
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN JUDEȚELE RUZĂU $1 PRAHOVA
Conducători ai organelor locale de partid și de stat, reprezentanți ai colectivelor între
prinderilor, specialiști au raportat conducătorului partidului și statului felul cum se 
înfăptuiesc obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut miercuri o vizită de 
lucru în întreprinderi din județele 
Buzău și Prahova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Ilie Verdeț și Miron Constantinescu.

La ora 8,30, elicopterul cu care a 
călătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aterizează pe stadionul Crîng, din 
orașul Buzău.

Mii de locuitori ai Buzăului, veniți 
să întîmpine pe secretarul general 
al partidului, îl salută cu îndelungi 
urale, îi fac o caldă manifestație de 
dragoste și stimă, exprimîndu-și re
cunoștința pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară pentru 
prosperitatea națiunii noastre socia
liste, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului în lume. Se scandea
ză îndelung : „Ceaușescu-P.C.R.";
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu- 
eroism, România-comunism". .

Vizita de lucru începe la una din 
marile unități economice ale orașu
lui — întreprinderea mecanică de u- 
tilaj tehnologic, rod al politicii dc 
industrializare socialistă promovate 
cu consecvență de partid, care a im
primat municipiului Buzău — ase
menea tuturor localităților țării — o 
dezvoltare impetuoasă si care a dat 
noi dimensiuni hărniciei și iscusinței 
locuitorilor de pe aceste meleaguri.

Asculțînd explicațiile date, tovară
șul Nicolae Ceaușescu subliniază ne
cesitatea oa uzina, împreună cu 
proiectantul, să îmbunătățească flu
xul tehnologie, avînd în vedere creș
terea diversificării și complexității 
producției, față de prevederile ini
țiale. Secretarul general al partidu
lui cere să se studieze posibilitatea 
folosirii mai judicioase a spațiilor e-

xistente și celor ce vor fi construite, 
precum și a completării lor cu uti
lajele ce se impun, a cuprinderii la
boratoarelor în structura halelor, 
pentru a se ajunge la o îmbinare 
mai strînsă între cercetare și activi
tatea productivă, pentru ca inginerii 
și ceilalți specialiști să poată urmări 
îndeaproape, nemijlocit, întregul pro
ces de producție și să asigure în mod 
ferm controlul de calitate.

La întreprinderea „Metalurgica", to
varășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat, au 
sosit în momente deosebite pentru 
viața și munca harnicului colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni de 
aici : în stadiul definitivării planu
rilor de dezvoltare a întreprinderii și 
ca urmare a trecerii ei din rîndul 
unităților de interes local în cel al 
întreprinderilor constructoare de ma
șini. La sosirea înalților oaspeți, 
muncitorii, specialiștii, întregul co
lectiv, fac secretarului general al 
partidului o caldă și entuziastă pri
mire.

O expoziție, cuprinzînd produse ale 
întreprinderii „Metalurgica", înfăți
șează pe viu preocupările de pînă a- 
cum ale acestei unități economice 
buzoiene, pun în evidență priceperea 
și hărnicia oamenilor ei.

în. încheierea vizitei, 
Nicolae Ceaușescu trasează 
ministerului de resort ca 
discuțiilor care au avut loc să de
finitiveze, într-un timp scurt planul 
de dezvoltare și extindere a între
prinderii „Metalurgica" diq Buzău și 
să-1 prezinte conducerii partidului 
pentru examinare.

Următorul obiectiv vizitat — în
treprinderea de utilaj terasier, una 
din cele mai noi unități economice 
ale municipiului Buzău. Muncitorii, 
tehnicienii, funcționarii uzinei fac o 
caldă manifestare de dragoste, de

tovarășul 
sarcina 

în urma

stimă și respect conducătorului par
tidului și statului nostru, expresie a 
adeziunii totale la politica partidului 
și statului.

La 
derii . .
sort, cu organele de partid și de 
stat, 2. ' "
indicat ca ministerul să prezinte un 
program de măsuri pentru îmbună
tățirea profilului de fabricație prin 
introducerea în producție a unor u- 
tilaje tehnologice de complexitate ri
dicată și a unor utilaje necesare e- 
conomiei forestiere.

Următorul obiectiv al vizitei de lu
cru a secretarului general al partidu
lui îl constituie Întreprinderea de 
geamuri — cea mai mare unitate de 
acest fel din țară.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului se oprește în re
petate rînduri, urmărește procesul 
de fabricație, condițiile de muncă, se 
interesează de modul în care este 
asigurat controlul fabricației. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția conducerii întreprinderii asupra 
necesității mecanizării complete a 
unor operații, atît în vederea creș
terii producției cit și a ușurării efor
turilor, a îmbunătățirii 
muncii.

La încheierea vizitei, 
Nicolae Ceaușescu are o 
conducerea întreprinderii, 
trul industriei ușoare, 
centralei, privind îmbunătățirea acti
vității fabricii din Buzău, precum și 
unele aspecte ale dezvoltării indus
triei de geamuri din țara noastră.

Coloana oficială se îndreaptă apoi 
spre întreprinderea de mase plastice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este

discuția cu colectivul întreprin- 
și cadrele ministerului de re-

tovarășul Nicolae Ceaușescu a

protecției

tovarășul 
discuție cu 
cu minis- 

conducerea

(Continuare în pag. a 4-a)

UN TEREN DE TENIS DE C1MP 
LA PADINA — BUZĂU

Baza sportivă a comunei Padina 
s-a îmbogățit eu un teren de te
nis. Tinerii din comună au araena-

cație fizică și sport și la ea au luat 
parte echipele Biruința Gherăiești, 
campioană națională sătească, Beto
nul Roman și A.S.A. Constanța.

Pe primul loc s-a clasat Biruința 
Gherăiești, care a întrecut cu 23—17 
pe A.S.A. Constanța și cu 18—1 pe

Alergările de cros pe teren variat au intrat în tradiția elevilor clujeni. In 
fotografie: aspect de la crosul organizat cu participarea pionierilor. 

Foto : prof. Petru NAGY
s £1 i

jat prin muncă patriotică o por
țiune de teren viran, înzestrînd-o 

materialele necesare prac- 
nisuluî. Localnicii s-au și

cu țoajl 
ticăriij|e> 
gîndit la primul concurs, rezervat 
pionierilor din comună, pe care îl 
vor doța cu „Cupa Cutezătorilor".

Betonul Roman. într-un alt meci: 
A.S.A. Constanța — Betonul Roman 
15—8.

C. GROAPA, corespondent

CONCURSURI SPORTIVE 
MUNCITOREȘTI LA PITEȘTI

D. SOARE — coresp.

„CUPA DE TOAMNĂ" LA OINĂ 
A REVENIT BIRUINȚEI 

GHERĂIEȘTI

Pe stadionul „23. August" din 
man s-a desfășurat întrecerea de oină 
dotată cu „Cupa de toamnă". Com
petiția a fost organizată de Consi
liul municipal Roman pentru edu-

Ro-

în vederea traducerii în fapte a 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c., 
Consiliul județean al sindicatelor 
Argeș, împreună cu C-J.E.F.S., a 
organizat o competiție, desfășurată 
sub denumirea „Concursurile spor
tive muncitorești". La disputele 
preliminare, s-au prezentat la star
tul competiției peste 20 000 de sala-

(Continuare în pag. a 3-a)
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„CUPA ROMÂNIEI" LA CĂLĂRIE

STEAUA Pf PRIMUL LOC
RUPĂ DOUA ZILE

LUGOJ, 17 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). —

La baza hipică din localitate, pe 
o vreme complet nefavorabilă 
(ploaie torențială, vînt), au conti
nuat întrecerile din cadrul „Cupei 
României" la călărie. Prima probă, 
din cea de a doua zi a competi
ției, ștafeta, a fost dominată de 
Călăreții dinamoviști care, prin O. 
Recer cu Banchet .și Eug. Ionescu 
cu Vals' au reușit, la capătul unei 
frumoase evoluții, să 
mul loc în clasament, 
urmați de Steaua (D. 
Sonor și I. Popa cu
C.S.M. -Sibiu (Al. Bozan cu Baiazid 
și D. Roșea cu Sarai).

Concursul a continuat cu o probă 
de categorie mijlocie (înălțimea 
maximă a obstacolelor 1,30 m). în 
care cei mai buni s-au dovedit a 
fi sportivii de la Steaua, D. Velea 
cu Huși și I. Popa cu Piersic, care 
au terminat parcursul fără nici o 
penalizare. Demnă de menționat și 
comportarea lui H. Schneider cu 
Călin de la C.S.M. Sibiu.

După două zile de întreceri, în 
clasamentul general conduce Steaua 
cu 36 p, urmată de Dinamo 164 p 
și C.S.M. Sibiu 138 p.

ocupe pri-
Ei au fost
Veleacu cu
Fiersic) și

Gatril IGNEA

HRBY-UL fOTBALISTIC

Sîmbătă, la Craiova, un derbj’ de mare atracție. Meciul dintre 
liderul clasamentului. Universitatea, și campioana „en titre”, Dinamo, 
reprezintă o frumoasă uvertură la etapa a zecea care se va disputa 
duminică. Derby-ul de la Craiova reprezintă și ultima repetiție a celor 
două reprezentante ale fotbalului nostru în C.C.E. și Cupa U.E.F.A.

Derbvul acesta a început, de fapt, cu multe zile înainte. Vă pre
zentăm, mai jos, două reportaje cu ultimele vești din ambele tabere, 
prinse în febra derby-ului.

Este inutil să mai insistăm asu
pra interesului pe care-1 trezește la 
Craiova derby-ul de sîmbătă. De 
marți, de cînd s-au pus în vînzare 
biletele, mii de oameni au luat cu 
asalt casele. Pînă la această oră, în
tregul stoc a fost epuizat. La sediul 
clubului telefonul zbîrnîie neîncetat, 
iar cînd cineva ridică receptorul, 
vocea de la celălalt capăt al firului 
pune aceeași și aceeași întrebare : 
„Se mai pun, cumva, în vînzare bi
lete Și răspunsul e cel nedorit >. 
„Nu mai avem de unde". în aseme
nea condiții, mii de suporteri ai cra- 
iovenilor, din oraș și din împreju
rimi, își vor găsi consolarea în vi
zionarea meciului, pe micul ecran.

în absența antrenorului C. Cernă- 
ianu, plecat în Belgia să urmărească 
meciul S. K. Beveren — Standard 
Liege, ultima echipă adversara de 
miercurea viitoare a craiovenilor în 
„Cupa U.E.F.A.", secundului C. Oțet 
i-a revenit sarcina conducerii pregă-

Pe adresa Federației române de 
fotbal a sosit o scrisoare din par
tea forului similar din Franța, prin 
care se propune organizarea unei 
întîlniri amicale Franța—România, 
la data de 23 martie 1974.

Biroul federal urmează să discute 
această propunere și să trimită răs
punsul care, se pare, că va fi afir
mativ.

Dinamo București-a ll-a oară campioană la tenis

W
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Ieri s-au încheiat ultimele partide ale campionatului divizionar A de tenis pe echipe. Formația
Dinamo București a cîștigat, pentru a treia oară consecutiv și de 11 ori pînă acum, titlul de 

campioană a țării. In fotografie, echipa campioană. De la stînga la dreapta: A. Segărceanu — an
trenor; V. Marcu, B. Almăjan, I. Sântei, Florența Mihai, col. I. Cozma — președintele biroului secției 
de tenis a clubului; Mariana Nunweiller, Virginia Ruzici, S. Mureșan și M. Bădin — antrenor emerit. 
(Citiți amănunte în pag. a 2-a). Foto : Vasile BAGEAC

•

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX
• 

PRIMELE SURPRIZE LA CLUJ
Traian Cerchia, campionul pe 1972, eliminat, in semifinale, de Ibrahim Faredin
Tînărul Constantin Ștefanovici învinge pe favoritul Octavian Amăzăroaie

9 Prima victorie inainte de limită: Marin Conslantinescu

Campionul european la categoria muscă Constantin Gruiescu (Steaua), 
în stînga, surprins în meciul cu dinamovistul brașovean Ion Șulă pe 
care l-a întrecut la puncte în prima semifinală a campionatelor naționale.

BAKCSYFoto : S.

DL CALITATE!"
tirilor. Duminică și luni, jucătorii 
craioveni s-au deplasat la Tismana. 
A fost o schimbare de mediu, de 48

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

CLUJ, 17 (prin telefon). — At
mosferă sărbătorească în Sa'a 
sporturilor de pe Someș. Pentru

început cu defilarea 
care au pătruns în sală 
fanfarei. După prezentarea partici-
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PROGRAMUL SEMIFINALEI A
Astăzi, de la ora 18

sportivilor, 
în sunetele

ll-a

eu mult mai greu deeît ne aștep
tam. Aceasta, pentru că inimosul 
său adversar a luptat extrem de 
decis și l-a surprins, deseori, pe 
Gruiescu cu lovituri scurte. Numai 
finalul excelent al campionului 
continental, marcat de upercuturi 
repetate de dreapta și un-doiuri 
precise, a creat o justă impresie 
de superioritate : Gruiescu obține 
victoria cu 4—1.

Prea lent și prea static, campio
nul pe 1972 Traian Cerchia (Portul 
Constanța) a fost insistent asaltat 
de Ibrahim Faredin (Farul), care 
a punctat mai mult în fiecare re
priză. Urmărind lovitura decisivă, 
Cerchia l-a lăsat pe tînărul său 
adversar să acumuleze prea multe 
puncte și, cu tot efortul său din. 
final, nu a mai putut recupera, 
victoria revenindu-i lui Faredin cu 
5—0. Iată, deci, surprizele au în
ceput...

Prima semifinală a categoriei 
pană a adus în ring doi boxeri de 
la Steaua: Gheorghe Ciochină și 
Ion Adam. Departe de a se mena
ja, s-au întrecut în obstrucții și 
neregularități, obligîndu-1 pe arbi
trul internațional Constantin Chi- 
ria'c să intervină deseori. în final. 
Ciochină, cu un avertisment mai 
puțin (!) a primit decizia la puncte cu 
5—0. Următoarea partidă a penelor 
ne-a oferit un spectacol pugilistic 
de calitate și în același timp o 
nouă surpriză. Avantajat de alonjă. 
Constantin Ștefanovici (Dinămo 
Buc.) boxează excelent de la dis
tanță depășindu-1 pe tenacele gă- 
lățean Octaxian Amăzăroaie. în 
ultimul minut am asistat la un 
schimb palpitant de lovituri în 
cursul căruia Ștefanovici nu a ră
mas dator cu nimic temutului pun- 
cheur gălâțean. învingător la punc
te (4—1) Ștefanovici.

în primul meci al categoriei u- 
șoară, dinamovistul bucureștean. 
Paul Dobrescu s-a impus clar (5—0) 
în fața lui Constantin Lică (Farul), 
care n-a făcut față atacurilor im
petuoase ale dinamovistului deeît 

ain +î,,iplli
al mecîuhîi. în' restul partidei, lup
ta s-a desfășurat în nota de domi
nare a lui Dobrescu, care a lovit, 
mult și variat, la corp și cap, cîș- 
tigînd detașat.

Hotărît să-și vîndă pielea cît mai

semimuscă : R. Cozma — A. Mihai, P. Ganea — Șt. Băiatu 
cocoș : M. Lazăr — I. Memet, M. Tone — Șt. Duminică 
semiușoa.râ : S. Cuțo» — I. Vladimir, A. iacob — A. Iliescu 
semimijlocie : Antoniu Vasile — I. Vornicescu, V. Zilberman

Cat.
Cat. 
Cat. 
Cat.
Fuicu
Cat. mijlocie : A. Năstac — V. Tecuceanu, M. Banu 
Cat. grea :

5â\\\\\\\\\\\\\w
prima dată în 
Clujului aici se 
pionatului național de box al seni
orilor. Clujenii au ținut să fie la 
înălțimea acestui, eveniment spor
tiv printr-o excelentă organizare, 
creînd momentului o încărcătură 
emoțională deosebită. întrecerile au

I,

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR

Fiecare partidă de verificare sus
ținută în această perioadă de lotul 
reprezentativ de rugby este urmări
tă cu un interes sporit, avînd în 
vedere faptul că peste zece zile, la 
Heidelberg, va avea loc întîlnirea 
cu echipa R.F. Germania, cel mai 
important test înaintea tradiționa
lei confruntări de la 11 noiembrie, 
cu Franța. Nu a făcut, deci, excep
ție nici meciul de ieri, în care se- 
lecționabilii au întîlnit pe rugbyștii 
de la Grivița Roșie care, trebuie 
să menționăm, încă de la început, 
au opus o dîrză rezistență, solici- 
tîndu-și la maximum partenerii.

Cum s-au comportat sportivii uti
lizați,? în general bine, manifes- 
tînd multă poftă de joc. înaintarea 
a fost activă și penetrantă, reușind 
cîteva acțiuni foarte frumoase. I se 
poate reproșa, totuși, faptul că nu 
grupează mai mult, că nu oferă po
sibilitatea unei circulații mai rapi
de a mingii. De asemenea, unii 
jucători își asumă prea des rolul 
unui post pe care nu-1 au — cel al 
mijlocașului — nepermițînd acestu
ia din urmă să pună în valoare li
niile dinapoi prin pase precise și 
eficiente. Treisferturile au acționat 
fără prea mari fluctuații, rezolvînd

i — Gh. Chivăr
I. Alexe — V. Lehâduș, A. lancu — I. Dascălu X

r

istoria sportivă a 
dispută finala cam-

corespunzător situațiile impuse de 
evoluția partidei, deși și în acest 
caz am observat jucători depășiți 
de rapiditatea fazelor, plasament 
eronat în teren. Firește, sîntem o- 
bligați să ținem seama în observa
țiile noastre de faptul că cei doi 
antrenori nu au avut posibilitatea 
ca în cele trei zile de pregătire co
mună să realizeze omogenitatea 
dorită. Nu putem încheia, însă, a- 
ceste rînduri fără a menționa că 
cel mai deficitar capitol a fost cel 
al apărării, selecționabilii fiind de
seori surprinși de atacurile adver
sarilor. O latură a pregătirii ce 
credem că nu va fi neglijată.

Au jucat : Durbac — Motrcscu, 
I. Constantin, Marica, Dragomires- 
cu — Nicolescu, Mateescu — Fu- 
gigi, Postolache, Pop — Șerban, 
Alexandru — Ciornei. Munteanu, 
Dinu. Au mai fost utilizați: Bucos, 
Peter. Florescu, Corneliu, Atanasiu, 
Cioarec.

Emanuel FÂNTANEANU

Nicolescu, urmărit de coechi
pierii săi, inițiază un nou a- 
tac spre buturile echipei Gri

vița Roșie
Foto : Paul ROMOȘAN
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panților, cei peste 2 000 de specta
tori au salutat apariția în ring a 
campionului european la categoria 
muscă, Constantin Gruiescu (Stea
ua) care, în partida cu dinamovis
tul brașovean Ion Șulă, a început 
lupta pentru recucerirea titlului de 
campion republican. El s-a impus

Mihai TRANCÂ
Petre HENȚ

(Continuare în pag. a 4-a)

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI ARE POSIBILITĂȚI MAI MARI
BELGRAD

V

DECÎT CELE EXPRIMATE LA C.M. DE LA
Turneul maraton (64 de partide în 

9 zile) al celor 16 finaliste, care 
s-au întrecut pentru primul titlu de 
campioană a lumii a fost un verita
bil punct de atracție al C.M. de la 
Belgrad, mii de spectatori urmărind 
reuniune cu reuniune disputele ce
lor mai valoroși poloiști de pe glob.

Față de ierarhia stabilită în 
urmă cu un an, la Miinchen. au in
tervenit și o serie de modificări. 
Echipa Ungariei a cîștigat de această 
dată marele derby (5—4) cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, campioa
nă olimpică, încheind întrecerea 
(neînvinsă) pe primul loc. Medaliile 
de bronz au revenit jucătorilor iu
goslavi. avantajați mult prin faptul 
de a fi evoluat în fața miilor de 
susținători. Din sextetul de frunte 
al turneului olimpio a dispărut se
lecționata R. F. Germania, locul ei 
fiind luat de „7“-le Cubei, iar din 
„divizia secundă" (locurile 7—12) și-au 
pierdut pozițiile formațiile Bulgariei 
și Australiei, ele fiind acum înlo
cuite de echipele Mexicului (marea 
revelație) si Greciei. Comparativ cu 
precedentul clasament, p? o linie 
ascendentă s-au situat Iugoslavia

Insuficiențe de ordin tehnic, acte de indisciplină.
lot necorespunzător (numeric) probleme

care necesită măsuri neintîrziate

desfășurare a acestor turnee de 
ploare (J.O., C.M. sau C 
opiniază pentru alcătuirea 
grupe echilibrate 
baschetului), iar _ , . t_____  ___
grupe de valori distincte (ca la ho
chei). In ambele cazuri am avea în. 
mod sigur un clasament mai real.

SATISFACȚIE MINIMĂ

.. am-
C.E.) Unii 
a a două 

valoric (sistemul 
alții pentru dotă

(două locuri), Italia (unul), Cuba 
(trei), România (unul), Mexic și Gre
cia, iar pe cea descendentă. S.U.A. 
(două), R.F. Germania (șapte). Olanda 
(unul), Bulgaria și Australia (cîte 
două).

Reflectă oare ordinea stabilită la 
Belgrad adevărata ierarhie a valori
lor în polo-ul mondial ? După pă
rerea noastră, da, dar numai în ceea 
ce privește primele două locuri de 
pe podium In clasamentul locurilor 
3--10 — apreciind după felul în 
care s-au prezentat echipele în com
petiție — ierarhia a depins în 
mare măsură de tragerea la sorți a 
grupelor preliminare. Olanda sau 
România, de pildă, au avut în calea

lor spre calificare în turneul final 
exact pe cele 4 echipe ce au alcă
tuit careul de ași : U.K.S.S., Iugosla
via și. respectiv. Ungaria, Italia. In 
schimb, reprezentativele S.U.A. si 
Cubei și-au cîștigat acest drept îri- 
tr-o grupă echilibrată (dar la un 
nivel mai scăzut). în fața echipelor 
R.F. Germania, Greciei și Bulgariei, 
clasate pe locurile 11—13.’Un element 
în favoarea acestei afirmații s polo- 
iștii bulgari, care după victoria asu
pra S.U.A. (6—5) aveau șanse de a 
intra în turneul final, au ajuns pînă 
la urmă pe locul 13 !...

In majoritatea discuțiilor dintre 
specialiști a apărut, ca un laitmotiv, 
problema modificării formulei de

In cursa de recîștigare a unei po
ziții fruntașe în cercul poloului mon
dial pînă la viitoarele ediții ale C M. 
(1975) și J.O. (1973) antrenorii A. Grin- 
țescu și AI. Szabo au pornit la drum, 
din. acest an cu o formație mult înti
nerită. Puțin rodată în turnee tari, 
noua echipă a României a obținut 
cîteva rezultate ' încurajatoare, care 
ne îndrituiau să așteptăm de' la ea 
o poziție superioară pe scara valori
lor. Și totuși, ea nu a ocupat deeît

Adrian VASILIU

(Continuare în oao. a la)
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„DORESC CA ANUL VIITOR
SA OBȚIN 87 METRI LA SULIȚA"

I

MARGINALII LA CAMPIONATELE BALCANICE

SA NE OPRIM Șl ASUPRA LIPSURILOR
declară recordmanul european de juniori, Gheorghe Megelea

gwtsFomiW

Proaspătul recordman european 
de juniori la aruncarea suliței este 
un interlocutor care își calculea
ză îndelung vorbele și trădează, la 
cei 19 ani, un caracter ferm și o 
personalitate puternică. Ascultîn- 
du-1 la înapoierea de la Kiev, unde 
a realizat un foarte valoros record 
european de juniori, 82,26 m, pre
cum și doborîrea celui mai vechi 
record de seniori al României, 
ne-am dat seama că acest 
impresionant prin gabaritul 
(1,92 m ’ J

„înaintea meciului de let ___
am fost în dilemă, deoarece aveam 
de ales între examenul de diferen
ță pentru clasa a 11-a și posibi
litatea realizării acestui record. 
Am optat pentru a doua variantă 
și cred că nu am greșit. Acum, 
mă voi ocupa de. școală".

— Cum vezi, în continuare, evo
luția ta ca senior începînd din 
1974 ?

— Faptul că pășesc în postura 
de senior ca recordman al probei, 
mă liniștește și îmi creează posi
bilitatea pregătirii deconectată, de
parte de întrebarea ; a fi sau a nu 
fi. pe care și-o pun mulți juniori 
cînd ajung la seniorat. Schimbarea

atlet 
său 

102 kg) știe ce vrea.
Kiev

mediului va fi doar o problemă ~de 
acomodare, sper că destul de ra
pidă. Pentru 1974 aș vrea să reu
șesc un rezultat în jurul a 87 m și, 
eventual, un loc pe podium la cam
pionatele europene de seniori de 
la Roma. Sînt prea pretențios ? Eu 
cred că cine nu-și pune în cap 
rezultate foarte mari și se mulțu
mește mereu cu puțin nu va rea
liza mare lucru (n.n. evoluția Iui 
Gh. Megelea: 1970 (16 ani) 56,08 ; 
1971 (17 ani) 63,08 ; 1972 (18 ani) 
— 76,34 ; 1973 (19 ani) — 82,26).
Antrenorul meu, Daniel Maier, 
căruia îi datorez totul, m-a învă
țat, printre altele, să fiu deosebit 
de pretențios față de mine însumi. 
Acest profesor care m-a „descope
rit" în clasa a V-a, la o oră de 
educație fizică și m-a văzut cum 
îi băteam pe colegi la aruncarea 
cu bățul, m-a adus la atletism, 
unde m-am fixat după un inter
ludiu de 2 ani în tenis de masă. 
Dînsul a făcut pentru mine lu
cruri pe care nu știu dacă alții 
le-ar fi făcut pentru elevii lor. 
Neavînd unde să ne dezbrăcăm, 
deoarece stadionul din Reșița nu 
avea vestiar pentru atleți, tov. D.

cine nu-și pune în cap

Gheorghe Megelea — recordman european de juniori a doborît in 
acest an cel mai vechi record de seniori al României.

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ
REPUBLICANĂ DE TENIS PE ECHIPE

Terenurile de tenis ale 
din șoseaua Ștefan cel Mare 
duit, miercuri, ultimele meciuri”ale 
confruntării dintre echipele de tenis 
Dinamo București și Steaua, contînd 
pentru campknioU’1 <41wi»ir>nar în
scriind 10 puncte (după două zile de 
întreceri), Dinamo București s-a de
tașat în campioană încă înainte de 
încheierea meciului, astfel că cele 5 
dispute care s-au consumat ieri, nu 
au putut influența soarta cîstigătoa- 
rci titlului.

Virginia Ruzici a întîlnit o opo
ziție dîrză din partea adversarei sale, 
Valeria Balaj, mai cu seamă în se
tul al doilea cînd la un moment 
dat, jucățoarea stelistă conducea cu 
4—2. Deși a avut o evoluție destul 
de bună, Valeria Balaj n-a putut 
rezista prea mult jocului ofensiv al 
campioanei țării. Ruzici a cîștigat cu 

7—5. Mariana Simionescu a 
cîștigat în 3 seturi partida cu Elena 

ț Trifu (6—3, 5—7, 6—0), dar repre
zentanta clubului Steaua a luptat cu 
toate armele, reușind să-si adjudece 
seiul al doilea.

Constantin Popovici a mai 
un punct echipei Steaua, de 
dată învingîndu-1 cu 6—1, 8—6 pe 
Sever Mureșan.

Cîștigînd cu scorul de 12—5 întilnl- 
rea cu Steaua, echipa Dinamo Bucu
rești a intrat în posesia titlului de 
campioană a țării. Felicitări antre
norului emerit Marin Bădin și an-

clubului 
au găz-

adus 
astă

Simbătâ șl duminică, la București șl 
Arad, se va disputa etapa a III-a a 
campionatului republican de judo pe 
echipe, divizia A. în Capitală, sîmbătă 
de la ora 9.15. sala Ciulești va Ii gazda 
Intîlnirilor dintre echipele Rapid, A.S.A. 
Tg. Mureș. Universitatea Cluj șl Dina
mo Brașov. In sala din șoseaua Ștefan 
cel Mare, duminică de la ora 9.30. se 
vor confrunta formațiile Dinamo Bucu
rești, Universitatea Craiova, Școala spor
tivă „Unirea" din Iași și Politehnica 
București.

Echipa deținătoare a locului I în cla
samentul „la zi” — Universitatea Bucu
rești — va lupta la Arad, alături de 
formațiile Vagonul din localitate, Con-

Arad.

MANIFESTATE DE GIMNAȘTII NOȘTRI

trenoruluî Aurel Segărceanu, felici
tări jucătorilor și jucătoarelor for
mației dinamoviste pentru ambiția 
și dăruirea cu care au luptat, pen
tru ca titlul de campioană, cucerit 
anul_ trecut de echipa lor, să ră- 
mlna mal departe în „colecția" clu
bului din șoseaua Ștefan cel Mare.

In confruntarea dintre C.S.U. Con
strucții și Progresul, tenismanii clu
bului din str. Dr. Staicovici au ter
minat învingători cu 10—7, ocupînd 
astfel, locul III In clasamentul final.

Astăzi, de Ia ora 8, pe terenurile 
Progresul, încep meciurile de call- 
cifare pentru divizia A (seria a II-a). 
Participă echipele Colțea București 
(campioana municipiului), Explorări 
Baia Mare, Școala sportivă Con
stanța, Industria sîrmei Cîmpia Tur
zii și Petrolistul Cîmpina.,

Maier ne făcuse vestiar și baie la 
el acasă...

— Ai avut, deci, necazuri cu 
pregătirea ?

— Nu vreau să fiu considerat 
lipsit de modestie, dar apreejez că 
dacă măcar cu o săptămână îna
inte de campionatele europene 
aveam o suliță corespunzătoare ie
șeam campion și nu mă mulțumeam, 
cu locul doi. Tot așa cred că dacă 
prietenul meu, Marian Voicu, ar fi 
avut prăjină pe măsura sa, cîștiga 
și el o medalie la aceste campio
nate. Dar așa, a trebuit să mă 
mulțumesc cu sulița și ghetele spe
ciale date după campionatele euro
pene și de atunci rezultatele sînt 
altele. In plus, 
unde arunca cu 
nul era pentru 
a trebuit să o 
antrenorul meu 
formă de împrumut de la lot și 
lucram intr-o cămăruță cu alte 25 
atlete.

— Cum abordezi concursurile ?
— Fiecare concurs, oricît de lip

sit de importanță ar fi, îl iau în 
serios, mă mobilizez să dau totul. 
Faptul că nu am avut accidentele 
frecvente aruncătorilor, cred că 
se datorește și învățării corecte de 
la început a aruncării și obișnuin
ței de a mă încălzi foarte serios.

— Ce atleți te-au impresionat 
cel mai mult ?

— Dintre străini, Ianis Lusis, 
un atlet excepțional. La Moscova 
l-am urmărit o oră și jumătate 
în timpul concursului. Nu a stat o 
clipă locului. Dintre cei din țară, 
cel mai mult imi place Nicolae 
Onescu, poate cel mai iubit dintre 
juniorii noștri, un exemplu de mo
destie și abnegație, un caracter și 
prieten desăvîrșit. Cind te uiți la 
el, nu dai prea multe parale, dar 
în concursuri este un leu. La Kiev 
m-a impresionat că după ce s-a 
accidentat (o suliță i-a intrat în 
Picior în timp ce era pe podiumul 
de premiere) plîngea, dar nu de 
durere, ci de necaz că nu poate 
să concureze pentru echipă a doua 
zi. Și Ghipu este un băiat minu
nat, un talent rar, un băiat modest, 
dar cred că este prea cocoloșit, i se 
face prea adesea un program pre
ferențial. S-ar putea să greșesc, 
poate pentru că pe mine antreno
rul m-a învățat altfel...

— Te gîndești la J. O. de 
Montreal ?

— Cred că orice atlet trebuie 
viseze și să vizeze participarea 
Jocurile Olimpice. Personal, vreau 
să ajung acolo, dar nu ca simplu 
participant. Dacă în 1974 îmi rea
lizez obiectivul stabilit, atunci mă 
voi gîndi și la posibilitățile mele 
olimpice...

acasă nu aveam 
sulița, căci stadio- 
fotbal iar haltera 
car împreună cu 

de la Predeal, sub

la

să
la

N. MIHAIL

lop GAVRILESCU
CLASAMENT

1. DINAMO BUC. 10 10 0 136— 30 10
2. Steaua 10 8 2 130— 40 9
3. Progresul 10 5 5 60—106 5
4. Dinamo Brașov 10 4 6 74— 96 4
5. Politehnica Cluj 10 3 7 62—108 3
6. C.S.U. Constr. Buc. 10 0 10 44—126 0

structorul Miercurea Ciuc șl I.E.F.S. 
București.

CLASAMENT (după două etape).
1. Univ. București 4 4 0 0 12— 6 4
2. Dinamo București 4 3 0 1 14— 5 3
3. I.E.F.S, Buc. 4 3 0 1 13— 7 3
4. Politehnica București 4 3 10 11— 6 3
5. Dinamo Brașov 4 2 11 14— 5 2
6. Rapid București 4 2 0 2 10— 9 2
7. Universitatea Cluj 4 2 0 2 9—10 2
8. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 8—11 2
9. Constr. M. Ciuc 4 1 0 3 9— 8 1

10. Șc. sp. „Unirea“ Iași 4 1 0 3 6—14 1
11. Vagonul Arad 4 0 0 4 5—14 0
12. Univ. Craiova 4 0 0 4 1—17 0

Acum, zarurile au fost aruncate 
și cele 8 echipe participante la pri- 

Diviziei A își cunosc... 
grupă valorică a aces- 
care, în mod firesc, 
hocheiului nostru, este 

: 1. Steaua;

ma ediție a 
soarta. Prima 
tei întreceri, 
reunește elita __________
alcătuită din formațiile : __  .. .
2. Dinamo București ; 3. S. C. Miercu
rea Ciuc ; 4. Dunărea Galați, adică 
primele patru clasate în ediția din 
acest an a „Cupei României".

Privind alcătuirea acestei grupe și 
comparînd-o cu cea de anul trecut 
vom constata că ea 
din aceleași formații, 
cru diferit fiind acela 
dată numărul „1“ îl 
Steaua, iar numărul

este alcătuită 
singurul lu- 

că de această 
are echipa 

„2“ Dinamo 
București, ceea ce înseamnă câ frun
tașele hocheiului nostru au schim
bat locurile între ele. Cel puțin, deo
camdată...

în cea de a doua grupă a com
petiției, alături de cele trei cunos
cute echipe : 5. Agronomia Cluj ; 6. 
I.P.G.G. București ; 7. Tîrnava O-
dorhei, un nume nou, o formație 
tinără, promovată la sfîrșitul sezo
nului trecut din divizia secundă : 
8. Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc. Inte
resant este faptul că în trecuta edi
ție a „Cupei României", poziția ocu
pată de Agronomia Cluj a fost con
siderată neașteptat de modestă în 
comparație cu valoarea lotului aces
tei echipe. Iată, însă, că după un an, 
clujenii, deși în progres, nu au pu
tut face saltul dorit, spre plutonul 
celor patru echipe fruntașe. Sincer 
vorbind, Agronomia Cluj â fost de 
această dată mai aproape 

de realizarea visului.

Am avut prilejul să consemnăm, 
de-a lungul celor trei zile de în
treceri, rezultatele obținute de se
lecționatele noastre în cadrul celei 
de a V-a ediții a Campionatelor bal
canice de gimnastică, încheiată du
minică seara în sala de sport din 
Sf. Gheorghe : sportivii români au 
ieșit învingători pe echipe și la in
dividual compus atît în întrecerea 
feminină cît și în cea masculină. De 
asemenea, să reținem faptul că în 
finalele pe aparate gimnastele și 
gimnaștil noștri au cîștigat numeroase 
locuri întîi, 
ras și Dan 
absoluți ai 
rat cărțile 
remarcabile, 
res, pentru

doi și trei. Anca Grigo- 
Grecu, ambii campioni 

țării noastre, șî-au ono- 
de vizită cu comportări 
înscriindu-și în palma- 

.... prima oară, titlurile de
campioni balcanici absoluți. Să a- 
mintim și de succesul (unanim apre
ciat de specialiști prin maniera în 
care a fost repurtat) Alinei Goreac, 
care la sărituri (mai ales) și sol a 
impresionat prin siguranța și preci
zia cu care a executat elemente de 
ridicată valoare tehnică și de difi
cultate maximă. Sînt — așadar — 
destule motive să considerăm mul
țumitoare prezența gimnaștilor ro
mâni la cea de a V-a ediție a Cam
pionatelor balcanice, și trebuie să 
spunem că succesele repurtate de ei 
au fost remarcate, cu vădită admi
rație, de toți conducătorii delegațiilor 
participante.

Organizarea Campionatelor balca
nice în preajma unor confruntări in
ternaționale de mai mare anvergură, 
care se află în fața echipelor noas
tre, ne determină să privim cu mai 
multă exigență comportarea sportivi
lor ce au primit misiunea de a re
prezenta culorile țării, să raportăm 
evoluțiile lor la marile cerințe ale 
nivelului internațional, să aruncăm 
lumină și asupra acelor neajunsuri 
manifestate în timpul concursului și 
a căror eliminare ar duce la creș
terea considerabilă a nivelului gim
naștilor români.

Cum, nu mai departe decît sep- 
tămîna viitoare, cele mai bune trei 
gimnaste din țara noastră urmează 
a fi prezente la campionatele euro
pene de la Londra, să facem mai 
întîi cîteva observații asupra între
cerii feminine. Sînt evidente efortu
rile făcute de colectivul de antrenori 
de a crea exerciții liber alese noi, 
cu combinații de mai mare efect, cu 
elemente de sporită dificultate. Dar, 
nu toate gimnastele stăpînesc încă 
în mod desăvîrșit cele învățate, spre 
a le putea executa fără greșeală in 
orice moment. Altfel, cum ne-am pu
tea explica ratările din acest ron- 
curs, parcă prea multe pentru o e- 
chipă de talia celei a noastre și, 
surprinzător, venind chiar și de la 
acele gimnaste care ne obișnuiseră 
în atîtea rînduri cu concursuri fără 
căzături. Ne gîndim cu oarecare^ tea
mă : ce s-ar fi întîmplat dacă, în 
locul Balcaniadei, ar fi fost un con
curs bilateral cu o echipă puternică, 
o întrecere cu miză deosebită, deci 
și cu cerințe de mobilizare psiholo
gică considerabil mai mari ? Cită 
greutate ar fi avut atunci punctele 
pierdute cu atîta ușurință de ma.es- 
trele noastre ? Am lăudat-o pe Alina 
Goreac pentru introducerea în pro
gramul său a unei „sărituri Tsuka- 
hara", pe care o stăpînește foarte 
bine. Cu siguranță cțt o bună exe
cuție la „europene" i-ar putea aduce 
un loc între primele gimnaste ale 
continentului, poate chiar o medalie.

penultimul joc, după cum se știe, 
studenții au „clacat" incredibil, lă- 
sînd un punct în fața Tîrnavei O- 
dorhei, la Miercurea Ciuc. A fost 
cea mai mare surpriză a returului 
întrecerii și punctul pierdut în acest 
meci s-a dovedit a fi imens, deoa
rece Agronomia Cluj a ocupat lo
cul V la egalitate de puncte cu 
Dunărea Galați (13), fiind întrecută 
de aceasta doar in jocurile directe : 
5—3 și 7—0, fapt care, printr-o pre-

Fruntașele au schimbat locurile

Agronomia Cluj recidivează...

Două rezultate de egalitate și va’oa-

rea lor O începe asaltul codașelor?

vedere regulamentară, a fost decisiv 
în stabilirea ierarhiei cunoscute.

Și astfel, două meciuri egale 
(Steaua — Dinamo 2—2 și Agrono
mia Cluj — Tîrnava Odorhei 5—5, 
ambele în returul disputei) au fost 
elementele cele mai suculente ale 
întrecerii. Firește, pe planul rezul
tatelor, deoarece în ceea ce privește 
comportarea formațiilor participante 
Ia recent încheiata ediție a „Cupei 
României" lucrurile se schimbă, 
existînd o sensibilă diferență între 
nivelul valoric de anul trecut și cel 
de anul acesta. Un prim și esențial 
progres a fost acela că a'- crescut

Dan

Dar 
lipsa

Grecu și-a încheiat exercițiul la bară fixă cu dublu salt, notat cu 9.45 !
Foto: CSUTAK ISTVAN

nu putem să nu-i reproșăm 
de concentrare la paralele, care 

a dus la ratarea execuției, ca și 
graba cu care s-a urcat pe aparat 
după cădere și bîlbîielile care au 
decurs de aici. De asemenea, ea a 
avut ezitări și la bîrnă, revenindu-și 
abia la sol. Gabriela Trușcă și Au
relia Dobre au căzut la sol, situație 
ce apare destul de rar în concursu
rile internaționale, iar Gabriela 
Trușcă, Aurelia Dobre, îuliana Si- 
monfi și Anca Grigoraș au avut că
deri la bîrnă ! S-o recunoaștem, cam 
prea mult pentru o competiție. Nu 
r.e îndoim că antrenorii au analizat 
în profunzime cauzele care au de
terminat o atare evoluție și că. se 
va acționa pentru eliminarea lor. La 
Londra, reprezentantele țării noastre 
au datoria să evolueze la înălțime, 
să confirme buna reputație de care 
se bucură gimnastica românească pe 
plan european și mondial.

în ce-i privește pe băieți, este 
adevărat, pe ei nu-i așteaptă un 
examen atît de dificil ca europenele, 
dar acesta nu-i cîtuși de puțin un 
motiv să-i absolvim de observații 
critice. După cum am mai avut pri
lejul să subliniem. Dan Grecu, Ni- 
colae Oprescu, Mircea Gheorghiu,

de joc, majoritatea disputelor 
un hochei mai rapid, mai a- 
toată durata celor 60 de mi- 

un fapt îmbucurător

ritmul 
oferind 
Iert pe 
nute. în plus, 
este și acela că folosirea corpului în 
lupta pentru puc a devenit un ele
ment obișnuit de joc, atacurile de 
acest gen fiind mult mai corecte 
(deși nu totdeauna în spiritul regu
lamentului !) decît anul trecut. Mai 
presus de orice ne-a bucurat însă 
faptul că, pentru prima oară, am 
văzut, cu deosebire în returul între
cerii, cum formațiile mai slabe nu 
s-au considerat dinainte învinse, lup- 
tînd în lungi perioade de timp, de 
la egal la egal cu echipele situate pe 
un plan superior al disputei. De 
pildă, la Miercurea Ciuc am văzut 
pe Steaua egalată la capătul a două 
reprize de tînăra echipă a Liceului 
nr. 1 Miercurea Ciuc, ‘ 
condusă 35 de minute de Dunărea 
Galați și pe Tîrnava Odorhei 
vingînd pe I.P.G.G. (6—4) și. ținînd 
în șah pe Agronomia Cluj (5—5). Am 
dat numai cîteva exemple, care de
monstrează că în raportul 
din hocheiul nostru s-a

Constantin Petrescu, Ștefan Gali și 
Liviu Mazilu au avut o evoluție sa
tisfăcătoare în ansamblu, cu preg
nante afirmări la inele și bară fixă 
— atît în concursul general cît și în 
finala pe aparate — probe în care 
au ocupat primele trei locuri. Dan 
Grecu a cărui maturizare sportivă 
a crescut de la an la an, se află 
acum în plenitudinea forțelor, sim
pla sa prezență într-un concurs ri- 
dicînd evident valoarea întrecerii. 
Așa s-a întîmplat, de altfel, și la 
Sf. Gheorghe, unde campionul nos
tru a făcut din nou dovada înaltei 
sale măiestrii. Nu putem omite, însă, 
că în unele probe, cum ar fi sări
turile și chiar solul, registrul tehnic 
al celor mai buni gimnaști români 
este destul de sărac, lipsesc elemen
tele de risc, de mare dificultate, pen
tru o afirmare plenară pe plan in
ternațional. Ni s-a părut, de aseme
nea, că rezistența fizică a echipei 
române a slăbit vizibil spre finele 
concursului general, cu rezultate di
recte mai ales la paralele. Același 
aparat avea să dea serios de furcă, 
în finală, chiar și unui maestru re
putat cum e Dan Grecu, care a ra
tat exercițiul, pierzînd șansa de a 
intra în posesia medaliei de aur, la 
care avea tot dreptul să aspire după 
execuția din prima zi.

Acestea sînt doar cîteva din ob
servațiile noastre asupra evoluției 
gimnaștllor. români la Campionatele 
balcanice. Antrenorii prezenți vor 
analiza, nu ne îndoim, cu toată se
riozitatea comportarea fiecărui spor
tiv în parte, astfel ca la viitoarele 
concursuri internaționale să fie înlă
turate lipsurile individuale manifes
tate în recenta întrecere. Atît băieții 
cît — mai ales — fetele pot da mai 
mult decît au făcut-o la ultima e- 
diție a Campionatelor balcanice.

Constantin MACOVEI

pe Dinamo

în-

de forțe 
schimbat

ceva, eternele out-sidere luîndu-și 
inima-n dinți și atacînd cu mai mult 
curaj pozițiile de ani și ani stabi
lite în Ierarhia națională a acestui 
sport.

Este doar un început. Timid, ca 
orice început. Dar ne bucurăm că 
această tendință prefațează apro
piata ediție a Diviziei A, care — 
sperăm — va însemna un salt îna
inte în acest sens și nu o stagnare...

p 
p

Călin ANTONESCU

PASIUNEA MUNCII

cursuri sportive de tenis, fotbal și 
popice. în cadrul cărora și-au 
putat întîietatea numeroși 
și vîrstnici.

dis- 
tineri

NOI AMENAJĂRI SPORTIVE 
LA TG. MUREȘ

• .

Nu de mult, a fost dată în fo
losință o frumoasă bază sportivă 
aparținînd asociației Chimia Tg. 
Mureș, care cuprinde un 
tenis suprapus cu unul 
și baschet, o popicărie 
piste, o cabană compusă 
pentru tenis de masă, _____ ,
hangar pentru bărci, sală pentru 
șah, sală de lectură etc. Acope
rișul cabanei, care constituie te
rasă pentru plajă, servește și ca 
tribună la terenurile de tenis, vo
lei și baschet. Se cuvine să men
ționăm că noua cabană a chi- 
miștilor este cea mai mare din
tre cele aproape 100 existente la 
baza nautică și de agrement din 
localitate

teren de 
de volei 
cu două 
din sală 
vestiare.

talul din București. întrecerile 
fost urmărite cu 
către public, ceea 
pe organizatori 
edijie a „Cupei 
vite toate secțiile din țară unde 
tinerele fete practică judo.

Alexandru MOMETE — coresp.

au 
demult interes 

ce a determinat 
ca la viitoarea 

Argeșul" să in-

LA POPASUL ȚAPINARILOR...
- %
In fiecare an, la începutul lunii 

octombrie, în centrul de comună 
Prundul Bîrgăului se întîlnesc mun
citorii forestieri de pe întreaga 
vale a Bîrgăului cu prilejul tradi
ționalei sărbători denumită aci 
„Popasul Țapinarilor". Și în acest 
an, peste 1 000 de țapinari au ve
nit pe stadionul din comuna 
Prundul Bîrgăului, la marea ser
bare populară organizată de comi
tetul sindical al întreprinderii fo- 
restire și de exploatare a județului 
Bistrița-Năsăud. în program au fi
gurat manifestări artistice și con-

Pînă în anul 1968. despre 
vitatea sportivă nici nu se 
vorbi în comuna Vulturești, 
țul Vaslui. Cei investiți cu ase
menea responsabilități se complă
ceau într-c „dulce" inactivitate. 
Toate aceste lucruri au luat o 
altă turnură, cînd la 1 septembrie 
1968 s-a prezentat la post tînărul 
profesor educație fizică

loan PAUȘ
FETELE JUDOKANE

La prima ediție a „Cupei Ar
geșul" au participat sportive de 
la cluburile bucureștenc 
Olimpia, Dinamo, Școala 
Energia și Dacia Pitești, 
pus în joc a fost cucerit 
pa Olimpia, urmată. în 
de Școala sportivă Energia și Me-

Metalul, 
sportivă 
Trofeul 

de echi- 
ordine.

acti- 
putea 
jude-

■■

La Piatra Neamț, pe străzile din centrul orașului, s-a desfășurat crosul de toamnă, rezervat elevilor de toate 
categoriile. Iată o imagine de la aceste entuziaste întreceri. Foto: Emil BUCUREȘTEANU — Piatra Neamț

— Dumitru Vacarelu. Lucnnd cot 
la cot cu propriii săi elevi și cu 
tinerii cooperatori, fostul student 
al facultății de educație fizică 
din Bacău a reușit să atragă nu
meroși tineri și vîrstnici la lucră
rile de amenajare a unei haze 
sportive, cum poate puține sînt în 
județ, compusă din teren de 
fotbal, pistă de atletism sectoare 
de aruncări, „dreptunghiuri" de 
handbal, baschet și volei. Recent, 
prin contribuția voluntară a săte
nilor, terenurile de handbal, bas
chet și volei au fost înzestrate cu 
tribune.

Asociația sportivă Viitorul. al 
cărei președinte este prof. Dumitru 
Văcărelu, cuprinde astăzi peste 

.250 membri activi, angrenați în 
secțiile de atletism, baschet, fotbal, 
volei, tenis de masă, handbal și 
șah. La dispoziția tinerilor 
ratori. elevi și intelectuali 
bogat echipament sportiv 
rat prin

Avînd 
time de 
pele de 
Școlii generale au 
pioane 
Echipa feminină 
cîștigat faza județeană a „Cupei 
tineretului" de la sate, iar forma
ția de băieți a ocupat locul 3 în 
aceeași competiție. în sfîrșit, echi
pa de fotbal a obținut dreptul de 
a activa în campionatul județean.

Iată pe scurt, cartea de vizită a 
lînărului comunist Dumitru Văcă
relu, exemplu demn de urmat de 
cadrele didactice din mediul rural.

Miluță MOGA — coresp.

coope- 
stă un 
procu-

acțiuni patriotice.
la dispoziție condiții op- 
pregătire și concurs, echi- 
handbal. băieți și fete, ale 

devenit cam- 
județene pe anul 1973. 

de handbal a

ATLETISM Selecționata de ju
niori a municipiului Constanța a susți
nut sîmbătă și duminică o întîlnire 
amicală la Varna (Bulgaria) cu repre
zentativa similară a orașului. Victoria 
a revenit atleților constănțeni la scorul 
de 123—93. Dintre tinerii atleți români 
cele mai bune rezultate le-au obținut: 
Gh. Avram — 53,8 la 400 mg, V. Ilie — 
6.87 m la lungime. I. Lazăr — 1,83 m 
la înălțime, H. Toboc — 1:56,0 la 800 
m, la băieți ; Elena Costin — 16,2 la 100 
mg, Viorica Lazăr — 27,7 la 200 m și 
Ana Dichlu — 64,9 la 400 m. De la gaz
de s-au remarcat : S. Stankov — 39 66 
m la disc, V. Doncev — 1,80 m la înăl
țime, Petia Angelova 27.0 și 62,6 la 200 
m, respectiv 400 m și Violeta Jivkova — 
12,20 m la greutate.

LUPTE Echipa de libere a
Școlii sportive din Odorneiul Secuiesc 
a întîlnit, intr-un meci amical, forma
ția poloneză Boruta Zicrz, pe care a 
întrecut-o cu 6—4. Confruntările dintre 
luptătorii celor două echipe au fost 
spectaculoase și de un bun nivel teh
nic. o comportare demnă de remarcat 
au avut Gyorfi (cat. 70 kg), Fancsali 
(75 kg), Teglas . (87 kg) și Șandor (52 
kg) — toți învingători prin tuș. De la 
oaspeți s-au evidențiat Filipovîci (65 
kg), vlcecampion european la juniori și 
Wrubel ( + 87 kg),

POLO F. R. ____ _ -----
corpul de arbitri al ultimei manșe din 
campionatul național : —•

Natație a stabilit

___ ,_______  __ ,_____ : Toth, Timoe 
(Cluj). Kiss (Tg. Mureș). Simon (Tg. 
Mureș), Karacsoni (Oradea), Kincs 
(Cluj), I. Drăgan, Nicolaescu, Cociuban, 
Iacobini, 'Ștefănescu (București). între
cerile se vor desfășura vineri, sîmbătă 
(de la ora IC) și duminică (de Ia ora 
8) la bazinul Dinamo. în caz de timp 
nefavorabil, jocurile se vor desfășura 
la bazinul acoperit de la Floreasca.

RUGBY Dorind să contribuie
tot mal mult la realizarea unui climat 
disciplinar adecvat în campionatele de 
rugby, la toate nivelele, federația de 
specialitate a instituit „Cupa fair-play", 
care va Ii atribuită echipelor ce au de
monstrat permanent disciplină, corecti
tudine șl spirit de sportivitate. In sta
bilirea punctajului se vor lua în consi
derare : corectitudinea pe timpul meciu
lui, tinuta vestimentară a jucătorilor, 
modul cum a fost asigurat, de către 
echipele gazdă, cadrul organizatoric, 
atitudinea formațiilor față de arbi
tru, comportarea publicului și a. înso
țitorilor spectatori ai formației în de
plasare, aportul căpitanilor de echipă 
la menținerea unui climat de disciplina. 
Să sperăm câ introducerea acestui tro
feu, care va fi acordat începînd cu fina
lul actualei ediții a campionatelor divi
zionare (A, B, juniori), va contribui 
la întărirea disciplinei în sportul cu ba
lonul oval.

TIR Trăgătorii de la clubul spor
tiv PETROLUL PLOIEȘTI au susținut 
prima lor întîlnire internațională inter- 
cluburi. evoluînd'în compania țintașilor 
de la V.E.B. DESSAU (R.D. GERMANA). 
Sportivii ploieșteni au avut o compor
tare foarte bună, cîștigînd toate probele 
de o manieră categorică. Excelent a 
tras la proba de 3x20 focuri juniorul 
Romulus Nicolescu, care cu 576 p a sta
bilit un nou și valoros record național 
(vechiul record li aparținea și era de 
559 p). Iată cîstigătorii probelor și locu
rile ocupate de concurenții oaspeți : 
armă standard 3x20 f fete — Mihaela 
cirnat 540 p, ...3. Irena John 470 p); 
băieți — R. Nicolescu 576 p, ...7. H. Scho- 
nemann 499 p: 60 f culcat fete — Mi
haela Cemat 578 p (4. Elvira SucMorț 
539 p); băieți — Gh. Adam 503 p (locul 
II R. Nicolescu 592 p, ...7. H. Schone- 
mann 554 p): pușcă cu aer comprimat 
40 f fete — Mihaela Cernat 348 p (3. Ute 
Hebeller 303 p); băieți — A. Mircea 355 p 
(7 H Schonemann 316 p). La pistol
lfber 60 f (la care oaspeții n-au parti
cipat) a terminat învingător Gh. Neacșu 
cu 523 p.

ORIENTARE TURISTICA Cea de 
a X-a ediție a Cupei Valea Arieșului 
organizată de Comisia municipală de 
turism din Turda, s-a desfășurat pe o 
vreme excelentă în zona Cheilor Turzii 
și a reunit aproape 200 concurenți din 
Cluj. Reșița, Bala Mare, Satu Mare. Tg. 
Mures. Cîmpia Turzii. Bistrița, Turda și 
alte localități din țară. De remarcat fap
tul că în probele pentru copii șl juniori 
au luat startul peste 80 de elevi și eleve, 
în mare parte de la școlile generale și 
liceele turdene. — Rezultate tehnice. — 
Feminin. Senioare A : 1. Clara Szabo 
(Metalul roșu-Cluj): 2. Cornelia OPÎ1?1" 
(Clujeana); 3. PlrosKa Szabo (Metalul 
roșu Cluj). Junioare I : 1. CSM Reșița 
CVIinea — Pirvulescu); 2. Llc. Mihal 
Viteazul Turda; 3. Olimpia satu Mare. 
Junioare II : 1. $c. Gen. nr. 3 Turda 
(Andonie — Condor); 2. Cutezătorii Bis
trița; 3. Lie. Mihai Viteazul Turda. Co
pil : 1. Voința Cluj; 2. Șc. Gen nr. 4 
Turda; 3. Șc. gen. nr. 3 Turda. Mascu
lin — Seniori A : 1. B. Takacs (Metalul 
roșu Cluj); 2. T. Konreich (Clujeana): 
3. Gh. Ilorvathi (Metalul roșu). Senlon 
B : 1. Al. Marton (Voința Cluj): 2. L. 
Bonțidean (Proiectantul Cluj): 3. st. 
Kiss (Voința Cluj). Juniori I : 1. Metalul 
roșu Cluj (Horvath — Lazăr); 2. Cute
zătorii Bistrița; 3. Olimpia Satu Mare. 
Juniori II : 1. Cutezătorii Bistrița (Jlga
— Hulea); 2. Olimpia Satu Mare; 3.
CSM Reșița. Copil : 1. Voința Cluj (Kiss
— Tula!); 2. Se. gen. nr. 3 Turda;.. 3. 
Olimpia Satu Mare.

SE CONTUREAZĂ CELE DOUĂ FINALE
ALE „CUPEI DE TOAMNA" LA HANDBAL

După etapa desfășurată duminică, 
„Cupa de toamnă" la handbal s-a 
apropiat și mai mult de finalul 
său, pînă la încheierea returului 
mai rămînînd de jucat doar două 
runde. Deși etapa a 8-a a adus 6 
surprize (din 11 partide), pozițiile 
liderilor din cele patru serii conti
nuă să fie destul de solide, contu- 
rîndu-se deja finalele programate 
în primele zile ale lunii noiembrie 
la Pitești : I.E.F.S. — Universitatea 
Timișoara (feminin) și Dinamo Bra
șov — Minaur Baia Mare (mascu
lin). Dintre aceste patru formații, 
una singură este, însă, virtual cali
ficată — actuala campioană a țării, 
I.E.F.S. București, neînvinsă pînă în 
prezent. Studentele pot pierde jocu
rile pe care le mai au de disputat 
fără a se teme că vor fi ajunse de 
principala lor urmăritoare. Univer
sitatea București. Mai fragil este 
avantajul handbalistelor de la Uni
versitatea Timișoara care — lucru 
lăudabil —. deși sînt lipsite de a- 
portul a 8 jucătoare (de fapt, echi
pa de bază) reușesc să se mențină 
în fruntea clasamentului seriei a 
II-a și au toate șansele (ultimele 
două partide — cu Rulmentul și 
Mureșul Tg. Mures) să participe la 
finala niteșteană. în acest timp, 
cealaltă echipă din orașul de pe 
Bega, Constructorul, ni se pare lip
sită de posibilități de a ataca pri
mul loc, pentru că are de susținut 
un dificil joc în deplasare cu Voin
ța Odorhei.

La masculin, conturile primei 
serii sînt teoretic — încheiate — în 
fruntea clasamentului. Neînvinsă 
pînă acur#. eu un avans de trei 
puncte șl cu un meci relativ ușor 
pe teren propriu (a cîștigat și cu Uni
versitatea București în Capitală), 
Dinamo Brașov, care constituie re
velația competiției, nu mai poate 
pierde în mod normal calificarea în 
finală. Nu același lucru îl putem 
spune, însă, si despre Minaur Baia 
Mare care, după un start puternic,

i)L

în ultimul timp.evoluează modest
Totuși, băimărenii se pot gîndi la 
finală, ca de altfel 
de la Universitatea 
locului secund.

în sfîrșit, pentru 
la ultimele clasate, 
rie găsim, cu excepția Rulmentului 
Brașov, pe pozițiile „lanternei ro
șii" formații abia promovate în pri
mul eșalon. Pentru acestea — Uni
versitatea Iasi. S.C. Bacău, C.S.M. 
Reșița, ca și pentru echipele care 
le preced în clasament, „Cupa de 
toamnă" trebuie să fie un serios 
semnal de alarmă. întrucît forma
țiile fruntașe au evoluat — după 
cum se știe — fără jucătorii din lo
turile reprezentative. Și dacă în 
aceste condiții fruntașele și-au păs
trat — în mare măsură — pozițiile, 
cum se vor descurca proaspetele 
promoviate cînd adversarele lor vor 
avea efectivele complete ?...

și handbaliștii 
Cluj, ocupanții

CLASAMENTELE
FEMININ, Sena I

1. I.E.F.S. 7 7 0 0 82— 60
2 Univ. Buc. 8 4 1 3 109—103
3. Textila Buhuși 8 4 0 4 87— 87
4. Rapid Buc. 8 3 0 5 89— 94
5. Confecția 7 2 1 4 85— 94
6. Univ. Iași 8 2 0 6 90—104

Sei’ia a II-a

1. Univ. Timișoara 8 6 1 1 84—71
2. Constr. Timișoara 8 5 1 2 76—59
3. Voința Odorhei 8 4 1 3 64—65
4. Mureșul Tg. Mureș 8 3 0 5 83—80
5. CSM Sibiu 8 3 0 5 66—78
6. Rulmentul Brașov 8 1 1 6 75—95

MASCULIN, Seria I

1. Dinamo Brașov 8 6 2 0 135—10S
2. CSU Galați 8 5 1 2 134—127
3. Dinamo Buc. 8 3 1 4 136—140
4. Steaua 8 3 1 4 136—143
5. Univ. București 8 2 15 116—122
6. S.C. Bacău 8 12 5 121—138

Seria â II-a

1. Minaur Baia' Mare 8 6 0 2 137—108
2. Univ. Cluj 7 4 0 3 94— 89
3. Poli. Timișoara 6 4 0 2 83— 82
4. Independența 7 4 0 3 106—115
5. ASA Tg. Mureș 8 3 0 5 125—134
6. CSM Reșița 8 1 0 7 100—121

14 
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7
7
5
4

14
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4

INVITAȚIE!
Complexul „AMBASADOR" organizează simbăiă 20 oct. a.c. 
in saloanele sale din Bd. Magheru nr. 10, o „EXPOZIȚIE 
cu vinzare.

Preparatele sînt pregătite de maiștri cu înaltă calificare 
complexului.

Ia ora 10,00
CULINARA"

culinară ci
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Pina cînd se vor repeta
■ ■■

I

Derby-ul de h Craiova văzut din ambele tabere atenției, iar competiția 
un campionat

aceleași deficiente?

IN OBIECTIV CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE

TREI BRIGĂZI DE ARBITRI ROMÂM 
CONDUC JOCURI ÎN CUPELE EUROPENF

Trei brigăzi de arbitri români 
vor conduce întîlniri în cadrul cu
pelor europene. Jocul Panachaiki 
Patras — Twente Enschede (Cupa
U. E.F.A.), de la 24 octombrie, va fi 
arbitrat de N. Pctriceanu, ajutat la 
linie de C. Petrea și V. Topan. Alte 
două partide care se dispută la 7 
noiembrie, cele dintre Zaria Voro- 
șilovgrad — Spartak Trnava (Cupa 
campionilor) și Karl Zeiss Jena — 
Ruch Chorzov (Cupa U.E.F.A.) vor 
fi conduse, prima, de N. Rainea, 
ajutat la linie de Gh. Popovici și
V. Pădureanu, iar cealaltă de Gh. 
Limona, ajutat la tușe de Gr. Bîr- 
san și N. Cursaru.

F.C. ARGEȘ VREA SĂ RECUPEREZE 

TERENUL PIERDUT
Decisă să refacă din handicap, e- 

chipa piteșteană a căutat să folosească 
cu maximum de eficiență perioada de 
întrerupere, ținînd cont de randa
mentul nesatisfăcâtor al perioadei de 
la începerea sezonului și pînă acum. 
E adevărat că, atit accidentările cit 
și programarea celor nouă etape (pa
tru jocuri acasă și cinci deplasări) 
au plasat pe piteșteni într-o poziție 
nu tocmai demnă de aspirațiile lor. 
Dar, pentru următoarea porțiune a 
campionatului, ei țintesc o amelio
rare a situației printr-un randament 
superior. De aceea, conducerea clu
bului. de acord cu cea tehnică a de
cis organizarea unei perioade de an
trenament la Poiana Brașov, unde 
întregul lot — inclusiv jucătorii care 
se resimțeau de pe urma unor acci
dentări (Dobrin și Troi) — au parti
cipat la o serie de intense ședințe 
de pregătire, bineînțeles pentru cei 
citați respectîndu-se o gradare a e- 
fortului în funcție de starea sănă
tății.

La Poiana Brașov, argeșenii au sus
ținut un meci cu Steagul roșu (rezul
tat 2—1 în favoarea brașovenilor) după 
care au plecat la Pitești. Pînă la 
jocul de duminică, cu Petrolul, e 
prevăzut un meci amical, azi după- 
amiază, pe stadionul din Trivale, cu 
Metalul București.

OUNAV RUSE - 
DUNĂREA GIURGIU 1-0 (1-0)

La Ruse s-a disputat întîlnirea a- 
micală dintre formația locală. Du- 
nav, și divizionara B, Dunărea 
Giurgiu. Victoria a revenit gazde
lor, cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Iliev în min. 33.

DOI LIDERI FERMI ÎN DIVIZIA
SECUNDA DE SCRIMA:

Școala

10—6;
Cluj 

10—6, 
Crișul

Constanța cu C.S.M. 
cu Șc. sp. Satu Mare
sp. Oradea 11—5, cu 

FLORETĂ MASCULIN : Șc. 
București — Victoria Cărei 
SFADĂ: IEFS cu Poli. Iași 
cu Dunărea Galați 11—5. SA- 
Șc sp.

— 8 (

Școala Sportiva
La Satu Mare s-a desfășurat, zi

lele trecute, penultima etapă (cea 
de a IlI-a) din campionatul de 
scrimă al diviziei. B. Cu acest prilej 
s-au disputat- și numeroasele res
tanțe din etapa a II-a în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

FLORETĂ FEMININ
sportivă nr. 1 București cu C.S.M. 
Cluj 11—5, cu Farul 11—5. cu Șc. 
sp. Satu Mare 8(V)—8(P) cu Șc. 
sp. Oradea 14—2. cu Crișul 
Farul
12— 4, 
cu Șc.
11—5.
sp. 1
14—2.
13— 3, 
BIE :
8 (V) întîlnirile
au clarificat anumite situații dar 
au și complicat lucrtlrile in alte ca
zuri. La floretă masculin, de exem
plu, echipa Școlii sportive din Ora
dea a continuat să rămînă neînvin
să avînd, înaintea ultimului act al 
campionatului, un avans de 8 punc
te asupra următoarei clasate, for
mația Medicinei Tg. Mureș. în 
schimb, rămîne complicată proble
ma echipei care va retrograda, Vic
toria Cărei și Crișul Oradea avînd 
același număr de puncte (3).

sp. 1 Buc. —■ Petrolul 
(P).
din cadrai etapei a III-a

(Urmare din pag. 1)

județean

LOTO-PRONOSPORT

I 45 16 37 1

membri, 
activități

sportive 
cîmp, 

Noua

53 p, ur
și Voin- 
respectiv

ambelor 
ocazii 
foarte

Neagu inițiază un nou atac la poarta 
Progresul București 2—1).

PREMII :
136 lei re-

C.S.U. GALATI — SPORTUL 
STUDENȚESC 0—0

primă 
cartierul

Ea numără
- 140 'de

DIN 17
Această 

ființă în 
Suceava, 
început ■ 
în programul de
cuprinse discipline 
voleiul, tenisul de 
balul și fotbalul, 
sportivă are la dispoziție o bază

lui Giron (Fază din meciul Rapid —
Foto: P. ROMOȘAN

ționațî de club pentru indisciplină. 
A arbitrat bine M. Cîțu.

Pavel PEANA

UN BOGAT SORTIMENT DE

MAGAZINELE VĂ AȘTEAPTĂ CU CELE MAI NOI MODELE 
DE SEZON

''T, PARDESIE, COSTUME, WCOTAJE, ÎNCĂL
ȚĂMINTE

(Urmare din pag. 1)

de ore, cît se poate de binevenită, 
cu scurte antrenamente pentru men
ținerea prospețimii fizice. Reveniți 
în localitate, marți, universitarii au 
efectuat doua ședințe de pregătire ; 
dimineața fizic, după amiaza fizic- 
tehnic-tactic. Ieri, au susținut un joc- 
școală, cu formația de tineret-re
zerve, în care au fost repetate și 
corijate unele acțiuni ofensive.
’ Dar nu numai suporterii craioveni 
așteaptă cu emoție acest mare meci, 
înșiși jucătorii craioveni știu cită 
importanță are pentru ei o victorie. 
„De cînd joc Ia Craiova — ne spu
nea Oblemenco — nu-mi amintesc de 
vreun meci atit de „tare14 ca cel cu 
Dinamo, programat într-o asemenea 
conjunctură, gîndindu-mă bineînțeles 
la configurația clasamentului. După 
părerea mea, sîmbătă, ne vom da 
seama cine are mai multe șanse să 
aspire la titlul de campioană de 
toamnă : Universitatea Craiova sau 
Dinamo. Dorința mea este ca în cele 
90 de minute să luptăm cu toată 
ambiția, iar meciul în sine să repre
zinte un spectacol de calitate. Cel 
mai bun să cîștige".

Craiovenii vor alinia formația 
standard, cu Țarălungă pe aripa 
dreaptă, complet restabilit.

Azi și mîine, au loc ultimele an
trenamente care vor încheia, ciclul 
celei mai grele săptămîni (poate) . a 
liderului, din acest campionat.

Cel

Șl
CAMPIONII

„SAPTAMINA" LOR
DE FOCiota

însorită. La arena 
ne îndrumă Lică 

antrenorul echipei de 
și cu Nelu Nun- 

acum... Universi- 
Marți după-amiază,

După-amiază 
dinspre Tonola 
Nunweiller, 
tineret. „Băieții 
weiller urmăresc, 
tatea Craiova !“. 
la Dinamo joacă... Oblemenco, Marcu) 
Deselnicu și ceilalți fotbaliști ol
teni ! Pe ecranul improvizat, acolo, 
sub tribuna a II-a, la vestiare, unde 
campionii urmăresc filmul partidei 
Universitatea Craiova — F. C. Con
stanța, cîștigat greu de studenți, cu 
2—1, în ultimele minute. Faze sem
nificative pentru iureșul craiovean. 
Nelu Nunweiller face din cînd în 
cînd aprecieri tehnice. „Va fi un joc 
foarte greu!" sună concluzia Iul. A- 
fară, doctorul Mircea Ciortea anunță 
că Dumitrache nu va juca sîmbătă, 
la Craiova. Dimineață îl văzusem pe 
Dumitrache tîrîndu-și piciorul drept 
prins în ghips. „Entorsă de gleznă, 
entorsă de genunchi! Să sperăm că

Oradea (floreta băieți) și I.E.F.S. (spadă)
La floretă feminin, echipa Școlii 

sportive nr. 1 București mai are 
un avans de 4 puncte, după eșecul 
suferit — în restanțe — din partea 
Farului. Totuși, ea rămîne principa
la candidată la primul loc în cla
samentul final.

Cu un considerabil avans (10 
puncte), spadasinii IEFS-ului și-au 
asigurat reîntoarcerea în prima di
vizie, în timp ce Tractorul — fără 
nici-un punct pînă acum — nu mai 
are nici-o speranță de a evita re
trogradarea. O luptă extrem de 
strînsă continuă în întrecerea echi
pelor de sabie la ora actuală aflîn- 
du-se la egalitate de puncte: Pe
trolul, Șc. sp. nr. 1 București și 
C.S.M. Iași. Deocamdată, ploieștenii 
se află în frunte avînd 8 asalturi 
cîștigate mai mult decît elevii din 
București.

REZULTATE TEHNICE. — FLO
RETĂ FEMININ: Farul cu Șc. sp. 1 
Buc. 8(V) -8(P), cu CSM Cluj 10—6, 
cu Șc. sp. Satu Mare 10—6, cu Șc. 
sp. Oradea 9—7, cu Crișul 
Șc. sp. 1 Buc. cu CSM Cluj 
cu Șc. sp. Satu Mare 10—6, cu Șc. 
sp. Oradea 
CSM Cluj 
Satu Mare 
8(V)—8(P); CSM Cluj cu Șc. 
tu Mare 9—7, cu Crișul

13—3 ;
12—4,

13—3 ; Se. sp. Oradea cu 
8(V)— 8(P), cu

10—6, eu Crișul
Șc. sp. 
Oradea 
sp. Sa- 
Oradea

„U” Craiova — 
primăvară și încheiată cu scorul de 1—0 în favoa

rea studenților

„Duel" Ivan — Sătmăreanu II. Fază din ultima întîlnire 
Dinamo, disputată în

Atletico Ma
începe antre- 
mult tehnică.

va juca, miercuri, cu 
drid" spune doctorul...

...Marți, după film, 
namentul. Ședință mai 
Și o ușoară miuță la patru porți 
mici, nepăzite de nimeni. Bună dis
poziție de joc. Lucescu e și el din 
nou printre campioni. „Joacă la Cra
iova — spune în fugă Nelu Nun
weiller. Dacă era și Dumitrache ? !...“. 
Doctorul Ciortea îl urmărește pe 
Dobrău, în pregătire specială după 
ultimul accident. „Nu se poate spune 
încă dacă Dobrău va juca sîmbătă !“. 
Pe margine, neechipat, Deleanu, care 
acuză o durere la cap : „Trece, nu-i 
nici o problemă !“. „Va fi un duel al 
etapei, lupta ta cu Marcu !...“. De
leanu zîmbește. „Va fi! Extremă 
foarte bună, Marcu. Ii cunosc, însă, 
punctele vulnerabile !...“.

Antrenamentul se încheie destul de 
repede. „Miercuri (n.r. ieri) joc Ia 
Slatina cu echipa divizionară B Dina
mo Slatina, meci de verificare, și n-are 
rost să forțez astăzi !“ — explică
Nunweiller III. In drum spre cabine, 
„atacăm" derby-ul de sîmbătă., Dudu 
Georgescu e încă fericit pentru al 
nouălea gol înscris de el în poarta 
finlandeză. „De-ași înscrie unul și la

14—2 ; Medicina Tg. Mureș 
sp. 1 Buc. 9—7, cu Petrolul 
cu Victoria 12—4, cu Crișul
Șc. sp. 1 Buc. cu Petrolul

cu Poli. Iași 
10—5; Olimpia 
Buc. 9—7, cu 
cu Tractorul

10— 6- Sc. sp. Satu Mare—Crișul 
Oradea 11—5. FLORETĂ MASCU
LIN: Șc. sp. Oradea cu Șc. sp. 1 
Buc. 10—6, cu Medicina 10—6, cu 
Petrolul 16—0, cu Victoria 14—2, cu 
Crișul 
Cu Șc.
11— 5, 
11—5 ;
11— 5, cu Crișul 10—6, cu Victoria 
6—10; Crișul cu Petrolul 10—6, cu 
Victoria 9—7. SPADĂ : IEFS cu 
Dunărea 12—3, cu Progresul 12—4, 
cu Olimpia Buc. 9—7, cu Poli. Iași
12— 4, cu Tractorul 11—5; Progresul 
cu Dunărea 13—3, 
11—5, cu Tractorul 
Buc. cu Progresul 
Dunărea 8(V)—3(P).
9—7 ; Poli. Iași cu Olimpia 8—7, cu 
Tractorul 11—4 ; Dunărea cu Poli. 
Iași 9—7. cu Tractorul 9—7. SA
BIE: CSM Iași cu Șc. sp. 1 Buc. 
9—7, cu Poli. Timișoara 13—3, cu 
Victoria 8(V>—8(P). cu Petrolul 8 
(V)— 8(F). cu CPMB16-0 (forfait); 
Petrolul cu Șc. sp. 1 Buc. 10—6, cu 
Poli. Tim. 13—3, cu Victoria 12—4, 
cu CPMB 16—0; Șc. sp. 1 București 
cu Poli Tim. 12—4, cu Victoria 
14—2, cu CPMB 16—0 Victoria Că
rei cu Poli. Tim. 10—6, cu CPMB 
16—0. Poli. Tim—CPMB 16—0 

prof. Eugen ISOVEANU

riați din întreprinderile și institu
țiile argeșene, evidențiindu-se cu a- 
cest prilej asociațiile sportive A- 
vîntui Forestier, Fabrica de confec
ții Curtea de Argeș, ARO Cîmpu- 
Iung Muscel, Dacia Pitești, Progre
sul Băiculești.

Etapa finală, găzduită de muni
cipiul Pitești, a reunit în cadrul 
probelor de cros, ciclism, handbal, 
volei, popice, fotbal, peste 600 de 
sportivi cîștigători ai etapelor pre
liminare. După întreceri pasionante 
pe primele locuri s-au clasat : Ma- 
rinela Voicu, Elena Stan, Cornelia 
Burcea (Argeșana Pitești), M. Ma
rin, L. Comănescu (Dacia Pitești), 
Gh. Sora (Argeșana Pitești) — 
cros ; Elena Marin (Argeșeana), Ma
ria Apostol, Ileana Deliu (Avîntui), 
Gh. Fețeanu (UFET C. de Argeș), 
Liviu Androne' (Dacia), G. Gheor
ghiu (Argeșana) — ciclism ; „Cupa 
de cristal" a revenit asociației Da
cia Pitești care a totalizat 
mâță de Argeșeana Pitești 
ța C. Lung cu 49 p și, 
28 p.

I. FEȚEANU, coresp-
PRIMA ASOCIAȚIE SPORTIVA 

DE CARTIER DIN SUCEAVA
asociație a luat 

„Zamca" din 
pentru 

iar 
sin* 

ca 
hand- 

unitate

cîștigăm, 
meci de

autocarul

Craiova ?!... Păcat că nu joacă Du- 
mitrache. Tocmai acum cînd am în
ceput să ne înțelegem atit de bine 
amîndoi !... Vă dați seama ce bine 
era să-l avem și pe el, acum, cînd 
reintră Lucescu ? !... Oricum, cred că 
va fi meci egal, sîmbătă, la Craiova". 
Cavai e timid, ca întotdeauna cînd îi 
ceri un pronostic. „Voi încerca să 
nu mai tac nici o greșeală și să nu 
primesc gol". Moldovan e, însă, în
truchiparea spiritului ofensiv. „Eu 
nu plec la Craiova cu gîndul remi
zei ! Merg pentru atac ! Ori 
ori pierdem ! Ăsta nu e 
remiză !"...

...Peste cîteva minute, 
campionilor va lua drumul Slatinei. 
Ultimul dialog cu antrenorul Nelu 
Nunweiller. E realist ca întotdeauna. 
„Meciul e foarte dificil pentru am
bele formații ! Cred, însă, în primul 
rînd, că va fi un joc sportiv. Eu_ ga
rantez pentru Dinamo. Trebuie să fie 
un joc sportiv, pentru că ambele e- 
chipe avem de reprezentat, miercuri, 
fotbalul românesc in Cupele euro
pene, și nu avem adversari ușori 
Despre formația noastră ce să vă 
----- .. Dobrău e, la ora actuală, sin- 

semn de întrebare. în rest : 
— Deleanu, G. Sandu, Săirtiă- 
II (Dobrău), Lucuță — Săl- 
(Sătmăreanu II), Radu Nun- 

Dinu — Moldovan, Dudu

spun ? 
gurul 
Cavai 
rcanu 
ceanu 
weiller,
Georgescu, Lucescu !... Păcat de ac
cidentarea Iui Dumitrache ! Tocmai 
acum, în perioada cînd avem jocuri 
atit de grele !...

...Sîmbătă dimineață, campionii vor 
descinde la Craiova, pentru primul 
derby din „săptămîna lor de foc“.„

Mircea M. IONESCU

ARBITRI! MECIURILOR ETAPEI Â X-a A DIVIZIEI B
SERIA I

— Știința Bacău: M. BiciDelta Tulcea 
(București);

C.F.R. Pașcani — Metalul plopeni : T. 
Podaru (Brăila);

Victoria Roman — Caraimanul Buș
teni : E. Păunescu (Vaslui);

Viitorul Vaslui — Oțelul Galați : C. 
Prusac (Botoșani);

C.S.U. Galați — Petrolul Moinești : C. 
Dînulescu (București);

Metalul Mija — Ceahlăul P. Neamț : 
G. Retezau (București); \

Constructorul Galați — Celuloza '.Călă
rași : T. Onisa (Iași); \

Gloria Buzău — Progresul Brăila \: V. 
Pădureanu (București);

C.S.M. Suceava — F.C. Galați : C. Pe
trea (București).

SERIA A II-A
Gaz metan Mediaș — Metalul Drobeta 

Tr. Severin : N. Stoiculescu (Rm. Vîl- 
cea);

Electroputere Craiova — Tractorul 
Brașov : I. Drăghici (București);

Progresul București — Minerul Motru: 
T. Leca (Brăila);

Metalul București — C.S. Tîrgoviște : 
I. Chilibar (Pitești);

Flacăra Moreni — Carpați Brașov : 
I. Storoj (Bacău);

Dinamo Slatina — Autobuzul Bucu
rești : G. Ionescu (Brașov);

Dunărea Giurșiu — C.S.M. Sibiu : N. 
Mogoroașe (Craiova);

Metr om Brașov — Chimia Rm. Vîlcea: 
F. Coloși (București);

bituminata m valoare de 40 000 lei. 
Locatarii din cartierele „George E- 
nescu", „Tudor Vladimirescu" și 
„Mărășești" își construiesc, deocam
dată, terenuri simple, urmînd ca, 
după exemplul concetățenilor din 
„Zamca", să-și înființeze propriile 
asociații sportive.

Activitatea de masă va fi im
pulsionată nu numai în această di
recție. Au luat ființă și noi asociații 
sportive .sindicale : Tipograful, Co
merțul Scheia, Viitorul Fabrica de 
conserve și — cea mai tînără — 
Didactica, a salarlaților din unită
țile de învățămînt.

C. ALEXA — coresp. jud.
VESTI DIN SFORTUL 

HARGHITEAN
In județul Harghita sînt 264 a- 

sociații sportive în cadrul cărora 
activează mii de tineri și vîrstnici 
de la orașe și sate. Despre activi
tatea acestora se pot' scrie, evi
dent, multe. Amintim, totuși, nu
mai de următoarele : la începutul 
programului de lucru, textiliștii de 
la Fabrica de confecții din Miercu
rea Ciuc execută exerciții de gim
nastică : asociațiile Mureșul — To- 
plița, Voința — Odorheiul Secuiesc, 
Flamura roșie — Sînsimion și Vi
itorul — Gheorghieni au organizat 
in ultima perioadă întreceri de 
masă la cîtc 3—4 discipline în ca
drul „Campionatului asociațiilor" ; 
ia Odoriieiul Secuiesc și Miercurea 
Ciuc și-au început activitatea cen
tre de practicare a culturismului : 
în județ activează 3 centre perma
nente — și alte 12 centre experi
mentale, în cartiere — de învățare 
a înotului.

S-a făcut și la sfîrșitul sezonului 
trecut un bilanț. Și campionatul de 
tineret-rezerve n-a mulțumit — din 
nou — mai pe nimeni. Carențe de 
fond (mai vechi decît în acest cam
pionat !) îi baraseră ascensiunea 
valorică pentru care fusese creat. 
Atunci s-au stabilit și imperativele 
categorice pentru noua ediție a 
competiției rezervată tinerilor. Se
lecția și procesul de instruire erau 
principalele direcții în care trebuia 
acționat în viitorul imediat, adic| 
în noul campionat. Acum, c „ . 
nouă etape, trebuie desigur, să ne 
întrebăm ce s-a făcut și, mai ales, 
ce mai trebuie făcut ?

Noul campionat a debutat sub 
auspicii favorabile dintr-un anumit 
unghi de vedere. Federația a lan
sat o nouă prevedere regulamenta
ră care suna foarte clar : „Echipele 
participante în campionatul de ti
neret-rezerve vor prezenta pe foaia 
de arbitraj 10 jucători de 20 de 
ani (născuti 
1953) 
chipa 
după

adic< 
dup"

înainte de 1 august 
dintre care trei juniori în e- 
care începe partida (născuți 
1 august 1955)“. Volens, no- 
problema selecției era adusă

TRIALUL JUCĂTORILOR DIN DIVIZIA B
Ieri, pe stadionul Republicii din 

Capitală, s-a desfășurat un nou 
trial al jucătorilor din Divizia B, 
organizat în vederea formării selec
ționatei acestei divizii, care, Ia sfîr
șitul lunii, va juca în compania 
unei formații similare din Ungaria, 
în cele două formații, „roșii" și 
„galbenii", au fost folosiți toți ju
cătorii convocațl de luni dimineață, 
care în aceste zile s-au pregătit în 
comun.

în întîlnirea dintre „roșii" și „gal
beni" — constituind un ultim crite
riu de selecție — jucătorii s-au stră
duit să evolueze la un nivel cît 
mai aproape de valoarea arătată în 
campionat. Din această cauză, chiar 
din primele minute s-a jucat în- 
tr-un tempo- rapid, fazele alter- 
nînd de la o poartă la cealaltă. Da
că echilibrul s-a mențiunt în con
struirea fazelor ofensive, nu același 
lucru s-a întîmplat, pînă la pauză, 
în ceea ce privește finalizarea. în 
această privință, „roșii" au fost mai 
deciși, au combinat mai simplu și 
eficace. înscriind de două ori, prin 
Gabel (min. 22, din Hm) și Bez
man (min. 44). Pentru „galbeni" a 
marcat Gojgaru (min. 1).

în repriza secundă, în urma 
schimbărilor efectuate în formalii, 
aspectul jocului s-a schimbat. „Gal
benii" au avut mai mult timp ini
țiativa, au dominat chiar în unele 
perioade cu autoritate. dar, mai 
preciși în finalizare au fost tot 
înaintașii „roșii". Astfel, Libra, 
(min. 54), din apropierea porții, și

S.N.o. Oltenița — Nitramonla Făgă
raș : C. Iofciu (București).

SERIA A ni-A
Minerul Baia Mare — Mureșul Deva : 

I. Constantineseu (Cluj); ,
F.C. Bihor — Gloria Bistrița : G. Vereș 

(Cluj);
Ind. sîrmei C. Turzii — Victoria Cărei: 

Tr. Moarcăș (Brașov):
Minerul Anina — Minerul Cavnic ; Vi 

Grigorescu (Craiova);
Textila Odorhei — Olimpia Oradea : 

M. Marinciu (Ploiești);
Arieșul Turda — Metalurgistul Cugir: 

S. Marian (Sighișoara);
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Timișoa

ra : V. Iacob (Oradea);
U.M. Timișoara — Olimpia Satu Mare: 

A. Pîrvu (București);
C.F.R. Arad — Vulturii Textila Lugoj: 

M. Molnar (Mediaș).

MECIURI AMICALE
RAPID PROGRESUL 2—1 (1—1)

Ieri după amiază, pe stadionul 
Giulești, partida amicală dintre 
echipele Rapid și Progresul a ofe
rit celor aproximativ 1000 de spec-

tatori o dispută dîrză, echilibrată, 
de un bun nivel tehnic. Cu o li
nie de atac într-o nouă formulă, 
„bancarii" sînt cei care domină la 
începutul partidei, reușind sâ des
chidă scorul (min. 20) prin Țevi. 
După numai 10 minute (min. 30) 
Savu egalează, dar dintr-o poziție 
discutabilă de ofsaid. La reluare, 
Progresul apare într-o nouă forma
ție (au rămas în teren doar 3 
jucători din prima repriză), dar 
cei care înscriu sînt feroviarii (min. 
58) prin Neagu. Pînă la sfîrșitul

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES 
OCTOMBRIE 1973

FOND GENERAL DE
1.315.416 lei din care 786. 
port. 

EXTRAGEREA I; 4 15

în centrul 
devenea, realmente, 
AU TINEREȚII și nu al rezervelor 
eterne, fără perspective, de Ia pri
ma echipă. Numai că, în anumite 
cluburi, problema a purtat pecetea 
improvizației, nemaifiind vorba de 
o selectare propriu-zisă, ci de în
cropirea unui lot care să corespun
dă prevederii regulamentare. S-a 
urmărit virata, dar nu și gabaritul, 
și calitățile fizice necesare formării 
unor fotbaliști apți pentru prima 
divizie. Și exemplele cele mai... ne
dorite ni le-au oferit, în acest sens, 
formațiile S.C. Bacău, Jiul, C.F.R. 
Cluj, deși seria mai poate fi com
pletată.

Antrenorul federal Cornel Drăgu- 
șin, care are o bogată evidență și 
în privința campionatului de tine-, 
ret-rezerve ridica șl o altă proble
mă de fond: PROCESUL DE IN
STRUIRE. „Acesta nu se face, spu
nea Cornel Drăgușin. la parametrii 
ceruți de idealul 
ani a tînăruluî 
luptă din prima 
tul, capacitatea 
dezvoltate pe măsura necesităților

promovării în doi 
fotbalist în aspra 

scenă. Angajamen- 
de efort nu sînt

în 
lo-
20
ca

Nedclcu (min. 60) cînd a depășit 
apărarea adversă, au ridicat scorul 
la 4—1. în continuare, „galbenii" au 
atacat, dar acțiunile lor ofensive 
n-au creat breșe în dispozitivul 
advers decît în finalul partidei, 
min. 89. Crișan, transformînd o 
vitură liberă, de la aproximativ 
de m, a redus din handicap, 
apoi, în minutul următor, Iuga, 
fructificînd o pasă a lui Gojgaru. 
printre apărători, a stabilit scorul 
final: 4—3.

Iată echipele :
ROȘII: Hagioglu (min. 85: Mo- 

raru) — Vîrlan, Marian, Mușat, Co- 
din — Bezman (min. 46: Muntea
nul. Gabel (min. 80: Bezman) — 
Crișan (min. 46: Manciu), Nedelcu, 
Libra, Bathori.

GALBENII : Stana 
Cosma (min. 4: Ene), 
giu — Petre Victor, 
46: Iuga) — Batacliu 
ciucă), Gojgaru, 
(min. 46: Crișan).

Jucătorii care vor face deplasarea 
în Ungaria se vor reuni luni 29 oc
tombrie, urmînd ca în cursul ace
leiași zile să plece la Budapesta.

— Jantovan, 
Pintilie, Gun- 
Donose (min. 
(min. 46: Mă- 

Voicnin, Roșu

Mircea BATRÎNU

Deși căzut, Bezman a șutat și a marcat al doilea gol al „roșiilor". 
Foto: V. BAGE AC

partidei ambele formații oferă faze- 
gol, dar scorul rămîne neschimbat. 
Din formația Rapid au lipsit Co- 
drea, Grigoraș și Dumitriu II, sanc-

Meciul a fost plăcut, s-a jucat 
deschis, iar înaintările 
echipe au avut numeroase 
de a înscrie. A arbitrat 
bine Gr Bîrsan (Galați).

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

EXTRAGEREA a II-a : 44 14 8 
12 31

Plata premiilor pentru acest con
curs se va face astfel :

■Tn Capitală începînd de la 25 oc
tombrie 1973, pînă la 17 decembrie 
1973 ; în țară de la 29 octombrie 
1973, la 17 decembrie 1973. 

campionatul acesta avînd 
structură, reclamă un timp 
acumulărilor, mai ales că

fotbalului actual. Sînt și excepții, 
Dinamo, Steaua „Poli “ Timișoara, 
dar majoritatea antrenorilor urmă
resc, în primul rînd, punctele, re
zultatele. Procesul de instruire su
feră mult din punctul de vedere 
al volumului, duratei și intensității, 
păstrînd. evident, excepțiile de ri
goare". Și dacă anumite deficiențe 
semnalate în majoritatea jocurilor 
urmărite de noi, ca lipsa de viteză 
in execuții, jocul static, rezistență 
redusă la efort, își găsesc o scuză 
în vîrsta fragedă a foștilor (și actu
alilor. în unele cazuri) juniori, ca
rențele semnalate de antrenorul fe
deral ne obligă să le punem în dis
cuție.

Sigur, 
o nouă 
necesar 
echipe ca Dinamo, Rapid, Steaua, 
„Poli." Timișoara, Petrolul, sau 
Universitatea Craiova au etalat în 
aceste prime 9 etape frumoase pro
misiuni din punct de vedere tehnic 
și tactic. Dar, pentru ca toate aces
te promisiuni să fie valorificate 
superior trebuie activizat — Ia ni
velul întregii competiții și nu nu
mai pe alocuri — procesul de in
struire, accentul principal trebuind 
să fie pus pe mărirea capacității de 
efort.

Ne exprimăm și de această dată 
speranța că se va îmbunătăți media 
valorică a campionatului de tineret 
(și tot mai puțin de rezerve!). Dar, 
dacă el va fi tratat, în general, tot 
cu superficialitatea care nu i-a adus 
nici un cîștig pînă acum ; dacă an
trenorii de tineret se vor uita mai 
mult spre echipele din Divizia A și 
mai puțin spre cele de care răspund 
direct; dacă numai punctele vor 
mai reprezenta scopul, iar munca 
educativă (foarte criticabilă în cele 
9 etape) va mai fi lăsată pe un 
plan secundar; dacă toate aceste 
elemente nu vor mai fi obișnuințe 
în activitatea depusă de antrenorii 
echipelor de tineret, iar dacă sec
țiile de fotbal respective nu vor 
mai trece nepăsătonre pe lîngă ca
rențele amintite, atunci, la ora bi
lanțului următor, vom fixa din nou 
imperative majore care nu se vor 
realiza. Iată o serioasă temă de me
ditație, atunci 
facem destul 
rul fotbalului

cînd discutăm (și o 
de des) despre viito- 
românesc!....

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
E.O.L. SZEGED1N 3—2 (1—1)

întîlnirea amicală internațională 
s-a desfășurat pe un .. J
dat, deoarece a plouat în tot timpul 
meciului. Cele două echipe 
angajat într-o luptă dîrză. A 
gat formația locală, care a 
mai multe ocazii de a marca, 
tificînd trei dintre situațiile 
ate. Au marcat: “
pîrvu (min. 77) și Covalcic (min. 
83) pentru gazde, respectiv Antal 
(min. 29) și Szeghalmi (min. 58). 
A arbitrat corect G. Blau (Timi
șoara).

teren desfun-

s-au 
cîști- 
avut 

fruc- 
cre- 

Lața (min. 6),

loc Ia Tîrgoviște 
între echipele 

Petrolul Ploiești, 
joc frumos, în 

folosit

Ion STAN — coresp.
Finala 

„Memorialului Tabarcea" 
C. S. TÎRGOVIȘTE — 

PETROLUL PLOIEȘTI 3—1 
(1-1)

în cadrul „Memorialului Tabar
cea", ieri a avut 
finala competiției, 
C.S. Tîrgoviște și 
La capătul unui 
care ambele formații au 
garniturile complete, victoria a re
venit tîrgoviștenilor cu scorul de 
3—1 (1—1). Golurile au fost înscri
se de C. Ionescu (min. 10 din 11 m, 
60 și, 85) pentru C.S. Tîrgoviște, res
pectiv. Dincuță (min. 12). Am notat 
și un fapt neplăcut: Dincuță (Petro
lul) a fost eliminat pentru injurii 
aduse arbitrului. A condus bine M. 
Badea (Tîrgoviște).
M. AVANU — coresp. județean

„CUPA ROMÂNIEI'4
AUTOMATICA ALEXANDRIA - 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1-0 (1-0)
după- 
amî-

F.R.F.

Partida s-a disputat ieri 
amiază la Alexandria, fiind 
nată din etapa desfășurată la_ 10 
octombrie, în urma hotărîrii “ “
Formația locală a terminat învin
gătoare, cu scorul de 1—0. prin 
golul marcat de G’ăvan

M. BIZON, coresp.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN JUDEȚELE DUZĂU SI PRAHOVA
(Urmare din pag. 1)

invitat să viziteze sectoarele de pro
ducție ale întreprinderii.

Felicitînd colectivul unității pen
tru succesele înregistrate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu solicită conducerii 
întreprinderii, specialiștilor săi, să se 
preocupe mai mult de valorificarea 
mai eficientă a materialelor plastice, 
de îmbogățirea sortimentelor cu pro
duse de o mai mare valoare la ex
port, să extindă gama de fabricate 
pentru nevoile industriei alimentare 
și comerțului.

Din zona industrială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre 
centrul orașului, răspunzînd din ma
șina deschisă aclamațiilor miilor de 
locuitori.

La Casa de cultură a sindicatelor 
— construcție modernă, dată 
în folosință oamenilor muncii 
oraș 
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
tivul de partid din județ.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Sîrbu prim-secretar 
Comitetului județan de partid, 
luat cuvîntul ing. Sandu Eugen, 
ful serviciului producție al 
prinderii de sîrmă și produse

recent 
din 

a avut loc o întîlnire a to- 
ac-

al 
Au 
șe- 

între- 
din 

sîrmă, Podar Onofir, directorul în
treprinderii de geamuri, Georgeta 
Stoian, brigadieră și secretar, al Co
mitetului de partid din C.A.P. 
Pietroasa, și prof. Liviu Chiriacescu. 
directorul Liceului „B.P. -Hașdeu".

întîmpinat cu deosebită 
re, a luat apoi cuvîntul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu este urmărită cu 
atenție și primită cu vii și 
aplauze.

însufleți-
tovarășul

Nicolae 
deosebită 
îndelungi

(Urmare din pag. 1)

]ocu] VII, iar progresul realizat față 
de J. O. (locul VIII) pare puțin 
semnificativ. A fost suficient — 
exact ca la Miinchen — să se piardă 
la limită prima partidă decisivă (a- 
tunci în fața S.U.A. cu 3—4, acum
— Ia Italia cu 4—5) pentru ca echipa 
noastră 
nou în

Noua 
primul . . . .
pei și antrenorii lor. care au muncit 
mult anul acesta pentru a se putea 
afirma. Și este firesc să fie așa. Po
sibilitățile echipei naționale de polo 
a României, în comparație cu cele 
manifestate de reprezentative clasate 
mai bine, sînt dacă nu superioare, 
cel puțin egale. Nereușita parțială a 
tricolorilor în turneul de la Belgrad
— s-ar putea spune — este datorată 
faptului că nu s-a putut alinia, din 
motive obiective expuse la timpul 
cuvenit, cea mai bună formație, cea 
care a învins Ungaria, în iulie, la 
București. Ar fi, însă, o explicație 
mult prea simplă, care ar ocoli cite- 
va adevăruri.

să nu mai poată figura, din 
turneul final,
poziție îi nemulțumește, în 
rînd. pe componenții echi-

CU 14 JUCĂTORI NU POȚI 
SUSȚINE O MARE BĂTĂLIE

Pe baza meciurilor din campionatul 
Intern, antrenorii totului au încer
cat să alcătuiască un lot cît mai 
larg, în care să opereze apoi prin- 
tr-o selecție riguroasă. Cu toate 
eforturile lor. A. Grințescu și Al. 
Szabo au reușit cu mare greutate să 
angreneze într-o pregătire continuă, 
intensă, 14 jucători. Cu cîteva zile 
înainte de C.M., însă, ca urmare a 
unor indisponibilități survenite, ei 
se bazau pe 10 poloiști și cu greu au 
putut completa al 11-lea loc. Ce ara
tă acest lucru ? Că munca din sinul 
celor mai multe secții cu formații 
în prima divizie este de un nivel 
scăzut ; jucătorii cu experiență nu 
fac față eforturilor turneelor <Ie am
ploare, iar cei tineri ta se vedea re- 
zidtatul nesatisfăcător obținut de e- 
chipa de juniori la C.E.) sînt slab 
pregătiți.

Pe acest fond și-au putut face 
apariția și unele serioase carențe. 
Jucătorii, cei mai mulți. se cred (și 
sînt) de neînlocuit și profită de acest 
lucru. Unii își permit să nu respec
te indicațiile primite de pe margine 
(elocvent -în acest sens a fost fina
lul meciului cu Italia, cînd la scorul 
de 3—3 au intervenit două eliminări 
aproape concomitente în atac, iar la 
3—4, tot în inferioritate numerică, 
D. Popescu a șutat neiustificat de 
la 10 m). Alții însă, mult mai grav, 
comit acte de indisciplină ! Lazăr și 
FI. Slavei, nu au respectat programul 
impus întregului lot. Ei au fost sanc
ționați prompt de antrenori si echipa 
s-a aflat în situația de a susține par
tide dificile, cu Olanda. Mexic sau 
R.F. Germania în numai 7 sau 8 ju
cători !

ECHIPA NU ȘTIE SĂ JOACE 
MECIURI CU MIZĂ DECISIVA
Iată o altă cauză datorită căreia 

selecționata țării noastre nu reușește 
să facă pasul cel mare și în competi
ții oficiale. La Miinchen, ca și la 
Belgrad, cînd în fața reprezentanți
lor noștri a stat întrebarea ..a fi sau 
nu fi... mai aproape de podium1*, 
ei au jucat obsedați de rezultat. Mai 
concret, fiecare a căutat să greșească 
cît mai puțin, să aștepte eroarea ad
versarului. Și poate, tocmai de aceea

După întîlnirea cu activul de par
tid, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă, prin culoarul viu al mul- 

.1—1 cu
. Comunal.

îndreaptă, prin culoarul viu al 
țimii locuitorilor care-1 aclamă 
însuflețire, spre Palatul 2_______
Aici, în piața Dacia, s-au adunat mii 
de cetățeni.

întîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze și urale, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost ascultată cu viu 
interes și subliniată în repetate 
rînduri de aplauze. în însuflețirea 
cu care locuitorii Buzăului au primit 
cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
își găsește reflectarea hotărîrea de 
nestrămutat a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii buzoieni de a 
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin, pen
tru continua dezvoltare a economiei 
județului, pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen.

★
Elicopterul, avînd la bord pe to

varășul Nicolae Ceaușescu, aterizea
ză la ora 15,45 pe Hipodromul din 
Ploiești. Sute de oameni ai muncii 
din Ploiești prezenți cu stegulețe 
roșii și tricolore în incinta Hipodro
mului fac o călduroasă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu, ovațio- 
nîndu-1 îndelung.

Coloana de mașini se 
apoi spre întreprinderea 
de utilaj tehnologic din 
continuare sînt- vizitate 
utilaj chimic și uzina „1 
Ioana de mașini se îndreaptă 
sediul Comitetului județean de par
tid. S-a înserat. Mii și mii de ploieș- 
teni se află pe artera centrală a ora
șului, făcînd conducătorului partidu
lui și statului o vie și călduroasă 
manifestare de dragoste și stimă.

După încheierea vizitei în cele 
trei întreprinderi ploieștene construe-

îndelungi

îndreaptă 
mecanică 

Ploiești. în 
Uzina 
Mai“.

de 
Co- 

spre

toare de mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit la sediul Co
mitetului județean al P.C.R., cu acti
vul de partid Prahova.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul, Ion Catrinescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul : Nan Ștefan, 
maistru, secretar al Comitetului de 
partid al întreprinderii de utilaj 
chimic Ploiești, Maria Șerbănescu, 
secretar al Comitetului de partid al 
Fabricii „Dorobanțul" din Ploiești, 
ing. Ion Petruța, director al Combi
natului de îngrășăminte chimice Va
lea Călugărească, ing. Gheorghe 
Dinu, director al uzinelor „1 Mai" 

zd>!i Ploiești.
întîmpinat de cei prezenți la a- 

ceastă întîlnire de lucru cu puternice 
urale și ovații, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea 
secretarului general al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri cu 
aplauze prelungite. ‘

După încheierea întîlnirii de lucru 
cu activul de partid, în piața din 
fața sediului Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., a avut loc o adu
nare populară ia care au participat 
mii de oameni ai muncii, cetățeni ai 
municipiului Ploiești. Apariția la 
balconul sediului Comitetului jude
țean de partid a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este salutată cu ovații și 
urale de participanții la adunare. Se 
scandează minute în șir „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

întîmpinat cu puternice aclamații 
și urale, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

TURNEUL DE TENIS DE LA MADRID
MADRID, 17 (Agerpres). — Seria 

surprizelor continuă în turneul in
ternațional de tenis dotat cu „Tro
feul Melia“, concurs contînd pentru 
„Marele Premiu FILT“, care se des
fășoară în capitala Spaniei. După ce 
în prima zi au fost eliminați ceho
slovacul Jan Kodes 
Arthur Ashe (învins de brazilianul 
Mandarino), în turul II au părăsit 
competiția spaniolul Manuel Orantes, 
învins cu 6—3. 6—3 de francezul
Barthes și suedezul Bjorn Borg, 
care a pierdut cu 1—6, 6—4, 5—7 
partida susținută cu spaniolul Jose 
Higueras.

Campionul român Ilie Năstase l-a

Și americanul

învins în primul tur cu 6—2,” 2—6, 
6—1 pe spaniolul Guerrero. In tu
rul II, Ilie Năstase l-a intilnit pe 
argentinianul Ganzabal, pe care l-a 
întrecut cu 7—6, 7—6, iar în turul 
III l-a depășit cu ușurință, 6—1, 6—3, 
pe englezul Mark Cox.

Alte rezultate din turul II : 
natta (Italia) — Tanner (S.U.A.) 
6—4 ; ‘ _
(Cehoslovacia) 7—5,

Alexandra Nicolau continuă 
să conducă în turneul interzonal

Ma-

a

Pa-
. 7-5, 

Vilas (Argentina) — Hrebec 
' “ ' 6—3 ; Bertolucci

(Italia) — Zednik (Cehoslovacia) 4—6, 
6—1, 10—8 ; Kary (Austria) — Man- 
darino (Brazilia) 
Okker (Olanda)
6—1, 1—6, 6—1; Laver (Australia) — 
Ison (Rhodesia) 7—5, 7—5

7—5, 0-—6, 6—1 ;
- Feaver (Anglia)

MADRID 17 (Agerpres).
estra româncă Alexandra Nicolau a 
obținut a treia victorie consecutivă 
în cadrul turneului interzonal fe
minin de șah. în runda a 12-a, 
Alexandra .Nicolau (cu piesele ne
gre) a învins-o pe șahista austra- 
liancă Maddern. Hartston a cîști- 
gat te Aronson, Karakas la Jiv- 
kovici, Kozlovskaia la Cardosso și 
Aleksandria la Donnelly. Elisabe- 
ta Polihroniade a remizat cu Șui,

OLGÂ KORBUT VA FI PREZENTĂ LA „EUROPENELE"
DE GIMNASTICĂ DE LA

ei au greșit mai mult. Oricum, cu o 
asemenea manieră nu se poate izbîn- 
di acolo sus, unde strălucește metalul 
prețios.

Polo-ul ca să fie jucat la un nivel 
superior are nevoie de sportivi fără 
complexe, curajoși, îndeminateci și 
lucizi în permanență, care să pro
voace necontenit greșeala adversaru
lui și nu s-o aștepte. Iată ce nu au 
reușit băieții noștri decît în parte, 
la Belgrad, și au ajuns, din nou, în 

' al doilea eșalon. De aceea, este poate 
de datoria conducerii tehnice ca în 
pregătirea viitoare să insiste mai 
mult asupra acestui factor, adesea 
determinant.

PE CINE SE POATE CONTA 
IN PERIOADA URMĂTOARE

Dintre jucătorii care au evoluat la 
C.M. doar portarul Șerban Huber 
«sobru și constant) și căpitanul q.:hi- 
pei, Dinu Popescu (locul doi în. clasa
mentul golgeterilor) au corespuns 
nivelului unui asemenea turneu. Am 
așteptat mai mult de la Zamfirescu 
și C. Kusu, Jucătorii cu cea rnai 
mare experiență ; din dorința de a 
greși cît mai puțin, ei s-au dovedit 
utili în apărare, dar aportul lor în 
ofensivă nu a fost cel scontat. toi- 
tisfăcătoare, evotoțf i iui Ilie Slavei, 
curajos, ambițios, dar vndîr.d încă 
deficiențe de ordin tehnic. Viorel 
Rus a vrut să facă mai mult decît 
poate si a greșit des. 
tarea lui CI. Kusu și 
despre Lazăr. Frîncu 
aceștia au fost prea 
pentru a-i putea apret

Pe opt din cei 11 
tiți mai sus se va putea 
perioada următoare. Ei sînt tineri, au 
posibilități de a progresa și dacă vor 
munci cu conștiinciozitate și seriozi
tate, vor respecta o disciplină se
rios întronată !n acest lot, se va 
putea conta pe aportul lor. în ceea 
ce priveșta pe Zamfirescu și C. Kusu, 
prezența lor în echipă va fi condi
ționată de o schimbare totală 
nierei de ioc. -*■ -
lucrurile sînt clare.

Lotului folosit la Belgrad cu sigu
ranță i se va mai adăuga Nastasiu, 
poate cel mai valoros poloist al țării 
la această oră. Și L. Kăducanu are 
șanse de a reveni printre tricolori ; 
cu condiția ca să se pregătească 
foarte serios, cu tot simțul de răs
pundere. Și poate că nu ar fi rău 
dacă antrenorii naționalei vor trece 
Ia finele acestui an din nou în re
vistă pe cei mai talentați dintre ju
niori. Există, desigur, perspective ca 
jucători ca Teodorescu, Cocora, Mi- 
rea, Preda, Feher, Kacz și alții să 
poată ajunge în următorii trei ani 
candidați cu veleități certe pentru 
un loc în formația reprezentativă.

Departe de a epuiza problemele 
pe care le ridică evoluția echipei de 
polo a României, vom încerca, totuși, 
cîteva concluzii.

Poloiștii noștri au atins o valoare 
care să le permită să vizeze o poziție 
superioară în ierarhia mondială. Dar 
ea trebuie exprimată și prin rezultate 
corespunzătoare în competiții ofi
ciale.

Actualul lot poate, și trebuie să fie 
împrospătat cu jucători dornici să se 
pregătească la cel mai înalt nivel, 
capabili chiar să facă unele sacrificii 
pentru a cinsti onoarea de jucător 
internațional. Dar oricît de capabili 
ar fi cei doi antrenori ai lotului, ei 
nu vor reuși aceasta fără sprijinul 
concret al celorlalți tehnicieni care

pregătesc o bună perioadă din an pe 
poloiștii .................................

Avînd 
mare de 
permită 
cum fac 
fără ca 
de suferit, antrenorii noștri au dato
ria ca, pe viitor, să încerce să im
prime echipei o tactică mai cura
joasă, bazată în principal pe arma 
contraatacului, în care fiecare jucă
tor să inoate permanent și să-și cre
eze, astfel, poziții favorabile de atac. 
A fost evident la Belgrad, ca și Ia 
Miinchen, că o tactică defensivă (a- 
leasă în funcție de actualele posibili
tăți ale pclolștilor noștri) rareori ne 
oferă șanse de a învinge marile 
echipe.

Invățînd din greșeli și perseverînd 
pe drumul unei pregătiri cotidiene 
corespunzătoare celor mai pretențioa
se cerințe sportivii noștri fruntași șl 
antrenorii lor au datoria de a nu-și 
precupeți nici un efort pentru a 
ridica cota polo-ului românesc lă un 

nivel mai ridicat.

susceptibili selecționării.
la dispoziție un număr mai 
jucători valoroși, care să le 

schimbări cit mai dese (așa 
echipele Ungariei, U.R.S.S.), 

potențialul echipei să aibă

A

Slabă compcr- 
Schervan. Cît 
si FI. 
puțin

:ia.
jucători

■on*

Slăvei, 
folosiți

amin- 
si în

a ma
lt despre R. Lazăr,

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE BOX

(Urmare din pag. 1) impus 
turilor

scump, ușorul Cornel Hoduț (Rapid 
Buc.) a luptat curajos și destul de 
eficace, mai ales în prima parte a 
meciului său cu Calistrat Cuțov 
(Dinamo Buc.). Cu recunoscuta sa 
tehnică, dinamovistul a imprimat 
luptei tactica sa ofensivă, obligîn- 
du-1 în ultima repriză pe Hoduț 
să se apare aproape tot timpul, 
Cuțov a cîștigat clar cu 5—0.

La categoria mijlocie-mică, în 
timpul partidei dintre Sandu Tîrîiă 
(Constr. Galați) și Valeriu Filip 
(Farul) k.o.-ul a plutit deasupra 
ringului, pîndindu-1 îndeosebi pe 
Filip. Datorită rezistenței sale ieșite 
din comun, constănțeanul a scăpat 
de k.o.. lăsîndu-i însă lui Tîrîiă 
o categorică victorie la puncte 
(5—0).

Confirmînd formă bună din ulti
ma vreme. Ștefan Florea (Steaua) 
l-a întrecut la puncte (4—1) pe 
Ion Mocanu (Metalul Bocșa Româ
nă) în cea de a doua semifinală a 
categoriei mijlocie-mică. Florea s-a

prin precizia și forța lovi- 
în lupta de aproape.

în disputa semigreilor, dintre 
Marin Constantinescu (Metalul Buc) 
și Constantin Cojocaru (Constr. Ga
lați), s-au schimbat lovituri extrem 
de dure. încă din prima repriză, 
cînd Cojocaru a fost numărat de 
două ori, puțin a lipsit ca disputa 
lor să nu se încheie. Inevitabilul 
s-a produs, însă, în rundul doi cînd 
Cojocaru, evident marcat de lovitu
rile recepționate în bărbie, a fost 
oprit de arbitrul din ring Petre 
Mihelfi, 
abandon
cu.

Tot la 
Croitoru 
mul rund, dar nu s-a putut 
prinde de adversarul său 
Gyorffi (Dinamo Buc.) Acesta 
urmă a răspuns cu lovituri 
temperîndu-1 pe Croitoru, 
recepționat multe în plină 
Tehnica superioară a lui 
și-a spus cuvîntul, victoria reve- 
nindu-i cu 5—0.

care a decis victoria prin 
a lui Marin Constantines-

categoria semigrea, Vasile 
(Steaua) a atacat în

lat-o pe Olga Korbut în excepționalul ei exercițiu la birna...
Foto : A.P.N.

Larisa Latînina, antrenoare coor
donatoare a echipei reprezentative 
de gimnastică feminină a U.R.S.S., 
și-a exprimat zilele trecute opini
ile în legătură cu apropiatele cam
pionate europene de la Londra, 
competiție în care sportivele so
vietice au obținut la edițiile pre
cedente remarcabile succese.

Elementul cel mai important din 
declarațiile făcute de Larisa Latî
nina corespondentului Agenției de

presă Novosti îl reprezintă știrea 
cu privire 1a participarea renumi
tei gimnaste Olga Korbut. într-a- 
devăr, Federația Internațională de 
Gimnastică, prin reprezentanți au
torizați ai comisiei tehnice femi
nine, i-a permis sportivei sovietice 
să evolueze la Londra cu progra
mul său precedent, prezentat și la 
J.O. de la Miinchen, socotit — ca 
dificultate — a fi la limita maxi
mă a puterii omenești.

De 
certă 
că a 
te de 
ceva,
mă deosebită, 
bunătățit considerabil acrobatica la 
sol. are un exercițiu original 1a 
bîrnă. Și toate acestea executate Ia 
un înalt nivel tehnic. Despre acest 
fapt vorbește și recentul succes re
purtat de Turișceva în „Cupa 
U.R.S.S.", competiție în care Lud- 

^mila a ocupat și două locuri I la

asemenea, este anunțată ca 
prezența în delegația sovieti- 
campioanei olimpice absolu- 
la Miinchen, Ludmilâ Turiș- 
aflată în prezent într-o for- 

Turișceva și-a îm-

LONDRA
în

loc
au

aparate (sărituri și 
ce privește cel de 
în echipa U.R.S.S., 
de ales între Nela 
gimnastă în vîrstă de 16 ani, El
vira Saadi (15 ani), Nina Dronova 
și Rusudan Șiharulidze.

Cu privire la șanse, Larisa La
tînina a apreciat că gimnastele so
vietice pornesc ca favorite, dar că 
lupta sportivă va fi foarte dîrză, 
și abia în timpul concursului se 
va vedea care sînt sportivele în
dreptățite să cucerească laurii.

paralele), 
al treilea 
antrenorii 

Kim, o tînără

rezultat consemnat și în partidele 
Gertrude Baumstarck — Ferrer și 
Zatulovskaia — Veroczi.

în clasament continuă să condu
că Alexandra Nicolau (România) 
cu 9 p., urmată de Jana Hartston 
(Anglia) — 8f/2, Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) și Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) — 7V2 (1), Marta Șui, 
Natalia Konopleva (ambele U.R.S.S.)
— 7 p. (2), Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) — 7 p., Katia Jovanovici 
(Iugoslavia) — 6!/2 p (2), Valentina 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) — 6l/2 p (1), 
Elisabeta Polihroniade (România) — 
6y2 p., Jivkovici (Iugoslavia) — 6 p., 
Suzana Veroczi (Ungaria) — 5y2 p., 
(2),Gertrude Baumstarck (România)
— 5^2 p., (1) etc.

în două partide întrerupte în 
rundele anterioare, Kozlovskaia a 
învins-o pe Cardosso și Jivkovici 
pe Aronson.

Referindu-se la desfășurarea de 
pînă acum a turneului, comentato
rul de specialitate al agenției Ta- 
niug remarcă frumoasa evoluție a 
jucătoarei românce Alexandra Ni
colau, lidera clasamentului în con
tinuarea comentariului, specialistul 
iugoslav este de părere că în fi
nalul turneului Alexandra Nicolau 
va avea o misiune dificilă, urmînd 
să întîlnească succesiv pe valoroa
sele maestre sovietice aflate pe po
ziții fruntașe.

PRESA OE SPECIALITATE DIN R.D. GERMANĂ COMENTEAZĂ

Rugbyul, sport al bărbăției și cu
rajului, cunoaște, în ultima vreme, 
o arie tot mai mare de răspîndire, 
el fiind practicat în Europa, Asia, 
America, Africa și Australia, iar nu
mărul țărilor crescînd mereu.

Acest fapt este ilustrat și de ac
tuala ediție (a VII-a) a campiona
tului sud-american de rugby, care 
reunește echipele reprezentative ale 
Argentinei, Braziliei, Chile, Para
guay și Uruguay.

în partidele programate pe stadio
nul SPAC, unul dintre cele mai bune 
din Sao Paulo, principală favorită 
este, fără îndoială, „Los Pumas", cum 
sînt numiți rugby știi argentinieni. 
Cîștigătoare și a edițiilor precedente. 
Argentina are o garnitură omogenă 
și puternică (dovadă și victoriile re
purtate cu o lună în urmă în fața 
echipei României), ce se pregătește, 
cu această ocazie, și pentru meciu
rile ce le va susține în Secția și 
Irlanda.

în disputa pentru locui secund, 
concurează cu mari șanse XV-le Bra
ziliei, format din jucători aparținînd 
cluburilor Medicina (campioană na
țională în ultimii ani), „Sao Paolo 
Athletico Club" — asociație căreia 
i se datorează introducerea rugbyu- 
lui în Brazilia —, „Barbarians" și 
„Makenzie".

Nu pot fi 
posibilitățile 
alcătuită din

neglijate, desigur, nici 
formației Uruguayulul, 
studenții Universității 

din Montevideo, precum și echipa
Paraguayului, cea mai tînără dintre 
competitoare, dar care practică un 
rugby foarte rapid și spectaculos.

Compionatul sud-american de rugby 
constituie, așadar, o frumoasă ple
doarie pentru sportul cu balonul oval, 
cu urmări favorabile pentru dezvol
tarea generală a acestui sport pe 
plan internațional.

Ziarele de specialitate . din 
D. Germană comentează noua 

situație creată în clasamentul gru
pei a 4-a a preliminariilor C.M. 
de fotbal, după meciul România 
— Finlanda, încheiat cu rezulta
tul de 9—0 în favoarea fotbaliș
tilor români.

Iată cîteva comentarii: Ziarul 
..DEUTSCHE SPORTECIIO* din 
Berlin, își întitulează în felul ur
mător comentariul : „Acum, 
tul sau nimic" — scriind în 
tinuare : „Scorul de 9—0 cu 
au cîștigat românii poate 
prinde în general, pentru că în
tr-un meci oficial, înscrierea u- 
nui număr de nouă goluri nu este 
prea frecventă. Acum, în urma a- 
cestui rezultat s-a creat o nouă 
situație : golaverajul echipei Ro
mâniei este mai 
la Tirana, nu ne 
de agrement, o 
trebui să jucăm 
piului, totul sau 
rul Georg Buschner, care a urmă
rit meciul Albania — Finlanda 
de Ia Tirana, rămine în continuare 
optimist, deși, după declarațiile 
sale, reiese că întîlnirea decisivă 
va fi dificilă, din mai multe mo
tive : pe de o parte, avantajul 
terenului, dorința gazdelor de a 
învinge sau a face măcar un scor 
egal care i-ar aduce pe locul III 
în clasament ; pe de altă parte, 
jucătorii din R.D.G., în dorința de 
a cuceri victoria, pot avea o stare

to- 
con- 
care 
sur-

bun și ca atare, 
așteantă un meci 
plimbare, ci va 
conform princi- 
nimic ! Antren o-

psihică mai apăsătoare decît la 
un meci obișnuit. Eu sînt totuși, 
convins — spune Buschner — că 
pregătindu-ne cu aceeași seriozi
tate ca și pînă acum, vom atinge 
obiectivul pe care ni l-am propus : 
victorie la Tirana și deci, califi
carea !“

Revista „DIE NEUE FUSSBALL- 
WOCHE" comentează meciul de la 
Tirana sub aspectul alcătuirii for
mației. Cine îl va înlocui pe 
Kreische, a cărui restabilire nu 
poate fi așteptăță înainte de luna 
februarie a anului viitor ? Din 
nou a intrat în discuție Pomme- 
renke, dar într-un meci atît de 
greu cum a devenit, acum, cel de 
Ia Tirana, ar.fi foarte riscant 
a-1 introduce fn echipă. Pregăti
rea sa fizică, forța sa de joc nu 
este corespunzătoare într-un meci 
în care angajamentul atletic poate 
fi hotărîtor. lă^a’de ce,'! se apre
ciază că Buschner, ar face bine 
dacă îl va întHpdpeg pe' Frenzel, 
de la Lokomotive; 'Leipzig. Succe
sele acestei foctoații din ultima 
vreme (eliminarea lui Torino, vic
toria cucerită simbătă în campio
nat cu 7—0, în deplasare, la 
Cottbus) se datoresc în mare mă- 
8ură lui'Frenzel si lui Lowe. Deși 
'Frenz^T "ar*e 31 de ani și a fost 
pentru ultima oară selecționat în 
1971, în meciul cîștigat de R.D.G. 
la Bratislava, revenirea sa în na
țională ar putea' fi salutară.

NADEJDA TKACENKO
13,2 PE 100 m. g

în concursul atletic disputat în orașul 
Nikolaev, Nadejda Tkacenko a stabilit 
un nou record unional în proba de 100 
m garduri, cu timpul de 13,2. Vechiul 
record era de 13.3. Nadejda Tkacenko, 
în vîrstă de 25 de ani, este cunoscută 
și ca o specialistă a probei de penta
tlon.

FAIR-PLAY
Cursa ciclistă de urmărire din cadrul 

campionatelor mondiale de ciclism, una 
din atracțiile stațiunii balneare San Se
bastian (Spania)., a avut in actuala edi
ție un epilog neobișnuit. In finală s-au 
intilnit echipele R.F. Germania și Marii 
Britanii, care dispuseseră in probele 
anterioare de echipele Poloniei și, res
pectiv, Olandei. Finala a avut o desfă
șurare dramatică. Ciclistul vest-german 
Hans Lutz. care avea un avans de patru 
secunde asupra echipei engleze a deviat 
de pe parcurs, căzind pe traseul re
zervat personalului administrativ și an- 
trenînd în cădere și pe coechipierul său 
Gunther Schumacher. Ambii au fost 
serios accidentați. Faptele s-au petre
cut cu cîteva zeci de metri. ... ... _____ înaintea
liniei de sosire. La început, cîștigători 

declarați 
ei au re-

ai medaliei de aur au fost 
cicliștii britanici, dar întrucît 
fuzat primirea medaliilor. Comisia teh
nică a Federației internaționale de ci
clism a revenit asupra deciziei și a a- 
cordat locul I echipei vest-germane.

Autentic fair-play !

ALAIN DE LON VA AVEA O 
NOUĂ PROFESIUNE?

Numele acestui actor al ecranului este 
suficient de cunoscut datorită rolurilor 
sale în care de foarte multe ori a de-

LA 9 NOIEMBRIE
TRAGEREA LA SORȚI A MECIURILOR

DIN OPTIMI IN CUPA U.E.F.A
U.E.F.A. a anun- 
la sorți a optimilor

tnonstrat o excelentă condiție fizică, tn 
,,Rocco și frații săi" el a jucat rolul 
unui boxer, 
cabilă cunoaștere a « 
cîtva timp, Delon are 
lății mult rnai puțin 
crede admiratorii săi.

înaintea meciului

și frații săi“ el a jucat 
dind dovadă de o remar- 

acestui sport. De 
cu pugillsmul re- 
sportive decît ar

dintre Monzon și 
Bouttier, artistul a găzduit în casa sa, 
antrenamentele șalangerului francez, pu- 
nindu-1 la adăpost de privirile indiscrete 
ale ziariștilor. Procedeul i-a șocat, în 
primul rind. pe ziariști care nu au putut 
da nici un fel de relații cu privire la 
pregătirile lui Bouttier. Dar Monzon l-a 
învins la puncte pe Bouttier făeînd inu
tile orice explicații. Cu acest prilej 
Delon a pierdut o mare sumă de bani 
deoarece a pariat pe boxerul francez. 
A cîștigat, însă, experiență și se pare că 
în viitor. Alain Delon va deveni șl 
ganizator de reuniuni pugilistice...

ÎN R.S.A. NEGRII NU POT 
ÎNVINGĂTORI...

or-

Fl

înBanchetul oferit de organizatori 
cinstea cîștlgătorului concursului de șah 
al provinciei Natal (Republica Sud-afri- 
cană) era în plină desfășurare, 
președintele s-a ridicat spre a 
cistigătorului 
cupa respectivă, 
cu surprindere 
prezent

Cind 
înmîna 

de campion șl 
au constatat 

era 
de

diploma 
invitații 

că învingătorul nu 
Mai bine spus, studentului

eficace, 
care a 

față.
Gyorffi

Emerson Fittipaldi pe motocicletă ! Fotografie insolită a fostului campion 
mondial de automobilism, care în acest an cedează titlul lui Jakie Ste
wart, revenit în fruntea piloților de formula 1. Simplu amuzament pentru 

asul brazilian sau...

la facultatea de drept Gerald Holmes, 
campion de șah al provinciei Natal nu 
i se permisese intrarea în restaurantul 
„Durbandeoarece culoarea pielei sale 
contravenea indicației tăbliței de la ușa 
restaurantului respectiv : „Numai pentru

A trebuit ca premiul să-i fie înmînat 
pe hipodromul orașului, dar și aici tro
feul i s-a retras de îndată ce Holmes 
a încercat să iasă pe poartă. Negrii nu 
au voie să dețină asupra lor obiecte de 
preț .’ Federația a încercat să dreagă 
lucrurile oferindu-i campionului o com
pensație bănească. Acesta a refuzat însă 
oferta, fapt care a dat naștere la critici 
severe în presa locală, adresate nu ra
siștilor care au deoășit orice limită, ci 
studentului, care fiind negru și-a ..per
mis" să-i învingă la șah pe concurenții 
albi.

Secretariatul 
țat că tragerea 
de finală din cadrul „Cupei UEFA“ 
va avea loc la 9 noiembrie. Me
ciurile tur se vor disputa la 28 
noiembrie, iar partidele retur vor 
avea loc la 12 decembrie, 
eași zi, se vor trage Ia 
sferturile de finală ale 
natului european (tineret), 
rea la sorți a sferturilor de finală 
ale celor trei competiții europene 
intercluburi (C.C.E.“, „Cupa Cupe- 

e- 
la

Paris, datele de desfășurare fiind 
6 martie (meciul tur), și 20 mar
tie (meciul retur).?

ACUM 50 DE ANI PE 
STADIONUL LICHTENBERG
S-au împlinit 50 de ani de la primele 

contacte dintre sportivii Uniunii Sovie
tice și organizațiile soortive muncito
rești ale Germaniei. La 9 ‘ septembrie 
1923, pe stadionul din cartierul Lichten
berg din Berlin s-a disputat meciul de 
fotbal dintre reprezentativa orașului 
Moscova și o selecționată a muncitori
lor din Berlin. Partida s-a încheiat cu 
o victorie netă a sportivilor sovietici 
(6—0) prin golurile marcate de Butuzov 
(2). Kannunikov (2), Isakov și Artemiev.

Itinerarul fotbaliștilor sovietici a fost 
foarte lung șt obositor, deoarece din 
lipsa unor relații diplomatice echipa a 
trebuit să se deplaseze prin peninsula 
scandinavă. Presa burgheză a ignorat 
complet desfășurarea acestei partide in
ternaționale, iar ziarul comuniștilor ger
mani „Die Rote Fahne" era pe atunci 

...................... un 
fot-

------     era pe 
interzis. La meci a asistat totuși 
număr record de spectatori pentru 
balul acelor vremuri —

VANCOUVER

25 000 !

INSISTA
au aprobat ce

în ace- 
sorți și 
campio- 

Trage-

lor*1 și „Cupa U.E.F.A.), se va 
fectua la începutul anului viitor

ARARAT A CiȘTIGAT
CUPA U.R.S.S. LA FOTBAL

\
Pe stadionul central din Mosco

va, în fața a peste 70.000 de spec
tatori s-a desfășurat finala Cupei 
U.R.S.S la fotbal, între echipele 
Ararat Erevan și Dinamo Kiev. 
Desfășurarea meciului a fost dra
matică.

Echipa ucraineană a condus pînă 
în minutul 89, prin golul înscris de . 
Kolotov din penalty în min. 61. 
Egalarea a survenit în min. 90 prin 
golul marcat de Iștoian care a în
scris și golul victoriei în minutul 
103 al prelungirilor.

în felul acesta echipa din Ere
van are toate șansele de a realiza 
marea performanță de a cîștiga și 
campionatul unional și ediția 1973 
a Cupei U.R.S.S.

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE
SELECȚIONATELOR EUROPEI

’ îmi.

Șl AMERICII DE SUD LA FOTBAL
Pentru meciul de la 31 octombrie, 

care urmează să opună la Barcelo
na — în cadrul 
derației internaționale 
(F.I.F.A.) 
ropeană . ______________
Sud, au fost selecționați următo
rii jucători: Viktor (Cehoslovacia), 
Jenings (Irlanda de Nord), Netzer, 

F. Germania), 
Riva (Italia),

aniversării Fe
de fotbal 

— o reprezentativă eu- 
și una din America de

Beckenbauer (R.
Mazzola, Facchetti, .____ ;
Krol, Neeskens. Cruyff (Olanda)’ 
Pirri, Gallego (Spania), Moore (An
glia), Keita (Franța — Mali), Eu
sebio (Portugalia) Krivocucea (Iu
goslavia), și Edstrom (Suedia).

Din lotul sud-american fac parte 
Pereira, Paulo Cesar, Marc Anto
nio, Rivelino (Brazilia), Soții și 
Cubillas (Peru) și VVelington (Co
lumbia). Ceilalți jucători, vor .fi 
selecționați din reprezentativele Ar
gentinei, Uruguay și Paraguay. An
trenorii sud-americanilor sînt Si- 
vori (Argentina) și Zagalo (Brazi
lia).

Returul întîlnirii s fost progra
mat în 1974, la Lima.

ECHIPA POLONIEI CALIFICATĂ
IN TURNEUL FINAL AL C.M. DE FOTBAL

a îubitorî-
Autoritățile canadiene _ 

rerea municipalității orașului Vancouver 
de a i se permite solicitarea organizării 
J.O. de iarnă din 1930, candidatură asu
pra căreia Congresul Comitetului Olim
pic internațional urmează să se pro
nunțe abia la anul, la Vlena.

în' cadrul unei recente conferințe de 
presă, primarul Vancouverului, Art 
Phillips, a declarat ziariștilor că planu
rile de organizare a „Olimpiadei albe" 
din 1980 sînt gata și că marea majori
tate a competițiilor urmează să se des
fășoare în zona alpină Whistler Moun
tain, situată la 75 de mile nord de 
Vancouver.

De remarcat că oficialitățile sportive 
canadiene au înaintat o serioasă propu
nere șl pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de Iarnă din 1976, dar Con
gresul olimpic de la Amsterdam a acor
dat această onoare orașului nord-ame- 
rlcan Denver. După renunțarea anun
țată de primăria acestui oraș, aflat în 
imposibilitate de a organiza Olimpiada 
albă, această prestigioasă manifestare 
sportivă a fost „mutată" la Innsbruck.

Ieri, atenția generală 
îor de fotbal a fost îndreptată spre 
meciurile internaționale — ofici
ale și amicale — care au avut loc 
pe diferite stadioane europene.

îndeosebi, partida de la Lon
dra, dintre reprezentativele AN
GLIEI și POLONIEI, urmărită pe 
„Wembley” de aproape 100 000 de 
spectatori a fost în centrul aten
ției, deoarece de rezultatul acesta 
depindea, echipa calificată în tur
neul final al C.M. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 1—1 (0—0).
Au marcat Domarski (min. 58) și 
Clarke din 11 m (min. 63), astfel 
că echipa Poloniei s-a calificat în 
turneul final, 
de tineret, la 
Polonia 0—0.

în grupa a 
la Bratislava

în meciul echipelor 
Plymouth, Anglia —

8-a a preliminariilor, 
au evoluat într-un

fără miză echipele Cehoslo-
în-

meci fără miză echipele Cehoslo
vaciei și Scoției. Partida s-a în
cheiat cu rezultatul de 1—0 (1_ 0)
în favoarea gazdelor.

Echipa Scoției este calificată în 
turneul final.

în meci amical, Ia Leipzig R.D.
Germană — U.R.S.S. 1—0 (1—0). 
A înscris Streich, min. 18.

Alte amănunte, în ziarul 
mîine. de

© La Setubaî s-a disputat 
mul meci dintre echipa locală 
toria și formația belgiană Racing 
White, contînd pentru turul II al 
„Cupei U.E.F.A.* la fotbal. Fotba
liștii portughezi au obținut victo
ria cu 1—0 (0—0) prin golul în
scris în minutul 61 de Jose Vi
cente.

pri- 
Vi-
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