 
nu acestea l-au dus la pierderea 
meciului. In întîlnirea dintre Sântei 
și Sotiriu, tenismanul dinamovist 
a trebuit să cedeze primul set, 
dar le-a cîștigat pe următoarele 
două. Rezultat final : Sântei — 
Sotiriu 3—6, 6—1, 6—3.

Mariana Simionescu a dispus 
lejer de Valeria Balaj, pe care a 
întrecut-o în două seturi: 6—2, 
6—3, iar Mureșan a învins cu 6—4, 
6—2 pe Nemeș. In prima zi a în
trecerii, doar Popovici a adus un 
punct echipei Steaua, reușind să-și 
adjudece cu 6—2, 6—4 partida cu 
Almăjan.

Pe terenurile Progresul se dispută 
o altă întîlnire, între două echipe 
bucureștene : C.S.U. Construcții pri
mește replica tenismaniior clubului

Voin-

1. C.S. Arad I- 10 9 1 60—10 19
2. Progresul București 8 8 0 44— 8 16
3. C.S. Arad II 10 5 5 37—37 15
4. Spartac București 10 5 5 37—40 15
5. C.S.M. Cluj 9 5 4 32—35 14
6. Poli. București 10 3 7 23—54 13
7. Rovine Craiova 9 2 7 22—41 11
8. Voința București 8 0 8 13—42 8

MASCULIN
Universitatea Craiova

ța București 10—7. S-au eviden
țiat Firănescu, Arjoca și Boboci- 
că de la gazde și Stamatescu și 
Bodea de la oaspeți (Șt. Gurgui — 
coresp. județean).

Școala sportivă Buzău — Pro
gresul București 7—10. O întîlnire 
viu disputată, cîștigată de oaspeți 
în final. Bucureștenii au prezen-

CU ANTRENAMENT MECANIC
ciclete din cele patru pornite în 
cursă s-au defectat, fără ca altele 
să le poată lua locul, așa cum pre
vede regulamentul. Joi după-amia- 
ză întrecerea va începe la ora 
15,30.

JUDEȚULUI BIHOR
câți în cursă au reușit să termi
ne competiția. Iată cîștigătorii : 
cat. curse — V. Mureșan (Olimpia 
Oradea) 3 h 29 :25 ; cat. semi- 
curse — Otto Gabor (Știința Mar- 
ghita) 4 h 01:23;
S. Mihoc 
4 h 20:15.

cat. turism — 
(Luceafărul Beiuș)

I. GHIȘA, coresp.

tat.
tru
țării, _ _ __
pra adversarilor săi de la Progre
sul. Pentru învingători au 
gat Luchian, Ovanez, 
Buzescu cite 3 și dublul
— Luchian.

cîști- 
Sîndeanu, 

Ovanez

CLASAMENT

1. C.S.M. CLUJ 12 10 2 119— 50 22
2. Progresul Buc. 11 11 0 104— 47 22
3. Șc. sp. Buzău 12 8 4 101— 75 20
4. Locomotiva Buc. 12 7 5 106— 59 19
5. Comerțul Tg. M. 12 7 5 94— 68 19
6. Poli. București 12 7 5 98— 73 19
7. Voința București 12 5 7 86— 84 17
8. C.S. Arad 12 3 9 47—105 15
9. Univ. Craiova 12 2 10 50—108 14

10. I.E.Ă.B.S. Buc. 13 0 13 8—144 13

returului, atît la feteA patra etapă a _ ... ___ _____
cît și la băieți, este programată la sfîr
șitul acestei săptămîni.

SALVAMONT PE UN NOU FAGAȘ

concu- 
asupra

adver-

Pentru a spori eficiența Salva- 
montului în acțiunea de preveni
re a accidentelor turistice 
munți ca și în intervențiile 
jutorare a turiștilor aflați în 
ficultate, Federația română 
turism-alpinism 
de a-și revizui structura 
zatorică scoțînd activitatea 
vind informațiile Salvamont 
cadrul comisiei medicale a fede
rației și constituind o Comisie 
centrală tehnică Salvamont. Aceas
tă comisie își va desfășura acti
vitatea prin patru subcomisii 
(tehnică alpină, materiale, medi
cală și prevenire-propagandă) în 
care au fost cooptați reprezen
tanți ai departamentelor, ai unor 
organizații de masă și obștești cu 
atribuții în domeniul turismului

în 
de a- 

di- 
de 

a luat inițiativa 
organi- 

pri- 
din

(Ministerul Turismului, Ministe
rul Sănătății, Societatea de Cruce 
Roșie, U.T.C., U.G.S.R., C.N.O.P., 
U.A.S.C.R., Comisia pentru ocro
tirea monumentelor naturii ș.a.). 
Ca secretar al Comisiei centrale 
tehnice Salvamont a fost desemnat 
dr. Liviu Cornea. Comisii cu 
structură similară urmează să se 
constituie în toate județele cu re
lief muntos 
de altfel, 
H.C.M. nr.
vamont.

în care funcționează, 
potrivit prevederilor 
140/1969, formații Sal-

INVITAȚIE
de 

le susține

acum des- 
pe planul

. ÎNTREPRINDEREA DE TU
RISM. HOTELURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI vă invită 
să petreceți sfîrșitul acestei săp- 
tămîni în excursiile organizate 
de o zi și jumătate la cabanele : 
Susai, Gîrbova, Cheia Rîșnovu- 
lui, Piscul Cîinelui, Cota 1500, 
Cuibul Dorului, Piatra Arsă, Că
minul Alpin, Gura Dihamului și 
la vilele din Cheia.

Informații și înscrieri, la fili
alele de turism din Calea Vic
toriei 100 și Bd. Republicii 68 
tel. 15 74 11 și 14 08 00.

ET3

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL... A CĂZUT CORTINA

Virginia Ruzici (Dinamo)
din str. Dr. Staicovici. După prima 
zi, Progresul conducea cu 3—0 : Mi- 
trache — A. Viziru 4—6, 2—6 ; 
Russu — Ovici 0—6, 2—6; Florica

Butoi — Ecaterina Roșianu 6—4, 
4—6, 0—6. întrecerile continuă.

I. G

DAR NU Șl PESTE ACTELE DE INDISCIPLINĂ!
F.R. Oinâ are datoria să sancționeze prompt gravele abateri din turneul 

final al campionatului național

încheierea sezonului de oină din 
acest an a coincis cu o competiție 
de anvergură : finala campionatului 
republican. întrecerea — privită de 
antrenori și sportivi cu seriozitate 
și pregătită în consecință — a con 
firmat, după multe așteptări, că oină 
a cîștigat atît în popularitate cît și 
ca nivel de joc.

Este, apoi, de observat faptul — 
desthl de îmbucurător — că într-un 
turneu final s-au calificat, în sfîrșii, 
și alte echipe de cît cele „abonate", 
de 7—8 ani încoace, la acest act. Din
tre noile venite la turneul final tre
buie menționată, în primul rind, e- 
chipa Gloria București, reprezentanta 
asociației uzinelor „Republica". La 
prima ei participare în confruntarea 
pentru întîietate In oină, ttnăra for
mație s-a comportat meritoriu, ob- 
ținînd locul IV In clasamentul final. 
Urmează „unsprezecele" de la C.F.IÎ. 
Sibiu. Echipa aceasta vine să reîn- 
noade un fir întrerupt cu mai bin° 
de zece ani în urmă, atunci cînd 
C.F.R.-ui lua parte pentru ultima 
oară la un turneu final, bineînțeles 
cu alți jucători. Media de vîrstă a 
noii echipe nu depășește 20 de ani. 
De altfel echipa a și primit, din 
partea organizatorilor, trofeul pen
tru cea mai tînără formație din com
petiție. Adăugăm, în sflrșlt, cu satis
facție revenirea formației Universi
tatea București în rîndul echipelor 
celor mai bune ale țării.

Cît despre „abonatele" la turneul 
final, vom sublinia meritele, incon
testabile, ale formațiilor C.P.B., Bi
ruința Gherăiești, Viață Nouă Ol
teni — ca șă ne referim doar la

ele — de a fi reușit să se men
țină, an de an, în plutonul fruntaș 
al oinei, în lupta pentru cucerirea 
titlului de campioane.

Despre desfășurarea jocurilor s-a' 
mai scris. De data aceasta ne vom 
referi la comportarea cu totul nesa
tisfăcătoare, pe planul disciplinei, a 
jucătorilor unor echipe.

Respectînd ordinea în care s-au 
petrecut faptele, să amintim de a- 
titudinea — nu greșim numind-o hu
liganică — a sportivilor a două 
formații fruntașe. în repriza secundă 
a meciului C.P.B. — Biruința Ghe
răiești (terminat cu victoria poligra- 
fiștilor la scorul de 14—10), în timp 
ce un oinist de la C.P.B. se afla 
într-un triunghi, de pe linia de so
sire, jucătorul Aurel Burcică (C.P.B.) 
a făcut un adevărat salț către arbi
trul Cazacu, și nu s-a oprit de cit 
atunci cînd s-a văzut cu mîinile în 
gîtul acestuia. S-a produs o adevă
rată hărmălaie, jocul s-a întrerupt, 
șl timp de cîteva minute am asistat 
la o adevărată întrecere de lupte. 
Cînd totul era pe punctul de a se 
potoli, a apărut pe teren un alt 
„răzvrătit", de astă dată Ilie Cocuț 
de la „Biruința". A început să îm
partă injurii și lovituri în stingă și 
în dreapta. Același jucător, Cocuț, 
aflîndu-se cu echipa sa pe peronul 
gării din Alba Iulia, în așteptarea 
trenului (după terminarea competi
ției), a adus grave insulte secreta
rului general al federației de oină, 
președintelui acesteia (care nu era 
prezent), și organizatorilor.

Șl tneă un act dc indisciplină : e- 
chipa „Spicul" Avrămeni, județul

Botoșani, a refuzat să intre pe teren, 
la chemarea arbitrilor, pentru a sus
ține întîlnirea programată Ia acea 
oră, cu Universitatea București. Cum 
era firesc, formației i s-a dat meci 
pierdut cu 0—6. După cîteva minute 
de la anunțarea deciziei amintite (în 
spiritul regulamentului, fără discuție), 
jucătorii din Avrămeni au intrat pe 
teren, strigînd că vor să joace me
ciul, și au produs dezordine.

Acestea au fost faptele. Sigur că 
nu-i putem absolvi de vină pe ar
bitrii meciului C.P.B. — Biruința 
Gherăiești (Istrate, Cazacu, Mugioiu), 
care, nefiind fermi, nu i-au elimi
nat imediat de pe teren pe sportivii 
recalcitranți. Dar fără discuție, opro
biul nostru trebuie îndreptat către 
jucătorii ale căror nume le-am pre
cizat. Ei nu aveau nici un drept, 
nici un motiv care să le justifice 
ieșirea necuviincioasă de care au 
dat dovadă. Credem că biroul fede
rației de oină (evident, cei doi oi- 
niști au fost eliminați de pe teren, 
iar în meciurile de a doua zi nu li 
s-a mai dat dreptul să joace) se va 
întruni pentru a adopta cele mai 
drastice sancțiuni împotriva lui Bur- 
cică, Cocuț și a echipei din Avră- 
meni. La rîndul lor, organele de re
sort cărora aparțin jucătorii mențio
nați, vor analiza faptele și vor a- 
dopta, de asemenea, măsuri discipli
nare.

Trebuie întreprins totul pentru ca 
astfel de acte să nu mai întineze 
nici o manifestare sportivă !

Ion GAVRILEȘCU
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DERBY-UL DE LA CRAIOVA
Derby-ul de la Craiova depășește cu mult cadrul derby-urilor de 

conjunctură, care pun față în față — în general — doar rivali
tăți tradiționale sau echipe în ascensiune prin prisma clasa

mentului.
în acest moment, derby-ul de la Craiova pune față în față două 

momente ale fotbalului nostru, care ar putea oferi iubitorilor Iui un pri
lej de reflecție, în afara scorului sau a luptei pentru puncte.

Sîmbătă, la Craiova, se va juca mai mult decît un derby care ar 
putea fi decisiv pentru întreg turul campionatului. Sîmbătă, la Craiova, 
Dinamo, adică echipa care a dominat, cu intermitențe, un deceniu în 
fotbalul nostru, întîlnește un team plin de ambiții, convins de faptul că 
numai accidentul de la Arad, petrecut la sfîrșitul verii trecute, a între
rupt curgerea firească a lucrurilor. Iar această curgere ar echivala cu 
trecerea centrului de greutate al fotbalului nostru în afara Capitalei și, 
dacă vreți, cu apariția puncher-ului pe o scenă dominată, în ultimii 
ani, de Dinamo, Rapid și U.T.A., adică de echipe care au știut să se 
impună mai curînd printr-un joc de țesătură, conștiente de faptul că 
nu au forța punch-ului.

In ultimii ani — și, mai ales prin Rapid sau U.T.A. — fotbalul a 
trăit în primul rînd prin această țesătură care, exprimată în limbajul 
ringului, ar oferi exemplele unui Eustațiu Mărgărit sau Constantin Gru- 
iescu. Ani în șir, Rapid a căutat să deseneze traiectorii mărunte, spre 
cuplu! Dumitriu — Ionescu. Ani în șir, U.T.A. a trăit dintr-o linie de 
mijloc laborioasă, care a reușit uneori să împingă jocul spre zona de 
foc, prin intermediul unor devieri mai mult sau mai puțin reușite. Simp
tomatic este_ faptul că acest stil de joc a marcat și unele fenomene de 
respingere. încercarea Rapidului de a realiza transplantul Oblemenco 
în echipa lui Lupescu — Dinu — Dumitriu — Ionescu a eșuat, fără ca 
răspunsul formulei adoptate să anuleze, însă, dreptul de recurs al 
vîrfului craiovean de astăzi. La U.T.A., încercarea originală a lui Dumi
trescu III de a învigora atacul de vals arădean prin introducerea lui 
Otto Dembrovschi a fost ceva mai productivă, dar a cunoscut, pînă la 
urmă, același fenomen de respingere.

După ce, timp de 10 ani, fotbalul nostru a ales, deci, un stil in care 
poziționalul a cenzurat deseori stilul combinativ, iată că Universitatea 
Craiova propune, pentru prima oară, stilul puncher-ului. Deocamdată, 
rezultatele sînt spectaculoase, mai ales dacă ne referim la unele suc- 
cese-șoc, cum ar fi faimoasele „execuții" din partidele cu Rapid și Stea
ua, la București. Constantin Cernăianu, un antrenor care a reușit să 
facă o echipă mai bună decît valorile care o compun, a studiat cu 
multă atenție — sînt vreo 5 ani de atunci — stilul italian, în urma 
unui turneu de documentare. Și, fără să se piardă in digresiuni, el a 
imaginat încă de atunci un stil de joc bazat pe ideea lucidă potrivit 
căreia „orice atac fără acoperire este o simplă aventură", idee care 
avea să înlocuiască superficialul dicton „cea mai bună apărare este 
atacul".

Sîmbătă, Ia Craiova, se înfruntă o echipă (Dinamo) care a guver
nat, prin individualitățile sale, jocul naționalei din ultimii ani ți o altă 
echipă (Universitatea), care incearcă să rupă ritmul și să alterneze 
intensitățile, fără să fi reușit, deocamdată, să-și cristalizeze un joc în 
fața apărărilor aglomerate — dovadă dificultățile ofensive paradoxale 
tocmai în fața echipelor modeste, acasă, și, dacă vreți, sterilitatea 
ofensivă din partidele cu Fiorentina.

Derby-ul de la Craiova poate fi un început de discuție pe tema 
șanselor noastre de a adopta un joc mai viguros, așa cum încearcă să 
facă Universitatea Craiova, deocamdată doar cu verificări interne. Dina
mo continuă să fie o echipă contradictorie, mai puțin valoroasă decît 
individualitățile care o compun, în primul rînd pentru că e greu să 
îmbini, în cadrul aceluiași compartiment, să zicem linia de mijloc, două 
temperamente diametral opuse ca Nunweiller și Dinu, care pot merge 
pînă Ia sciziuni de structură.

Jocul de la Craiova este, așadar, o confruntare între punch-ul in
complet ordonat, dar viguros, al Craiovei, și o echipă care oscilează in 
alternarea registrelor sale, expresie — dacă vreți — a „tricolorilor" noș
tri din ultimele 500 de zile. Din acest punct de vedere, derby-ul de la 
Craiova este un joc plin de semnificații, așteptat cu nerăbdare.

loan CHIRILA

La sfîrșitul acestei săptămîni, cînd sînt programate meciurile etapei 
a X-a, se reia întrecerea în campionatul Diviziei A.

Paralel cu acest eșalon, se dispută Și jocuri în Divizia B, com
petiție care n-a suferit întreruperi.

Cum se pregătesc echipele în vederea întîlnirilor, programate sîmbă- 
tă și duminică ? în rîndurile de mai jos, redactorii noștri, prezenți la 
fața locului, vă prezintă aspecte de la antrenamentele efectuate de for
mațiile bucureștene STEAUA și PROGRESUL.

JOCUL, PRINCIPALUL MIJLOC AL UNEI REUȘITE

■>

ȘEDINȚE DE ANTRENAMENT’ ’ <
trio-ul de antrenori, Gh. Constan
tin, C. Crăiniceanu, V. Dumitrescu, 
toți componențil lotului, inclusiv 
cei care au făcut parte din repre-

Pe terenul său, din bulevardul 
Ghencea, Steaua a efectuat, ieri di
mineață, cel de al doilea antrena
ment din ciclul acestei săptămîni,

-■

O bună parte din exercițiile cu conținut fizic au fost executate, 
cum rezultă și din fotografia de față,

s-a desfășurat fără întrerupere la 
club ; cea de a doua grupă, a tri
colorilor militari, cu Sătmăreanu, 
Sameș și Pantea, a inclus și pe 
convalescentul Iordănescu, în curs 
de recuperare totală, după întinde
rea suferită în meciul de campionat 
cu Sportul studențesc

Profilul general al antrenamentu
lui a fost complex, cu elemente 
bine dozate de pregătire fizică, teh
nică și tactică. Intensitatea și volu
mul — medii, exceptînd pe jucăto
rii din lotul național, încadrați In
tr-un program dirijat de individua
lizare. S-a lucrat timp de 90 de mi
nute, cu mult interes și seriozitate. 
Mijloacele folosite pentru realiza
rea sarcinilor antrenamentului au 
fost variate, solicitante și într-o 
succesiune care să poată asigura o 
progresivă angajare a organismului 
în efort. Interesant este și faptul 
că o bună parte a exercițiilor cu 
conținut fizic au fost executate în 
tovărășia balonului, ceea ce a im
primat instruirii un pronunțat ca
racter specific.

în partea finală a pregătirii, fot
baliștii de la Steaua s-au confrun
tat între ei, într-un pasionant meci 
la două porți. timp de aproximativ 
40 de minute. Ideea antrenorilor de 
a include în program jocul, ca 
mijloc de bază în desfășurarea de 
ansamblu a antrenamentului, ni s-a 
părut indicată nu. numai sub as
pectul complexității, ci și al con
tribuției acestuia la îmbunătățirea 
coeziunii din cadrul compartimente
lor și a echipei.

— Mulțumit ? l-am întrebat pe 
antrenorul Gh. Constantin la capă
tul celor 90 de minute de pregăti
re, în care fotbaliștii de la Steaua 
s-au 
care

Lorenzo a venit pentru Dinamo 
și a văzut... naționala

După 
de la 7 
a avut 
noapte, 
pid, pe 
am întîlnit alți oaspeți spanioli în 
tribuna presei de la stadionul „23 
August" : vicepreședintele clubului, 
Santo Salvador, antrenorul princi
pal, Juan Carlos Lorenzo și yittor 
Martin, din corpul tehnic al clu
bului madrilen, selecționerul repre
zentativei de juniori a Spaniei. Cei 
trei au venit în speranța de a mai 
vedea pe Dinamo, într-un joc ami
cal (dar acesta avusese loc sîmbătă) 
și au definitivat pînă în cele mai 
mici amănunte deplasarea echipei 
pentru jocul oficial de la 24 octom
brie (hotel, antrenamente, meni
uri etc., etc.)

Și au ținut să fie prezenți la 
jocul România — Finlanda. Loren
zo a devenit, rapid, suporterul tri
colorilor, trăind și el cursa „celor 
nouă goluri". L-am soliciat să ne 
spună părerea despre joc și jucă
tori :

„Despre meci e ușor de vorbit. 
N-a existat decît o echipă. Cu 
totul remarcabil pressingul fotba
liștilor români. Mai cu seamă în 
prima repriză. Clasamentul celor 
mai buni jucători ai parțidei, pen
tru mine: Dumitru, Dumitrache, 
Sandu, Dinu, Marcu. Prin fotba
lul său tehnic și colorat, de tempe
rament, echipa României ar fi un 
punct de atracție în turneul final 
al C. M. li doresc din inimă cali
ficarea ; știu însă că nu mai de
pinde de ea“.

ce, în etapa de campionat 
octombrie, Atletico Madrid 
un observator sosit peste 
la meciul Dinamo — Ra-\ 
Joaquim Peiro, duminică

dimineața, cei trei oaspeți

Lică Nunweiller: „Atletico Madrid

Luni
din Madrid au părăsit Bucureștiul. 
In cursul zilei de vineri întreaga 
delegație a lui Atletico Madrid va 
sosi în Capitală cu un avion spe
cial. Sîmbătă, antrenorii Lorenzo și 
Peiro vor pleca la Craiova, la me
ciul Universitatea — Dinamo iar 
duminică ei se vor afla la Zagreb, 
unde are loc partida din prelimi
nariile C. M., dintre echipele Iu
goslaviei și Spaniei. Cei doi antre
nori vor reveni duminică seara la 
București, împreună cu cei trei 
jucători de la Atletico reținuți în 
formația pentru întîlnirea cu Iu
goslavia : mijlocașul Salcedo și ata- 
canții Garate și Irureta. (Ef. I.)

se deosebește de toate
echipele spaniole!'

in tovărășia balonului. 
Foto: N.

în vederea dificilului examen de 
duminică, de la Timișoara. Au fost 
prezenți la ora de start (11,30) a 
ședinței de instruire, condusă de
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• in sezonul de vară—patru zone dedicate tenisului • Invitație
mai... bătătorite • Teleferic pe o• Turismului montan, căi

Bușteni Babele! • Cifra de vizitatori pentru 1974: 25000,
să rămînă un simplu element de referință

la atletism

rulă inedită

dar ea poate

La Bușteni, mult solicitata sta
țiune de odihnă de pe valea Pra
hovei. sportul și-a format în anii 
ț‘jn urmă mulți prieteni. Nu ne' 
vom referi la membrii asociației 
sportive Caraimanul, nici la elevii 
din școlile generale, profesionale 
și licee, a căror prezență în diver
se concursuri și competiții am re
marcat-o nu o dată. De data a- 
ceasta rîndurile noastre se în
dreaptă către activiștii din Bușteni, 
către gospodarii acestei frumoase 
așezări montane. Unul dintre ei este 
tovarășul Ion Barbu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al orașului 
Bușteni.

Cunoștință mai veche — fost 
fotbalist și alpinist — interlocuto
rul nostru, întîlnit pe teren, într-o 
duminică din această toamnă blîn- 
dă — ni s-a prezentat într-o altă 
ipostază, legată mai puțin de pa
siunea sa directă pentru exercițiu 
fizic și mai mulț de atribuțiile sale 
profesionale< preocupat să ofere 
iubitorilor de mișcare din stațiune 
(ca și celor care vin să-și petrea
că la Bușteni o parte 
sau concedii) cît mai 
pentru sport.

Din dialogul purtat 
acțiunea de lărgire a 
riale a mișcării sportive din oraș a 
fost net impulsionată o dată cu 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.B. 
din 28 februarie — 2 martie. Multe 
din inițiativele aflate pînă atunci în 
stadiu de proiect, din primăvară 
și pînă acum au prins viață.

Astfel, în acest an au căpătat 
o largă funcționalitate nu mai pu-

patru terenuri de tenis : 
spatele sediului Consiliului

ti

se

din vacanțe 
multe spații

rezultă că 
bazei mate-

țin de 
nul în 
popular din Bușteni, adică în plin 
centrul stațiunii ; altul spre Tunel, 
către zona nordică a așezării : 
apoi la Poiana Țapului, în vecină
tatea cinematografului și în fine la 
Piatra Arsă, în fapt un cartier al 
Buștenilor, Este evident că se poa
te face și mai mult pentru tenis 
— există încă multe spații în mă
sură să fie valorificate — dar în
ceputul ne apare promițător. Iar 
prezenta în stațiune, permanent, a 
unui instructor voluntar, în persoa
na lui Al. Vintilă constituie un in
diciu că Buștenii se vor afirma cît 
de curînd La una din disciplinele 
cu o mare audiență în rîndul co
piilor și școlarilor-

Amintind în treacăt de recondi- 
ționarea, stadionului, de perspectiva 
extinderii tribunei și, în foarte 
scurt timp, de acoperirea ei, ne 
vom opri puțin asupra zonei re
zervată atletismului. Ea este situa
tă în cartierul Palanca, în spatele 
Fabricii de hîrtie. O pistă betona
tă, după modelul celei din Predeal 
și care în anii viitori va putea fi 
utilizată chiar de loturile naționa
le. Firește cu unele completări de 
rigoare. Conducerea Consiliului 
popular va fi în măsură să le rea
lizeze în timp corespunzător.

Pentru iubitorii de drumeție 
montană, gospodarii locului s-au 
îngrijit de asigurarea unor trasee, 
clasice. Astfel, sub conducerea u- 
nei echipe de salvamont, condusă 
de experimentatul Gheorghe Bra- 
tu, au fost instalate sau verificate

pe „rutele" Buștenimarcajele de _ „
— Piatra Arsă, Bușteni — Poiana 
Izvoarelor, Bușteni — cascada Ur- 
lătoarea, Poiana Țapului — Urlă- 
toarea etc. în total peste 10 km. 
Sigur și la capitolul „turism mon
tan". mai sînt de făcut completări 
(Bușteni — Gura Dihamului — 
Diham ș.a.) în măsură să asigure 
un flux tot mai larg către înăl
țimile din Bucegi, nu numai local
nicilor, nelipsiți de Pe cărările de 
munte vara ca și iarna, ci 
buștenarilor ocazionali.

Apropo de iarnă : tovarășul 
Barbu ne-a relatat despre nece
sitatea redării în folosință a pirtiei 
de schi din zona văii Albe. Expri- 
mînd opinia gospodarilor locali, in
terlocutorul nostru consideră nece
sar ca pîrtia să-și schimbe traseul 
și să aibă punct terminus zona ho
telului „Caraiman", adică chiar în 
centrul stațiunii. Operațiunea s-ar 
putea realiza prin munca patrio
tică. Nu depinde decît de avizul 
O.J.T.-ului. Consiliul popular al o- 
rașului este oricînd gata să spriji
ne acțiunea.

în 1972, Bușteniul a fost onorat 
cu un premiu pentru spirit de gos
podărire. Edilii stațiunii s-au bu
curat, firește- Premiul îi obligă, în
să. la o continuă autodepășire pe 
planul înfrumusețării așezării, la 
atragerea ei tot mai mult în circui
tul turistic. 25 000 de turiști pa- 
sanți în anul 1974 ar putea fi, u- 
nind capacitățile și eforturile, doar 
o cifră de referință către alta și 
mai spectaculoasă...

Tiberiu STAMA

și,

LA HUȘI SÎNT NECESARE ACȚIUNI PRACTICE
(Urmare din &ag. 1)

ror sistem de desfășurare să fie 
bazat pe cuprinderea tineretului 
din secții, ateliere, schimburi, tu
re de lucru. Aici pot fi enumera
te asociațiile Autorapid, Spartac, 
Avîntul, I.G.O. Deficiente la acest 
capitol ni se par a fi spiritul de 
inițiativă și lipsa de fermitate a 
comitetelor sindicale, a organizați
ilor U.T.C., și a conducerilor de u- 
nități. Mai mult, nici acțiunile or
ganizate pe plan județean („Spar- 
tachiada sindicatelor", de pildă), ale 
căror prime etape trebuie să aibă 
un larg caracter de masă, nu au 
găsit ecoul cuvenit în structurile 
de bază ale mișcării sportive. Re
iese clar din aceste cîteva obser
vații că, dacă doresc ca activita
tea sportivă de masă să răspundă 
cerințelor actuale, să devină via
bilă în adevăratul sens al cuvîn- 
tului, diriguitorii sportului din Huși 
trebuie nu numai să alcătuiască 
planuri de măsuri — oricît de bine 
ar fi ele gîndite —, dar să și ur
mărească punerea lor în a~ licăre, 
punct cu punct.

SE APELEAZĂ LA rORlVIE DI
VERSIFICATE, ACCESIBILE. DE 
PRACTICARE A SPORTULUI ? 
Nici la acest capitol lucrurile nu 
se situează decît în apropierea...

în 
cu 
o-

liniei de plutire. Ne-a frapat fap
tul că, la „Cupa 23 August", de 
pildă, au fost incluse în program 
pe lîngă fotbal, doar șahul și te
nisul de masă, adică- discipline de 
„interior". Nu le negăm utilitatea, 
chiar în timp de vară, dar apare 
întrebarea : unde sînt celelalte
forme de mișcare desfășurate 
aer liber, unde sînt jocurile 
mingea, întrecerile distractive, 
rientarea turistică ?

CE VALENTE PREZINTĂ SPOR
TUL ȘCOLAR ? S-au obținut în 
ultima vreme rezultate meritorii 
la handbal fete, volei băieți și fe
te în cadrul Liceelor agricol și 
Cuza Vodă. Sînt formații ce apă
ră culorile elevilor din orașul Huși 
în campionatele județene și repu
blicane de juniori. Totuși, se poate 
aprecia că numai aceste prezențe 
nu sînt convingătoare în ceea ce 
privește potențialul sportiv al tine
retului școlar din localitate. Și 
poate, cauza principală a acestei 
nerealizări o constituie lipsa unei 
activități sportive susținute la ni
velul claselor, al școlilor generale 
și liceelor. Căci, dacă pe parcursul 
anului școlari campionatele pe a- 
sociație se mai organizează cu oa
recare regularitate, deși numărul 
disciplinelor este, de asemenea, re
lativ scăzut, nu același lucru se

poate afirma despre perioada ul
timei vacanțe de vară care a fost 
— paradoxal — o sincopă în spor
tul și educația fizică ale școlarilor 
din Huși. Mai mult, în imediata 
apropiere a anului școlar în curs, 
baza sportivă a liceului ~ 
dă“ 
șuri, 
sare : groapa de 
nisip, terenul de 
marcat și pe el creștea iarba. Sala 
de sport „suportase" pregătiri spe
ciale și se 
ne. De ce 
lași lucru 
liber ?

O notă
modului de 
xului de la 
Ungureanu).

avea nevoie 
e adevărat

„Cuza Vo- 
de unele retu- 

mici, dar nece- 
sărituri nu avea 
handbal nu era

prezenta în condiții bu- 
n-am putut spune ace- 
și despre baza din aer

bună trebuie 
prezentare a 

Liceul agricol

acordată 
comple- 
(prof. I.

★
lucrurile, se 

județene Și orășenești
impuneAșa stînd 

ca forurile 
de resort să-și facă mai mult sim
țită prezența, nu numai în direc
ția elaborării și conducerii (uneori 
de la... distanță) a sportului, dar 
și — sau, mai ales — in contro
lul permanent. în soluționarea .,pe 
viu". la fața locului, a probleme
lor și impedimentelor, în tragerea 
la răspundere a celor investiți cu 
sarcini. <

însă, un adversar mai dificil, pen
tru că, repet, are o nebănuită forță 
fizică, uneori e chiar dură, cum 
îmi confirma, după jocul de la 
Barcelona, și fostul jucător al Pl
aiului, Santamaria.

— Nu putem crede că această 
echipă forte nu este și tehnică !...

— Nici vorbă de așa ceva! Teh
nica fotbalului spaniol e foarte 
bine reprezentată și de Atletico. 
Luis, Adelardo, Becerra, Garate și 
Irureta sînt tehnicieni desăvîrșiți 
care, spre surprinderea mea, nu 
sînt individualiști în joc. La Bar
celona, în repriza secundă, a jucat 
și Aiala, care, cu cîteva zile mai 
înainte, evoluase la Buenos Aires 
in naționala Argentinei, împotriva 
Paraguayului. O precizare : nu fo
losesc contraatacul, ci ieșirile gru
pate. Dar atunci apar și fundașul 
central Benegas și libero-ul Ove- 
jero care șutează foarte puternic. 
Sînt foarte 
rile libere, 
directe.

— Orice 
nică ar fi, 
bile.

—■ Sigur.
excepție! Fundașii săi, masivi, cx- 
celenți în jocul de cap, sini des
tul de rigizi, nu prea tehnici. De
fensiva se stringe spre centru, lă- 
sînd un spațiu lateral, foarte 
pentru adversari, mai ales pe 
tea lui Capon, pe stingă. Și 
canții înghesuie jocul tot pe 
tru, foarte rar atacind pe extremă, 
pe stingă.

— Trăgînd o linie sub toate cele 
văzute, ce credeți despre șansa lui 
Dinamo ?

— Dacă noi vom avea echipa 
completă, și mai ales dacă va juca 
Dumitrache — acum cu piciorul în 
ghips — și dacă vor fi respectate 
sarcinile de joc, eu cred că putem, 
să ne calificăm. Leg acest gînd 
frumos în special de apărarea lui 
Atletico care poate fi desfăcută 
printr-un joc pe extreme, cu acți
uni individuale ale lui Dumitrache, 
Moldovan, Dudu Georgescu și Lu- 
cescu care, îmbucurător, a început 
pregătirile. Dar numai cu mingi pe 
jos și cu un joc de angajament 
total!... (M.M.I.)

...Vineri după-amiază, la Barce
lona, printre spectatorii partidei 
Espanol — Atletico Madrid, un 
om foarte atent, care a notat de 
zor tot ce era posibil despre jocul 
formației madrilene. Era antreno
rul Lică Nunweiller, trimis special 
de clubul dinamovist bucureștean 
să „conspecteze" jocul adversarului 
din turul II al C.C.E., pe care e- 
chipa noastră campioană îl va în- 
tîlni, în prima manșă, peste o săp- 
tămînă în Capitală.

— Rezultatul l-am aflat. Atletico 
a pierdut cu 1—0 ! Despre jocul 
său, însă, nu știm mare lucru, mai 
mult intuim...

— Da, echipa lui Santamaria a 
cîștigat cu 1—0, dintr-un penalty, 
pentru fault în careu, dar Atletico 
a ratat, printre altele, și un 11 m,

întrecut între ei și parcă fie- 
pe sine însuși.
Dacă am avea 'garanția și a 
vieți perfect ordonate a fie-unei , .

cânii jucător și în afara terenului 
de sport, aș putea afirma cu toată 
convingerea că tot ce am făcut azi, 
ce am făcut ieri și în fiecare zi, 
este suficient ca să jucăm foarte 
bine și ca fotbalul, în general, să 
progreseze realmente.

împărtășim întru totul opinia 
antrenorului Constantin și o sub
liniem, ca o condiție sine qua non, 
a performanței adevărate. (M.I.)

EFORTURI PENTRU REFACEREA CAPACITĂȚII7

DRAGOȘ
meciul cu 
fost împăr-

zentativa națională în 
Finlanda. Jucătorii au 
țiți, chiar de la început, în două 
grupe : prima, compusă din Haidu. 
lordaehe, N. Ionescu. Smarandaehe, 
lovănescu. Stoica, Ion Ion, Răduca- 
nu, Tătaru, Năstase și Sabados (că
rora li s-a alăturat și Dumitru, în 
bună dispoziție fizică) a cuprins pe 
aceia al căror program de instruire

DIN MERS. VOR REUȘI OARE?
Parcul Progresul. Copiii lui Știr

bei, lordaehe și Cozma mîngîiau eu 
dibăcie sfera de piele. Juniorii lui 
Kluge începeau un nou antrena
ment, trăgînd cu coada ochiului spre 
echipa mare... la care visează fiecare 
dintre el. La Progresul, unde au 
crescut atîtia jucători, ieri după- 
amiază au fost ore pline de fotbal.

Dar reporterul a venit cu un scop 
anume • să urmărească antrenamen
tul divizionarei B. a cărei poziție în 
clasament (ultimul loc, da, toată lu
mea o știe), a creat multora atîtea 
regrete.

Ieri (coincidența a făcut), am gă
sit o zi mai senină în tabăra senio
rilor. Era primul antrenament după 
prima victorie din acest campionat, 
deși s-au jucat pînă acum S etape. 
Doar tînărul antrenor V. Mateianu 
era marcat puțin de onoarea ce i se 
făcea, de a fi asistat la o ședință de 
pregătire. A pășit pe gazon urmat 
de Giron. Condurache, (lașpar. Mo
rarii, D. Ștefan, Ardeleanu, Apostol, 
I. Sandu, Țevi, Gh. Petre, Badea, 
Constantinescu. Nume mai mult sau 
(nai puțin cunoscute. Acestora li s-au 
adăugat juniorul Dragu, Manole, de 
la Sirena, Ștefan, care se va transfe
ra de la Rapid. Condurache a rămas 
undeva pe margine. Nu a lucrat din 
cauza unei entorse. Printre absenți: 
Batacliu și Cosma, aflați la lotul di
vizionar B, portarul Plopeanu. O- 
biectivele antrenamentului: foarte 
multe, și Viorel Mateianu nu știe pe

care să le mai realizeze, 
cu jucători talcntați, dar 
din cele patru zări, are 
primul rînd de omogenizare sufle
tească — pe cale să se realizeze — 
după care urmează însușirea unei
idei de joc, o pregătire fizică cores
punzătoare (care, deocamdată, lasă
foarte mult de dorit), de o nouă men
talitate despre joc și performantă. 
Apărarea încă nu e o „unitate de 
vederi și acțiune" și primește goluri 
multe, atacul e ineficace. Grea mi
siune și-a asumat Mateianu. pe care 
Ion Lupaș. cu vasta sa experiență 
încearcă să-l ajute. Componentele 
antrenamentului, alergare ușoară; e- 
xercitii de gimnastică ; deplasări în 
viteză, specifice posturilor; pase în 
doi; joc pe spatii reduse ; exerciții 
individuale cu balonul. Echipa are 
nevoie de toate și Progresul încearcă 
să-și refacă toate capacitățile din 
mers. Va reuși oare ? Să sperăm că 
da. Antrenorul ne vorbea de înțele
gerea jucătorilor, de încadrarea în 
efortul solicitat. Totuși — o părere 
strict personală — deși era mărfi 
antrenamentul nu ni s-a părut prea 
„tare". Dr. E. Cristea ne vorbea de 
o curbă a efortului, de niște indici 
fiziologici, care la Progresul n-au 
ajuns la nivelul cerut de etapa a 10-a 
a turului. Rămîne de văzut în ce 
măsură (și cînd). îl va atinge Pro
gresul, care privește clasamentul de 
pe o poziție de nimeni invidiată. (C.A.)

ARBITRII ECHIPELOR NOASTRE
ÎN CUPELE EUROPENE

La jocurile echipelor noastre în 
cupele europene, U.E.F.A. a delegat 
următorii arbitri. Meciul Standard 
Liege — Universitatea Craiova, de 
la 24 octombrie, va fi condus de 
Franco Martinez (Spania), iar re
turul, de la 7 noiembrie, de Ertu- 
grul Dilek (Turcia).

Partida Dinamo 
drid (24 
de Iosef 
retur. (7 
(Anglia).

Atletico Ma-
octombrie), va fi arbitrată 
Bucek (Austria), iar cea 

noiembrie), de John Taylor

Progresul, 
veniți aici 
nevoie în

repriza secundă, prin Adelardo. 
eu gîndeam că madrilenii alcă

tuiesc o formație valoroasă, în ton 
cu fotbalul spaniol, dar ea a de
pășit cu mult intuițiile mele. At
letico diferă total de imaginea pe 
care mi-o făcusem despre echipele 
spaniole. Atletico Madrid este o 
echipă care, pe lingă tehnica ca
racteristică oricărei reprezentante 
a Peninsulei Iberice, are o pregă
tire fizică și o forță nebănuite.

— Ați jucat, cîndva, tot în Cupa 
Campionilor Europeni, împotriva 
lui Real Madrid. Dacă ați face o 
comparație între Realul de atunci 
și Atletico de astăzi ?...

— E mai bun Realul, adică cu
noaște mai mult fotbal. Atletico e,

periculoși și la lovitu- 
Luis excelind la cele

echipă, oricît de putSr- 
are și puncte vulnera-

Nici Atletico nu face

bun 
par- 
ata- 
cen-

l.

in 
Și

MECIUL AMICAL BULGARIA-ROMANIA, DE LA 7 NOIEMBRIE,
FARA JUCĂTORII ANGRENAȚI IN CUPELE EUROPENE ?

După cum se știe, în calendarul 
internațional al reprezentativei 
noastre, pe anul 1973, figura și me
ciul amical Bulgaria — România, 
cu dată de disputare 7 noiembrie, 
în prezent, acest proiectat meci se 
află sub un semn de întrebare, 
întrucît în aceeași zi urmează să 
se dispute manșa a doua din turul 
doi al cupelor europene. Totuși, 
federația noastră de specialitate a 
propus forului similar din țara ve
cină menținerea datei, cu un sin-

gur amendament, obiectiv : echipe
le reprezentative să fie lipsite de 
aportul jucătorilor cu obligații în 
competițiile europene. Din punctul 
nostru de vedere, ideea ni se pare 
interesantă, oferindu-se posibilități 
certe de verificare primelor rezerve 
din loturile respective. Se așteaptă 
răspunsul federației de specialitate 
din Bulgaria.

Arbitrii partidelor etapei a X-a a Diviziei A

UNIVERSITATEA - DINAMO BUCUREȘTI, 
SiHDATA, LA CRAIOVA

Dat fiind faptul că formațiile 
Dinamo București și Universitatea 
Craiova vor susține miercuri, 24 oc
tombrie, meciurile turului doi din 
cadrul C.C.E. și, respectiv, Cupei 
U.E.F.A., partida de campionat din
tre cele două echipe se va desfă
șura sîmbătă la Craiova, cu înce
pere de la ora 15.

Meciul Sportul studențesc — C.F.R.

Cluj va avea loc duminică pe sta
dionul Republicii, de la ora 15. Or
ganizatorii partidei Rapid — A.S.A. 
Tg. Mureș- duc tratative pentru ca 
ea să se dispute sîmbătă, pe stadio
nul Giulești.

Reamintim că, începînd cu etapa 
de duminică (a X-a), partidele vor 
începe la ora 15.

Azi a

din sumarul căruia vă recomandăm :
® Comentarii asupra meciului România — Finlanda
• „ANTRENORII LA ORDINEA ZILE! !", o amplă dezbatere asupra 

uneia din problemele de bază ale creșterii nivelului fotbalului românesc
® La Interviul săptăminii, un oaspete de peste hotare : JOAO HAVE- 

LANGE, președintele federației de fotbal braziliene.
• in continuarea suitei de analize Io echipele divizionare A cu slabe 

evoluții in acest sezon : U.T.A. CELOR DOUĂ ADEVĂRURI.
® O pagină de comentarii asupra
• CU SAU FĂRĂ OFSAID ? (Noi 

ocupă lumea fotbalului)
• Articole, reportaje, anticipații la

liminariilot C.M,
• Pagină de MAGAZIN EXTERN
® Rubricile obișnuite : Sublinieri, 

Carnet extern. Campionatele în Europa.

recentei etape a Diviziei B 
contribuții la o discuție care pre-

meciurile decisive din cadrul pre-

Dialog cu cititorii, Instantanee,

HAINEA
Rus (Tg.

M. RO- 
I. Ciolan

Univ. Craiova — Dinamo : N.
(Bîrlad), ajutat la linie de I. 
Mureș) și c. Ghiță (Brașov);

F. C. Constanța — U.T.A. :
TABU, ajutat de V. Popa și 
(toți din Iași);

Politehnica Timișoara — Steaua : V. 
TOPAN (Cluj), ajutat de I. Chiriță si 
V. Gligorescu (ambii din Ploiești);

C.S.M. Reșița — Steagul roșa : Gil. 
LIMONA, ajutat de S. Stfincescu și I. 
Urdea (toți din București);

„U“ Cluj — Sport Club Bacău : Z. 
SZECSEI (Tg. Mureș), ajutat Ce N. Bar
na (Timăveni) șl T. Andrei (Sibiu);

Sportul studențesc — C.F.R. Cluj : EM.
VLAICULESCU, ajutat de M. Moraru și 
N. Moroianu (toți din Ploiești) ;

F. C. Argeș — Petrolul : C. GHEMI- 
GEAN, ajutat de Gh. Vasilescu I și V. 
Roșu (toți din București);

Rapid — A.S.A. Tg. Mureș : G. BLAU, 
ajutat de I. Boroș șl V. Vilcu (toți din 
Timișoara) ;

Jiul — Politehnica Iași : C.
CU, ajutat de Gh. Dragomir și t: 
(toți din București).

AST AZI

NICULES- 
puia

SZEGED„POLI" TIMIȘOARA -
Astăzi, la Timișoara, un intere

sant amical. Politehnica întîlnește 
formația maghiară Szeged, într-o 
revanșă a partidei susținute acum 

săptămîna.
FINALA „CUPEI MEMORIALE 

TABARCEA"
Azi, după-amiază, are 

goviște finala „Cupei 
Tabarcea".

Se întîlnesc formațiile 
viște și Petrolul Ploiești.

• în Giulești (ora 15,15) Rapid — 
Progresul.

loc la Tîr- 
memoriale

C.S. Tirgo-

L0T0-PR0N0SP0RT
CÎȘTIGĂTOR1I SĂPTĂMÎNI!

Noi și remarcabile performanțe 
au fost obținute de participants Ia 
sistemele de joc Loto-Pronosport și 
în săptămîna care a trecut.

Astfel, un colectiv din Brașov a 
realizat, pe un buletin acoperit nu
mai 10°/o la concursul Pronosport 
din 7 octombrie a.c. : un cîștig de 
100.000 lei la categoria I (13 rezul
tate) și o suită de alte cîștiguri la 
celelalte două categorii, ridicînd 
valoarea totală a premiului la su
ma de 149.851 lei.

Tragerea Loto din 5 octombrie a 
consemnat numele participantei 
Georgeta Muntean din Sibiu cu un 
cîștig în valoare de 97.842 Iei. Acest 
succes a fost realizat pe un bilet 
fracționat acoperit 10°/o la catego
ria I. în sfîrșit, cea de a treia per
formanță a fost obținută la Prono- 
expresul din 10 octombrie a.c. de 
către participants Marin Beaca din 
Ploiești = 100.000 lei și loan Ie
pure din Cluj = 100.000 lei. Am
bele premii au fost cîștigate tot pe 
bilete fractionate.

* Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18,05.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE pentru procurarea bilete
lor la tragerea Loto de vineri 19 
octombrie 1973. La această tra
gere se acordă în cadrul valorilor 
unitare ale cîștigurilor în nume
rar : autoturisme DACIA 1300 și 
eventuala diferență în bani.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 14 OCTOMBRIE 

1973
Categoria I: (13 rezultate) 20.10 

variante a 5.203 lei.
Categoria a II-a: (12 rezultate) 

517,55 variante a 241 lei.
Categoria a III-a: (11 rezultate) 

4.602.70 variante a 41 lei.
Rubrică redactată de

LOTO — PRONOSPORT

k



DUPĂ BALCANIADA DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI AR FI CÎSTIGAT
DACĂ SE JUCA LA... PATRU MESE1 ALEXANDRA NICOLAU

DUPĂ A 11-a RUNDĂ A „INTERZONALULUI14

OMOGENITATEA El A LĂSAT, INSĂ, DE DORIT, IN CONTRAST CO CEA A ȘAHIȘTILOR BULGARI
A 5-a ediție a Balcaniadei de 

șah, încheiată luni, la Poiana Bra
șov, va rămîne drept una dintre 
cele mai interesante și mai dispu
tate în întreaga istorie a competi
ției.

Mai mulți factori au contribuit 
la aceasta. In primul rînd, un sen
sibil echilibru valoric între cele 3 
pretendente Ia titlu — formațiile 
Bulgariei, României și Iugoslaviei 
— apoi, faptul că echipele Greciei 
și Turciei au mareat* un sensibil 
salt valoric, schimbmdu-și rolul de 
„sparring-parteneri" cu acela de 
„adversari", capabili să ÎI pună orl- 
cînd în dificultate pe favoriți. Și, 
după cum era de așteptat, tocmai 
rezultatele obținute în fața celor 
doi „outsider!" au determinat con
figurația finală a clasamentului.

Lupta între candidatele tradițio
nale la medaliile de aur a fost deo
sebit de strînsă. O dovedește faptul 
că în cele 21 de partide pe care e- 
chipele Bulgariei, României și Iugo
slaviei le-au susținut intre ele, doară 
(deci mai puțin de 25 la sută) s-au 
încheiat rezultativ, 16 fiind remize, 
în cele două meciuri decisive (Iugo
slavia—România 4—3 și Bulgaria— 
Iugoslavia 4—3) . diferența a fost 
minimă, iar în întîlnirea Bulgaria 
—Iugoslavia victoria a fost hotărită 
de o singură partidă, aceea de la 
masa a cincea.

Indiscutabil, succesul șahiștilor 
bulgari este meritat, el datorîn- 
du-se. înainte de toate, omogenită
ții formației, dîrzeniei și puterii sa
le de luptă. Nici unul din cei 7 com
ponent ai ei (rezerva n-a fost folo
sită) n-au realizat un punctaj infe
rior procentului de 50 Ia sută, iar 
la patru mesa reprezentanții echi
pei campioane ocupă primul loc în 
clasamentul rezultatelor individu- 
ale.

Desigur, iubitorii șahului din ța
ra noastră așteptau o victorie, a 
echipei României. Ea a fost foarte- 
aproape de acest succes cu care ar 
fi repetat (și confirmat...) perfor
manța obținută în 1971, la Atena. 
Dar, gazdelor le-a lipsit tocmai o- 
mogenitatea. Mai exact spus, jucă
torul de Ia masa a 6-a, unde Pa
vlov și Ungureanu (juoînd alterna
tiv) au făcut cîte un punct (la Gre

cia și Turcia), pierzind în întîlni- 
rile decisive cu Iugoslavia și Bul
garia. Aceste rezultate au fost ho- 
tăritoare pentru clasamentul final. 
Dar, și intr-un asemenea context, 
se putea obține locul I, dacă Gheor
ghiu, Ghițescu și Ghizdavu nu ra
tau prețioase jumătăți sau puncte 

■ întregi în meciurile cu Turcia, Gre
cia, Iugoslavia. Analiza „la rece“ a 
partidelor jucate demonstrează e- 
locvent că „activul" nostru trebuia 
să fie mai bogat cel puțin cu două 
puncte.

Liderul indiscutabil al formației 
române a fost campionul tării, Ca
rol Partes (3% din 4!), alături de 
el distingîndu-se maestrul interna
țional Victor Ciocâltea și juniorul 
Ion Bîriescu.

O simplă curiozitate statistică 
ne-a făcut să calculăm un clasa
ment alcătuit după sistemul olim
pic, în care se joacă la 4 mese. Ui
mitor, el ar arăta astfel: 1. România 
10 p. 2. Bulgaria 9% p, 3. Iugosla
via 81/î p, 4. Grecia 6*7? p, 5. Turcia 
5'/î p. Iată un subiect de meditație. 
Așadar, vîrfurile noastre sahiste nu 
sînt mai slabe decît cele ale Bulga
riei sau Iugoslaviei. „Coada" echi
pei, în schimb, este de valoare mult 
mai scăzută. Să nu uităm că la a- 
ceastă oră tot mai multe voci cer 
desfășurarea Olimpiadei de șah la 
6 mese...

în progres real, echipele Greciei 
și Turciei. Prima a obținut un meci 
egal cu Iugoslavia, rezultat ce va 
rămîne în analele șahului, cea de a 
doua dispune de cîțiva jucători 
buni și un junior de mare perspec
tivă.

Deși fără cîțiva din principalii 
„pioni" (Gligorici, Ivkov, Rukavina, 
Parma) iugoslavii alcătuiau un 
„team" deosebit de puternic și e- 
șecul lor rămîne cu totul surprin
zător.

în încheierea acestor rînduri, să 
consemnăm organizarea ireproșabi
lă a competiției asigurată de Fede
rația Romana de Șah, la care a vrut 
să contribuie, parcă, o ’ minunată 
toamnă „de aur" care va face de 
neuitat zilele petrecute de șahiști la 
Poiana Brașov.

Valeriu CHIOSE

REZULTATELE INDIVIDUALE ALE PARTfCIPANȚILOR

... ** l®dulov 2 *’7s (din 4 partide), Gheorghiu șl Suer 2 (4), Siaperas

Meciul revanșă dintre foștii campioni 
mondiali de box la categoria grea. Joe 
Frazier și Cassius Clay, se va disputa 
la 23 ianuarie 1974 la Nev. York, și nu 
Ja 4 februarie, cum fusese fixat inițial. 
Cassius Clay, aflat într-un turneu în 
țările Asiei, se va Înapoia in S.U.A. la
1 noiembrie, urmînd să înceapă antre
namentele la Deer Lake.
H
In cadrul turneului feminin de volei de 
Ia Cracovia. echipa Dynamo Berlin a 
Învins cu scorul de 3—0 (15—9. 15—12, 
15—6) formația Gwardia Wroclaw. într-un 
alt joc. Wisla Cracovia (I) a dispus eu 
B—o (15—11, 15—11, 15—7) de Wisla Cra
covia (II).
w
Campionatul unional masculin de șah a 
continuat la Moscova cu disputarea par
tidelor din runda a 10-a. In singura par
tidă decisă a rundei, Gheller l-a învins 
pe Keres. S-au încheiat remiză parti
dele : Karpov — Averkin. Korcinoi — 
Taimanov, Polugaevski — Tukmakov, 
Petrosian — Smîslov. Kuzmin — Baș- 
kovski șt Tal — Sveșnikov. Liderul cla
samentului. marele maestru Boris Spas
ski, a Întrerupt cu Savon. In clasament 
continuă să conducă Spasski, cu 6*/2 p 
și o partidă întreruptă, urmat de Karpov 
șl Korcinoi — 6*/2 p, Polugaevski — 6 p, 
Petrosian șl Kuzmin — 5*/2 etc.
■
Turneul masculin de baschet de la Buda
pesta a fost cîștigat de formația italiană 
Satla — 5 p ((golaveraj 259—234), ur
mată de Csepel — 5 p (246—240), Honved 
Budapesta — 5 p (267—273) și Spartak 
Bmo — 3 p. în ultima zi a competiției. 
Csepel a învins cu scorul de 75—69 
<38—34) echipa Satla, iar Honved Buda
pesta a întrecut cu 103—92 (43—46) for
mația Spartak Brno. Cel trial bun jucă
tor ' al turneului a fost desemnat Laing 
(Satla).

(3) , LJuoojevici 1 (2).
Masa a n-a t Pîdevskl, Ghițeacu șl Onat s (4), Vizanttadis și Matulovici

Masa a Itl-a » Ciocâltea și Marc viei 2</. (4), Tringov 2 (4), Skalkotas
(4) , Ulker J/2 (4).
- ‘ Partos ’V. («, Popor 3 (4), Bukici 21/. (4), Makropoulos

“ .?naJaia Y/,a 4 Spassov (4), Ghizdavu s«/2 (4), Mlnici și Trikaliotis l1/.
_ Masa ă vi-a. Peev 3 (4), Vukicl 21/, (4), Gavrilakis 2 (4), Pavlov 1 (2), 

Rezerve t Ungureanu și Kovacevici 1 (2), Olgog o (2).
Juniori s Biriescu șl Milovanovici 3 (4), Inkov șl oney 2 (4), Koure- 

menos 0 (4).

1V.
i*/.

IV.
2 (4), Uzman 1 (4).

(3), Oztiirk »/. (4). 
ipek ‘

PROBLEME IMPORTANTE IN 
CONFERINȚEI BALCANICE DE

ASCENSIUNI PE TREPTELE MĂIESTRIEI 
ÎN SPORTUL PATINELOR

Rememorate împreuna

antrenor emerit
cu

al U.R.S.S.
Poate vă pare paradoxal, dar uneori 

apar pe scena luminată de reflectoare. Și __
format. Care animă, dau culoare, pentru tot ce se petrece dincolo de 
rampă. Este cazul interlocutorului nostru în interviul de azi, celebrul 
Stanislav Juk.

A părăsit de peste un deceniu oglinda lucie a gheții patinoarelor. 
Dar î.și continuă o prezență nevăzută, în marile concursuri, în demonstra
țiile de patinaj artistic. Cel mai cunoscut dintre antrenorii sovietici. împarte 
cu elevii săi, în primul rînd cu Irina Rodnina și partenerul ei, Aleksandr 
Zaițev, lauri și aplauze. Și lui. aportului său deosebit de specialist, îi revin 
merite incontestabile în reușita celor două demonstrații internaționale pe 
care le-am urmărit, cu cîteva zile 
Ciuc.

vedetele unui spectacol 
totuși, sînt vedete de mare

în urmă,

medaliat 
are nos- 
emoțiilor

. să uit...

— Stanislav Juk, triplu 
cu argint la „europene", mai 
talgia campionatelor sale, a 
dinainte de concurs ?

— Firește, cum aș putea
Am urcat pentru prima oară pe po
diumul întrecerilor continentale, la 
Bratislava, în 1958. Patinam împreună 
cu soția mea, Nina, fostă Bakușeva, 
în proba perechilor. Cu un an înainte 
fuseserăm pe locul 6, la campionatele 
de la Viena. Apoi, am făcut acel salt 
pe a doua treaptă, despre care s-a 
vorbit atît. Ne-am războit timp de 
alte două ediții cu faimoșii Kilius- 
Băumler și de fiecare dată, 
putut trece de ‘ — 
formi argintul 
ceasta, abia în 
Belousova și 
urmă, mi-a venit 
gust din . cupa succesului desăvîrșit, 
dar prin intermediul elevilor mei, 
Irina Rodnina șl Aleksei Ulanov. Așa 
se scrie istoria !

— Da, toate acestea le-am văzut, 
sau le știm din cărți. Mai știm că, 
personal, ați fost promotorul unei 
direcții noi, sau eclectice dacă vreți, 
in patinajul de perechi, opunind un 
stil mai „sportiv" acelei tendințe foar
te apropiate baletului, promovată de 
Ludmila Belousova și Oleg Protopo
pov. Considerați că patinajul artistic 
și-a găsit acum adevăratul făgaș cu 
acest, ca să spunem așa, „stil Juk" ?

— Nu am neapărat pretenția de a 
fi impus un stil cu totul deosebit în 
tehnica perechilor. Dar Protopopovii 
exagerau, vizibil, punînd coregrafia 
și muzica mai preșus de elementul 
sportiv al patinajului. Era, într-un 
fel, retrogradarea disciplinei noastre 
la remorca baletului. Patinajul artis
tic nu mai era patinaj, ci doar o a- 
nexă, pe gheață, a artei coregrafice. 
A fost poate și o „modă", care ori
cum nu putea să dureze. Am luptat 
pentru reinstaurarea patinajului ca 
patinaj, stăpîn în casa sa. M-a ajutat 
eleva mea, Irina Rodnina, care pu
tea, prin calitățile ei deosebite, prin 
aplicația cu care îmi urma indicațiile, 
să realizeze pe gheață tot ce doream.

n-am 
ei. E greu să trans- 
în aur. Au reușit a- 
1964, alți leningrădeni, 
Protopopov. Pînă Ia 

și mie rîndul să

v

DEZBATEREA
GIMNASTICĂ

La fel, 
Ulanov, 
tinator. Au alcătuit o pereche admi
rabilă și Ia Garmisch Partenkirchen, 
la „europenele" din 1969, reușeau pri
mul și poate cel mai mare succes al 
lor. Locul întîi, înaintea Protopo.po- 
vilor ! Au urmat apoi, în șir neîn
trerupt, victorii la toate marile cam
pionate, mondiale și europene, iar la 
Sapporo, la ultima Olimpiadă albă, 
încununarea definitivă cu medaliile 
olimpice de aur.

—■ Cind s-a produs mult comentata 
despărțire, Ulanov alăturîndu-se Lud- 
milei Smirnova, soția sa, ați avut, 
desigur, un moment greu. Cum l-ați 
rezolvat ?

— Știam de această separație cu 
mult înainte. Timp de doi ani am 
căutat un nou partener pentru Irina, 
pe măsura valorii sale și a lui Ula
nov, bineînțeles. Pe atunci, un tînăr 
patinator din secția ce o conduc la 
Ț.S.K.A. Moscova, abia începuse an
trenamentele pentru proba de pe
rechi. Nu cei consacrați, ci tocmai 
el, începătorul, avea să devină suc
cesorul lui Aleksei Ulanov, 
noașteți, Aleksandr Zaițev.

— Și-i cunoaștem sucesele. 
nic în patinaj, în numai 6 
la desemnarea sa ca partener 
pioanei mondiale și olimpice, 
reușit să se integreze atît de bine 
noului cuplu incit asigura Rodninei 
rămînerea pe mai departe pe prima 
treaptă a podiumului, la Koln și Ia 
Bratislava, in ultimele ediții ale cam
pionatelor Europei și ale lumii. Per
formanță fără precedent...

— Desigur. Dar și o ilustrare a 
dificultăților ce există în munca de 
selecție și pregătire a patinatorilor. 
Pot să vă mai dau un exemplu 
câtor. în Uniunea Sovietică 
numeroase perechi. Numai 15, 
sînt admise în campionatele 
nale. Restul rămin și așteaptă 
vină rîndul. Așa cum a așteptat și 
Rodnina altădată, pînă a trecut prin 
toate treptele care duc spre măies
trie. Iar ca ea, mai am în secție alte 
sportive, poate tot atît de talentate, 
pentru care numai viitorul — și bi
neînțeles munca ce o depun — va 
trebui să decidă.

— Fiindcă vă referiți la viitor. Spu- 
neți-ne, cum vedeți repartizate cele 
mai înalte titluri în următoarele edi
ții ale marilor întreceri, la Zagreb 
și Miinchen ?

— Știu că dv. gazetarilor, vă plac 
pronosticurile. Mai puțin nouă, an
trenorilor. Să vă fac totuși pe plac... 
Foarte pe scurt, aș spune că am în
credere, mai departe, în elevii mei,

primul ei partener, Aleksei 
înalt, frumos, excelent pa-

TRECE ÎN FRUNTE!
MADRID, 16 (Agerpres). — După 

disputarea a 11 runde, maestra ro
mâncă Alexandra Nicolau a trecut 
în fruntea clasamentului turneului 
interzonal feminin de șah care se 
desfășoară în aceste zile în stațiu
nea maritimă Caile Galdana de 
Ferrerias (Insula Minorca). Obți- 
nînd două victorii consecutive, 
Alexandra Nicolau a acumulat 8 
puncte și este urmată de Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) și Jana 
Hartston (Anglia) — cu cîte 7*/. 
puncte, Natalia Konopleva (URSS) 
— 7 puncte (1), Marta Șui (URSS), 
Katia Jovanovici (Iugoslavia) — 6*72 
puncte (2), Nana Alexandria (URSS)

la București și Miercurea

STANISLAV JUK

— 6% puncte Cl), Tatiana Zatu- 
lovskaia (URSS) — 6*7. puncte, Eli- 
sabeta Polihroniade (România), Iri
na Levitina (URSS) 6 puncte, Ger
trude Baumstarck (România) — 5 
puncte (1) etc.

Alexandra Nicolau a cîștigat par
tida întreruptă cu Eva Karakas, iar 
în runda a 11-a a învins-o pe 
Ferrer (Spania). în aceeași rundă, 
Elisabeta Polihroniade a remizat 
cu Levitina, rezultat consemnat și 
în partida Hartston—Zatulovskaia. 
Celelalte partide, printre care și cea 
dintre Gertrude Baumstarck și Eva 
Kanakas, s-au întrerupt.

SURPRIZĂ LA MADRID

îl cu-
Fapt u- 
Juni de 
al cam

ei a

edifi- 
avem 
însă, 

unio- 
să le

Rodnina și Zaițev, pentru titlul la 
perechi. La individual masculin, o 
bună șansă poate avea Serghei Cet- 
veruhin al 
a ieșit din competiții. Dar și tînărul 
american 
canadianul 
pira la primul loc. La fete, odată cu 
trecerea lui Magnussen și Lynn la 
profesionism, foarte tinerele patina
toare din R. D. Germană au prima 
șansă. Iar la dansuri, parcă tot pe 
Pahomova și„ Gorșkov îi văd rămî- 
nînd campioni. Iată, pronosticul !

— Iar pentru încheiere, o părere, 
atît de prețioasă pentru noi, despre 
patinatorii români, pe care i-ați vă
zut în cele două demonstrații. Ce ne 
puteți spune ?

— Multe lucruri bune, fără îndo
ială. Ca și la precedentele mele vi
zite în România, rămin convins de 
posibilitățile reale pe care le au pa
tinatorii dv. de a progresa. Au asi
gurate condiții, sînt ei înșiși foarte 
talentați. Am însă impresia, ca și a- 
tunci, că le lipsesc mai multe ore pe 
gheață, acea — așa cum spuneam mai 
sus — muncă asiduă, care decide 
întotdeauna.

nostru, acum cind Nepela

Gordon Mc Kellen sau 
Toller Cranston, pot as-

Radu VOIA

în cadrul unei convorbiri purtate 
recent la Vama cu reprezentanții 
presei, Thomas Keller, președintele 
Federației internaționale de canotaj 
academic (F.I.S.A.), a anunțat că 
cel de al 51-lea membru al organi
zației pe care o conduce va fi Re
publica Populară Chineză. „Am și 
primit — a spus Thomas Keller . — 
cererea de afiliere a federației de 
canotaj din R.P. Chineză. Firește 
că acceptăm cu bucurie această ce
rere. Astfel, după hochei pe gheață.

KODES - ELIMINAT
IN PRIMUL TUR...

interna- 
„Trofeul 
în capi- 

pentru 
a debu-

MADRID. Turneul 
țional de tenis, dotat cu 
Melia", care se desfășoară 
tala Spaniei și contează 
Marele Prămiu — F.I.L.T.,
tat cu o mare surpriză : jucătorul 
iugoslav Nikola Spear l-a eliminat 

• în două seturi : 6—3, 6—3 pe cam
pionul cehoslovac Jan Kodes, unul 
dintre principalii favoriți.

Australianul Rod Laver l-a în
vins cu 2—6, 6—1, 6—2 pe vest- 
germanul Korpas, englezul Mark 
Cox a dispus cu 6—4, 6—2 de 
cehoslovacul Frantisek Pala, suede
zul Bjorn Borg l-a învins cu 7—5, 
6—2 pe spaniolul Ignacio Munta-

nola, iar australianul Mal Anderson 
a cîștigat cu 6—3, 3—6, 6—2 
tida susținută cu românul 
Țiriac.

Alte rezultate din primul 
Panatta (Italia) — Castanon 
nia) 4—6, 6—4, 6—2 ; Pilici ( 
slavia) — Gorostiago (Spania) 6—2, 
6—X ; Hrebec (Cehoslovacia) — N’ 
Godrella (Franța) 6—0, 6—1 ; Fillol 
(Chile) — Battrick (Anglia) 2—6, 
6—3, 6—2 ; Bertolucci (Italia) — 
Carmichael (Australia) 5—7, 7—5,
6—0 ; Mottram (Anglia) — Vazquez 
(Argentina) 6—3, 6—3 ; Dibbs (SUA) 
— Svenson (Suedia) 6—4, 6—I ;
Barazzutti (Italia) — Thamin (Fran
ța) 6—3, 7—5.

par- 
Ion

tur : 
(Spa- 

(Iugo-

ALTE TURNEE
tur austra
l-a între

cut vu u—4., v—u americanul
Bill Lloyd, iar mexicanul Marcelo

M ANIL A în primul 
lianul Allan Stone 
cut cu 6—2, 6—3 pe

Lara a dispus cu 6—4, 6—3 de fili- 
pinezul Romeo Rafon. într-o altă 
partidă, vest-germanul Hans Juer- 
gen Pohmann l-a întrecut cu 7—5, 
6—3 pe Jess Hernandez (Filipine).

patinaj și volei, R.P. Chineză va fi 
reprezentată în cea de a patra fe
derație internațională cu ramura 
de sport figurînd în programul o- 
limpic. Se știe că pentru recunoaș
terea unui comitet olimpic național, 
acesta trebuie să se sprijine pe afi
lierea la 5 federații internaționale. 
Să sperăm că și această condiție va 
fi în curind îndeplinită, pentru că 
vom saluta cu bucurie prezența 
sportivilor R.P. Chineze la manifes
tațiile internaționale".

TOKIO. Au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Japoniei. în ultima finală disputată 
duminică — cea a probei de dublu 
mixt — perechea australiană 
Evonne Goolagong — Kim Wariwck 
a întrecut cu 6—1, 6—1 cuplul 
Evghenia Biriukova (U.R.S.S.) —
Mal Anderson (Australia).

RECORD MONDIAL LA HALTERE
MOSCOVA, 16 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs de haltere 
desfășurat la Harkov, sportivul so
vietic Valeri Ustiujin a stabilit un 
nou record mondial la categoria

grea, stilul aruncat, cu performan
ță de 224 kg. Vechiul record, deți
nut de compatriotul său Pavel Per- 
vușin, era de 223,500 kg.

BOC A RATON (Florida). Au 
început întrecerile turneului final 
al circuitului feminin american de 
tenis, dotat cu trofeul „Virginia 
Slims". Iată principalele rezultate 
înregistrate în primul tur : Chris 
Evert — Kris Kemmer 6—2, 6—3 ; 
Kerry Melville — Tori Fretz 5—7, 
6—4, 6—1 ; Tina Zwaan — Valerie 
Ziegenfuss 3—6, 6—0, 6—1; Rose
mary Casals — Barbara Downs 
6—4, 
Pam 
cuta
Jean 
cipă

Casals — Barbara
7—6; Karen Krantzke — 

Teeguarden 6—3, 6—3. Cunos- 
campioană americană Billie 
King a anunțat că nu parti- 
la acest turneu.

în zilele în care orașul Sf. 
Gheorghe a găzduit cea de-a V-a 
ediție a Campionatelor balcanice 
de gimnastică s-au desfășurat în 
localitate și lucrările celei de-a 
șaptea Conferințe a Federațiilor 
balcanice de gimnastică, carereu- 
nește reprezentanți ai tuturor or
ganelor sportive de specialitate 
din țările balcanice.

Pe ordinea de zi a Conferinței 
au figurat probleme privind dez
voltarea gimnasticii în această 
regiune, între care : informare cu 
privire la pregătirile ce se efec
tuează pentru desfășurarea celui 
de-al VI-lea Campionat balcanic 
de gimnastică sportivă și moder
nă, aprobarea candidaturii și 
fixarea locului de desfășurare a 
primului Campionat balcanic de 
gimnastică sportivă și modernă 
pentru juniori și junioare, adop
tarea regulamentului cu privire 
la activitatea financiară a Comi
tetului balcanic.

Lucrările Conferinței s-au des
fășurat în două reuniuni, pe mar
ginea fiecărei probleme partici- 
panții purtînd discuții constructi
ve, în spiritul înțelegerii reci
proce. în ce privește organizarea 
viitoarelor campionate balcanice, 
s-a stabilit ca acestea să aibă loc 
în anul 1974, în Iugoslavia, în
tr-un oraș care urmează a fi de
semnat ulterior. S-a căzut de acord 
asupra datelor cînd va avea loc 
întrecerea: 12—14 septembrie, deci 
eu o lună înaintea Campionate
lor mondiale de la Varna. Dat 
fiind că Balcaniada va constitui 
o repetiție, generală în vederea 
participării la mondiale, s-a sta- 

TELEX

biîit ca cea de-a Vl-a ediție a 
Campionatelor balcanice să pro
grameze atît exerciții impuse cît 
și liber alese. în ce privește cla
samentul, s-a hotărît că, pe echi
pe, el va fi făcut numai cu exer
cițiile liber alese, spre a nu crea 
o diferență prea mare între echi
pele participante. dat fiind că

In ziua de 13 octombrie, la sediul 
C.J.E.F.S. Covasna, a avut loc se
siunea medico-științifică a Balcania
dei de gimnastică, cu terna „SELEC
ȚIA IN GIMNASTICA DE PERFOR
MANȚĂ". Medici, cercetători, profe
sori de educație fizică au prezentat 
lucrări științifice și comunicări pe 
marginea temei sesiunii, urmate de 
dezbateri și discuții la masa rotundă. 
De asemenea, s-au efectuat cercetări 
blometrice și biofuncționale. avlnd 
ca subiecți sportivi prezenți la cea 
de-a V-a ediție a .Campionatelor bal
canice. Conferința medico-științifică, 
ale cărei lucrări au fost conduse de 
prof. dr. Mihai Demeter și dr. Adria
na Deculescu, s-au bucurat de un 
deosebit succes.

gimnaștiii din Grecia și Turcia nu 
se află încă la un nivel prea ri
dicat. S-a stabilit de pe acum ca, 
în 1975. Campionatele balcanice 
de gimnastică să aibă loc în Gre
cia.

Intre problemele asupra cărora 
participanții au căzut cu toții de 
acord se află și instituirea Cam
pionatelor balcanice de juniori. 
S-a hotărît ca ele să fie organi
zate din doi în doi ani, începînd 
cu 1975, prima ediție a acestei noi 
competiții balcanice de gimnasti

FIȘIER BASCHET

RATOMIR TVRDICI (Iugoslavia)

Pentru cei care au fost prezenți în 
sala Floreasca în seara zilei de 24 
ianuarie, la meciul Steaua — Jugo- 
plastika Split din cadrul Cupei cam
pionilor, figura lui ,,Rato“ Tvrdici a 
rămas, poate, și acum întipărită în 
memoria lor. într-adevăr. este greu 
să uiți un baschetbalist „micuț4* 
(1,82 m este o talie redusă față de 
cea a giganților de 2 m și chiar mai 
înalți, frecvenți în baschetul modern) 
care înscrie 29 (!) de puncte vice- 
campioanei României (la Split, avea 
să realizeze „numai*4 26 de puncte).

Dar nu eficiența este principala 
calitate a lui Tvrdici, căpitanul re
prezentativei Iugoslaviei care de cu

că urmînd a se desfășura în Tur
cia. Vor participa sportivi pînă la 
14 ani, atît la gimnastica sportivă 
cît și la modernă, cu excerciții li
ber alese. Regulamentul acestei 
competiții urmează a căpăta con
tur final Ia viitoarea Conferință 
balcanică.

A fost ridicată, de asemenea, 
problema participării în întrecerea 
de „modernă" a senioarelor cu cîte 
6 sportive de fiecare țară. Date 
fiind dificultățile ridicate de o 
asemenea formulă, îndeosebi în 
ce privește prelungirea excesivă 
a duratei de desfășurare a con
cursului, chestiunea a rămas să 
mai fie discutată la viitoarele în
truniri balcanice, nu toți par
ticipanții văzînd utilitatea unor 
echipe de cîte 6 sportive la „mo
dernă". De asemenea. urmează a 
mai fi discutată problema stabi
lirii unui buget al Comitetului 
balcanic.

La cererea sa, Teodor Kukuva- 
nov (Bulgaria) a fost eliberat din 
funcția de secretar permanent al 
Comitetului balcanic, funcția ur
mînd a fi deținută, pînă la vii
toarele alegeri, care vor avea loc 
peste doi ani. de Nikola Hagiev, 
președintele Federației de gim
nastică din Bulgaria. Teodor Ku- 
kuvanov a fost ales ca membru 
de onoare al Comitetului balca
nic, el fiind unul din inițiatorii 
acestei competiții.

Constantin MACOVEI

rînd, la Barcelona, a izbutit marea 
performanță de a cuceri titlul de 
campioană a Europei, deținut de H 
ori (9 ori consecutiv) de selecționata 
U.R.S.S. Excepțional conducător de 
joc (cu adevărat un demn urmaș al 
celebrilor Daneu, Nikolici, Rajnato- 
vici și Csermak, binecunoscuți coor
donatori de joc ai echipei Iugosla
viei), dotat cu o clarviziune ieșită 
din comun, ager și sprinten, tehni
cian desăvîrșit, Ratomir Tvrdici și-a 
îndrumat cu măiestrie coechipierii 
spre titlul continental care avea să 
completeze șirul marilor performanțe 
ale sportivilor iugoslavi, actuali cam
pioni mondiali și vicecampioni olim
pici în 1968

Născut la 14 septembrie 1943, Ra
tomir Tvrdici a făcut parte de 127 
de ori din reprezentativa Iugoslaviei 
și a avut cinstea de a fi selecționat, 
chiar în primăvara acestui an, în 
echipa Europei, alături de alte cele
brități ale baschetului continental. 
Despre Rato Tvrdici se spune că este 
„pistonul44 formației iugoslave, cel 
care imprimă permanent un ritm 
dinamic întregii formații, cel care 
realizează cele mai imprevizibile in
tercepții, care pune cel mai mult în 
valoare pe uriașii de sub panou și 
care, în momentele de grea cumpănă, 
izbutește aruncări de la distanță dez
armante pentru adversari.

în plus, poate chiar esențial, serio
zitatea și’ conștiinciozitatea la antre
namente, precum și perfecta disci
plină în timpul meciului, completea
ză de minune impresionanta „carte 
de vizită44 a lui Ratomir Tvrdici, că
pitanul celei mai bune reprezenta
tive de baschet din Europa.

MECIUL ANGLIA - POLONIA, 
PRIVIT DIN DOUĂ UNGHIURI

Victoria — obligatorie pentru...
LONDRA, 16 (prin telex, de la co

respondentul nostru). — De la parti
da cu echipa R. F. Germania din 
finala C.M. 1966, nu s-a mai înre
gistrat în Anglia un atît de mare in
teres pentru un meci internațional 
— cum suscită confruntarea de 
miercuri seara cu „U“-le Poloniei, 
întîlnirea —■ se apreciază — va fi 
urmărită de 100 000 de spectatori pe 
stadionul Wembley și de milioane 
de telespectatori de jur împrejurul 
lumii. Faptul că echipei Poloniei îi 
este necesar numai un meci nul pen
tru calificare șl că Anglia nu a ra
tat participarea la turneul final, 
niciodată după reintrarea ei în 
F.I.F.A., la terminarea celui de-al 
doilea război mondial, face ca me
ciul de mîine să fie considerat, pe 
bună dreptate, „pe viață și pe moar
te". Alf Ramsey, care acum cîteva 
zile s-a văzut nevoit să posteze la 
intrarea cartierului general al _ ulti
melor pregătiri engleze, situat în a- 
fara Londrei, o plăcuță cu „Intrarea 
interzisă", pentru asigurarea liniștii 
jucătorilor săi, este foarte limpede 
în declarațiile sale, pe care le face 
însă cu același singe rece ce îi este 
caracteristio : „Toată lumea își dă 
seama, acum, cît de important este 
acest meci, atît pentru apărarea pres
tigiului nostru fotbalistic pe plan in
ternațional, dar și pentru viitorul 
însuși al fotbalului englez! Este ab-

CLASAMENTUL GRUPEI A V-a
1. Polonia
2. Anglia
3. Țara Galilor

3 2 0 1 5—2 4
3 111 2—3 3
4 112 3—5 3

Ultimul meci al grupei are loc as
tăzi, la Londra : Anglia — Polonia.

Cei doi selecționeri au anunțat ur
mătoarele formații probabile :

ANGLIA : Shilton — Madeley. Mc 
Farland. Moore, Hughes — Beli (Hun
ter). Currie. Peters — Channon, 
Chivers. Clarke.

POLONIA : Tomaszewski — Szy
manowski, Gorgon, Musial, Bul- 
zacki — Kasperczak, Deyna — Cmi- 
kiewicz, Domarski, Lato, Gadocha.

Meciul va fi condus de arbitrul 
belgian Vital Loraux.

CAMPIONAT E...
AUSTRIA (etapa a l.l-a): Sturm Graz

— Radentheim 0—2; Austria Viena —
Vorrarlberg 3—0; Wacker Innsbruck — 
Alpine Donawitz 0—0; Eisenstadt — Ra
pid Viena 1—1; F.C. Vienna — A. K. 
Graz 1—1; Austria Klagenfurt — Austria 
Salzburg 0—1; Admira' Wacker — A.S.K. 
Linz 2—1; Wiener Sport Club — Simme
ring 2—2. Clasament : 1. Voest Linz — 
16 p (un joc mai puțin disputat): 2.
Sturm Graz — 15 p; 3. Austria Viena
— 14 p (două meciuri mai puțin dis
putate.

OLANDA (etapa a 9-a): P.S.V. Eindho
ven — Go Ahead Deventer 10—0 (!!!); 
F.C. Utrecht — Ajax Amsterdam 2—3; 
Haarlem —’ M.V.V. Maastricht 2—2; A.Z. 
’67 Alkmaar — Graafschap . 4—0; Feye- 

viitorul fotbalului englez!
solut obligatoriu să obținem victo
ria",

Echipa Poloniei a sosit marți la 
Londra și, la numai cîteva ore după 
sosire, jucătorii polonezi au efectuat 
un antrenament pe stadionul clubu
lui Arsenal. Meciurile de campionat 
au fost de multă vreme întrerupte 
în Polonia, așa că selecționata con
dusă de Gorski s-a putut pregăti in
tens în meciurile amicale susținute. 
Ramsey contează pe adoptarea unei 
tactici defensive de către echipa ad
versă, cu 5—6 apărători permanenți 
și contraatacuri în 2—3 jucători.

în Anglia, nici un meci de cam
pionat nu a fost amînat sîmbăta tre
cută. o decizie care a întîmpinat o- 
poziție aproape în unanimitate, dar, 
din fericire, nici unuj dintre selec
ționați nu a suferit vreun accident, 
în plus, cei doi indisponibili pînă nu 
de mult din lotul Angliei, fundașul

Joc de atac, pentru un
VARȘOVIA, 16 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). — întreaga 
Polonie este în așteptarea meciului de 
miercuri seara, a clipei cînd — la 
pra 19,30 (ora Londrei) — echipa na
țională va începe, pe celebrul stadion 
Wembley, partida contra selecționa
tei Angliei, „meciul ultimei șanse", 
cum a fost el plastic denumit. Din- 
tr-un anume punct de vedere, jucă
torii polonezi se află într-o situație 
mai bună decît adversarii lor, fiin- 
du-le necesar numai un meci de ega
litate pentru a-și asigura calificarea 
la turneul final. Din celălalt punct 
de vedere, totuși, Anglia este favo
rită. Selecționata condusă de Alf 
Ramsey joacă pe propriul teren și 
este cunoscută ca una dintre cele 
mai bune echipe naționale din lume. 
Englezii sînt nevoiți să cîștige, și ei 
știu asta foarte bine.

Selecționata Poloniei a început 
foarte slab actualele calificări pentru 
Cupa lumii, fiind învinsă în depla
sare cu 2—0 de către Țara Galilor. 
Apoi, la Chorzow. in iunie, cu totii 
ne-am așteptat să fim „măturați" de 
către foștii campioni ai lumii, dar 
echipa condusă de Wlodzimierz Lu- 
banski a reușit un jco excelent și a

CAMPIONAT E...
noord Rotterdam — Sparta 4—0: Nac 
Breda — Telstar 1—1; N.E.C. Nijmegen
— Roda 4—0; F.C. Amsterdam — F.C. 
Groningen 2—0; F.C. Twente Enschede
— F.C. den Haag 2—0. Clasament : 1.
Ajax — 15 p; 2. Feyenoord — 15 p; 3. 
F.C. Amsterdam — 13 p.

R.D. GERMANA (etapa a 8-a) : Sach
senring Zwickau — Dynamo Dresda 
3—0; Rotweiss Erfurt — Vorwarts Frank
furt pe Oder 0—0; Dynamo Berlin — 
F.C. Magdeburg 3—3; Energie Cottbus — 
Lokomotiv Leipzig 0—7 (’); Chemie 
Leipzig — Stahl Riesa 4—0: F.C. Carl 
Zeiss Jena — F. C. Karl Marx Stadt 
6—1; Hansa Rostock — Wismut Aue 1—0. 
Clasament : 1. F.C. Carl Zeiss Jena — 
14 p; 2. Sachsenring Zwickau — 13 p; 
3. F.C. Magdeburg — 12 p.

central Dave Watson (Sunderland'» 
și atacantul Tony Currie (Sheffield 
United) s-au restabilit. Marea între
bare a ultimei săptămîni a fost dacă 
Ramsey îl va include în echipă și 
pe Bobby Moore, recordmanul selec
ționărilor în activitate, sau va ape
la la aceeași formulă care a reușit, 
acum două săptămîni. acel 7—0 de 
pomină contra Austriei.

MALCOM BRODiE

rezultat de egalitate...
învins cu 2—0. Acum cîteva săptă
mîni, Polonia a jucat din. nou cu 
Tara Galilor. Oaspeții s-au arătat 
foarte încrezători în victoria lor, lu
cru care le-ar fi asigurat calificarea. 
Antrenorul Gorski a pus la punct, în 
funcție de caracteristicile adversaru
lui. (acum, binecunoscute) cea mai 
bună tactică și echipa națională, 
care a atacat continuu, a obținut o 
victorie clară, cu 3—0. Lubanski. ca
re a fost grav accidentat în meciul 
cu Anglia, nu a jucat, și din păcate 
medicii nu sînt prea optimiști pen
tru viitorul lui.

Selecționata poloneză a fost con
vocată la Rembertow. o mică loca
litate de lîngă Varșovia, și marți a 
plecat pe calea aerului la Londra. 
Este foarte dificil de anticipat felul 
în care antrenorul Kazimierz Gorski 
își va așeza jucătorii în teren. En
glezii se așteaptă ca noi să jucăm 
în apărare cu nouă jucători, dar 
după părerea mea optica lor este gre
șită, pentru că jucătorii polonezi știu 
foarte bine că a cîștiga înseamnă, 
mai întotdeauna, a ataca...

WITOLD DOMANSKI

CAMPIONATE...
U.R.S.S. Liderul clasamentului, echipa 

Ararat Erevan, a pierdut cu scorul de 
3—4 partida susținută în deplasare cu 
formația Șahtior Donețk. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc scorul a 
fost egal : 0—0. fotbaliștii de la Șahtior 
obținînd victoria în urma executării lo
viturilor de la 11 m. Alte rezultate: Za- 
ria Voroșilovgrad — T.S.K.A. Moscova
1— 0; Dinamo Kiev — Zenit Leningrad
2— 0: Spartak Moscova — Pahtakor Taș- 
kent 4—0; Karpatî Lvov — Torpedo Mos
cova 1—0; Dnepr Dnepropetrovsk — Di
namo Moscova 2—3: S.K.A. Rostov pe 
Don — Dinamo Tbilisi 2—3; Dinamo 
Minsk — Kairat Alma Ata 1—0. în clasa
ment continuă să conducă echipa Ararat 
Erevan cu 33 p din 27 de jocuri dispu
tate, urmată de Dinamo Kiev — 32 p.

Imagine de la ultimul rnepi de an
trenament al selecționatei Poloniei, 
„amicalul4* susținut la Rotterdam. în 
compania Olandei : scor 1—1. Extre
ma stingă Gadocha (în dreapta), îl 
depășește în viteză pe fundașul o- 
landez Mansveld.

Telefoto : A. P. AGERPRES

ALTE MECIURI

ÎN PROGRAMUL 

SĂPTĂMÎNII
în programul fotbalistic interna- 

’ țipnal figurează în această săptă- 
mînă și alte partide pentru cali
ficarea în turneul final al C.M. 
preCuhi și două meciuri amicale. 
Azi, în cadrul grupei a 8-a euro
pene, la Bratislava, se vor întîlni 
selecționatele Cehoslovaciei și Sco
ției. Indiferent de rezultat, fotba
liștii scoțieni sînt calificați în faza 
finală a competiției. în meciuri 
amicale se întîlnesc, tot azi, R. D. 
Germană — U.R.S.S., la Leipzig 
și Turcia — Spania, Ia Istanbul, 
principale și ultime teste în vede
rea apropiatelor confruntări din 
preliminariile C.M.

Sîmbătă 20 octombrie, Italia va 
juca la Milano cu formația El
veției (grupa a 2-a), o eventuală 
victorie (sau chiar un meci, nul !) 
a „azzurrilor", asigurîndu-le califi
carea. O zi mai tîrziu, la Zagreb, 
se va disputa derbyul grupei a 
7-a, care va opune echipele Iugo
slaviei și Spaniei, ambele echipe 
păstrînd încă șanse pentru a evo
lua în turneul final din R. F. Ger
mania.

în vederea meciului amical R. D. 
Germană — U.R.S.S., care se dis
pută astăzi la Leipzig, antrenorul 
echipei sovietice, A. Paramonov, a 
alcătuit următoarea formație: Pil- 
gui — Dzodzuașvili, Kaplicinîi, 
Lovcev, Matvienko, Muntean, Dol
matov, Oniscenko, Kojemiakin, BIo- 
hin, Evriujihin.


