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STAT

CONDIȚII PENTRU 
A SE AFIRMA 

ÎN ACTIVITATEA
SPORTIVA

....O zi pînă la marele derby al 
acestei toamne ! Mîine, la Craiova, 
Universitatea, liderul autoritar al 
celor nouă etape, și campioana „ac
tuală", Dinamo vor „duela", spor
tiv, pentru supremația de

Inspectoratul școlar județean, iniția
torul unor acțiuni concrete vizînd. in 
primul rind, îmbunătățirea bazei ma-

teriale

în ciuda tinereții sale, sportul 
școlar ialomițean promite să ca
pete noi dimensiuni, în acest sens, 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R 
din 28 februarie — 2 martie con
stituind orientarea principală și în
demnul cel mai însuflețitor.

Cu prilejul unei recente convor
biri, prof. Titus Niță, inspector 
general șef al Inspectoratului șco
lar al județului Ialomița, ne-a a- 
jutat să ne formăm imaginea a 
ceea ce va fi sportul școlar din a- 
eest, județ, începînd chiar din a- 
eest an de învățămînt.

ATLETISMULUI — PORȚI 
largi in toate ȘCOLILE I

toamnă

laveraj 8—2), a muncit și a sufe
rit mult, de fiecare dată, pe „Cen
tralul" din Bănie, Echipa lui Cer
năianu și Oțet știe că a cîștigat și 
derby-ul din campionatul trecut, 
în primăvara acestui an. cu 1—0, 
dar victoria s-a datorat unei gre
șeli grave de apărare, la începutul 
jocului, iar campionii eu siguranță, 
au învățat ceva din acel „accident- 
Fe de altă parte, Dinamo se teme 
și ea, dar și speră. Se teme de 
forța de joc a craloveniior, de iu
reșul lor și de... absența lui Dumi- 
trache dar speră ca reintrarea lui 
Lucescu, setea de ascensiune a lui 
Dudu Georgescu și forma foarte 
bună a lui Moldovan să. surprindă 
o form»ie' care, pare-se, joacă mai 
slab acasă. Iar Dinamo — acum 
pe poziția a treia a clasamentului 
— își mai leagă ambițiile și de 
cele două victorii obținute în de
plasare în trei partide 
4—3).

...Dincolo de calcule, 
și declarații, în ambele 
gătirile au atins cota

un antrenament tot la Slatina, și 
astăzi vor face o ședință de pre
gătire. Mîine spre prînz, autocarul 
campionilor va lua drumul Cra- 
iovei cu multe speranțe. Speranțe 
care au atins apogeul și în Ceta
tea Băniei, acolo unde acum se 
oferă „un regat pentru... un bilet 
de intrate",

...Marele derby de mîine nu va 
numai uvertura celei de a zecea

în ziua de 18 octombrie 1973, a avut 
e, ia Palatul Republicii. ședința 

Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceau.șesc», președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ea invi
tați, miniștri și alți conducători ai 
organelor centrale de stat, precum 
și președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunării Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat- decretul privind funcționarea 
in condiții de siguranță a instalațiilor 
sub presiune, instalațiilor de ridicat 
și a aparatelor consumatoare de com
bustibil ; decretul privind valorifica
rea florilor de mină, altele decit cele 
care conțin aur nativ ; decretul pri
vind organizarea și funcționarea for
mațiunilor sanitare voluntare ale So
cietății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România ; decretul pentru 
modificarea Legii nr. 20/1971, privind 
organizarea contribuției bănești și îo 
muncă pentru efectuarea unor lucrări 
de inters obștesc; decretul pentru 
modificarea Decretului nr. 783/1969 
privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Muncii, devenit Legea 
nr. 68/1969, cu modificările ulterioa
re ; decretul privind modificarea Le
gii nr. 3/1971 privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale de Demografie, cu modi
ficările ulterioare.

De asemenea. Consiliul de Stat a

ratificat Convenția consulară dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan: Conven
ția privind soluționarea pe cale ar- 
bitrală a litigiilor de drept civil de- 
curgînd din raporturile de colaborare 
economică și tehnico-științifică, pre
cum și Protocolul Adițional la Con
stituția Uniunii Poștale Universale.

Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, dezbătute și avizate fa
vorabil de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunării Na
ționale, precum și de Consiliul Legis
lativ.

Consiliul de Stat a examinat ra
portul Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale și al Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adunării Na
ționale, care, din însărcinarea Consi
liului de Stat, au analizat modul de 
aplicare a Legii nr. 19/1971, cu privi
re la regimul prețurilor și tarifelor.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc, Consiliul de Stat a constatat că pe 
baza Legii nr. 19/1971 au fost obținute 
îmbunătățiri în ceea ce privește mo
dul de stabilire a prețurilor și tari
felor, precum și controlul ce se exer
cită asupra acestora. Totodată, Con
siliul de Stat a constatat că la unele 
ministere și întreprinderi se mani
festă tendința negativă de majorare 
nejustificată, pe diferite căi, a unor 
prețuri, ceea ce este de natură să

aducă prejudicii activității, econo
mice.

Consiliul de Stat atrage atenția 
ministerelor și întreprinderilor să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
respectarea strictă a prevederilor 
legale privind regimul prețurilor și 
tarifelor pentru reducerea consumu
rilor specifice și a cheltuielilor de" 
regie, pentru reducerea prețului 
de cost și, în general, pentru redu
cerea tuturor prețurilor.

Concomitent, ministerele și între
prinderile trebuie sa acționeze pen
tru ridicarea continuă a calității 
produselor și pentru satisfacerea în 
tot mai mare măsură a cerințelor 
marii mase a populației, privind pro
duse de bună calitate și la prețuri 
accesibile.

Comitetul de Stat pentru Prețuri 
trebuie să exercite un control per
manent și eficace asupra respectării 
dispozițiilor legale privind regimul 
prețurilor și tarifelor.

Consiliul de Stat a hotărît ca ra
portul Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale și al Comisiei 
economico-financiare a Marii Adu
nări Naționale să fie trimis Consiliu
lui de Miniștri în vederea luării 
măsurilor necesare pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate.

In continuare, Consiliul de Stat a 
rezolvat unele cereri de grațiere.

fi

Toate forțele de specialitate din 
unitățile de învățămînt sînt diri
jate în prezent către popularizarea 
celei mai accesibile dintre discipli
nele sportive, atletismul. Cei a- 
proape 60 de profesori de educație 
fizică, activiștii sportivi din cadrul 
C.J.E.F.S. și ai școlilor sportive 
(una la Slobozia, alta la Călărași, 
și o a treia la Fetești), cei din 
rețeaua Consiliului județean al or
ganizației pionierilor, știu ce vor 
și. mai ales, doresc să facă să se. 
vorbească și în sport despre jude
țul Ialomița cu respectul, cu pre
țuirea care există în celelalte do
menii de activitate.

Se acordă un mare interes atle
tismului, deoarece fiecare școală 
este in măsură să-și organizeze un 
campionat pe clase și școli, cu e- 
tape orășenești și județeană. Un 
campionat la cîteva probe — o a- 
lergare, o săritură, o aruncare ; deci 
un triatlon de la care nu va lipsi 
nici o școală. în sprijinul acestei 
acțiuni într-adevăr de masă, di
rectorii de- școli au fost instruiți în 
mod corespunzător, mai ales pentru 
realizarea a două deziderate — o 
prezență masivă la startul etapei 
pe clase și, apoi, îmbunătățirea ra
dicală a bazei materiale (amena
jări de piste populare, sectoare 
pentru aruncări și sărituri etc). 
Ceva mai mult, unii directori de 
școli, respectînd recomandările in
spectoratului județean s-au arătat 
foarte receptivi la ideia amenajării 
unor săli de sport, prin reconsi
derarea unor spații mai vechi, dar 
încă utilizabile. In acest fel, e- 
xjștă temeiuri ca în cursul anului 
1^74 toate școlile din județul Ia
lomița să beneficieze de cite o 
sală de sport, ceea ce se înțelege 
va însemna o mare realizare. Iar 
atletismul ca atare va avea con
diții pentru a putea să se desfă
șoare în tot timpul anului.

Un prim examen al elevilor at-
Tiberiu STAMA

WĂll'll'

DINU

poate chiar pentru una de mai 
perspectivă. Derby-ul de 

e foarte important pentru
și 
lungă 
mîine 
fiecare din cele două echipe de 
internaționali și jucători remarcabili. 
Foarte important și foarte dificil. 
Singura echipă neînvinsă în acest 
campionat, Universitatea Craiova, 
știe că, deși a cîștigat toate cele 
patru partide susținute acasă (go-

de speranțe 
tabere pre- 
superioară. 

Studenții au susținut miercuri, sub 
conducerea antrenorului Oțet, un 
joc de verificare, în familie, cu 
echipa de tineret. Antrenamente și 
ieri, sub supravegherea antrenoru
lui Cernăianu, venit cu „conspecte" 
interesante de la ultimul meci al 
lui Standard Liege.- Antrenamente 
și astăzi.

Campionii au plecat marți după- 
amiază la Slatina, acolo, unde, 
miercuri, au susținut un meci de 
pregătire în compania echipei lui 
Ștefan, Dinamo din localitate. Au 
făcut scor egal. înscris în prima re
priză, 1—-1, bucureștenii Hind cei 
care au punctat primii prin Moldo
van. Elevii lui Nelu Nunweiller și 
Gh. Timar atl efectuat și ei, ieri.

OBLEMENCO
Văzuti de AL. CLENCIU

a campionatului, 
de miine va fi și

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX

TREI MECIURI
• Un învingător contestat de public:

ȘT. BĂIATU...
® ...și altul favorizat de adversar:

M. TONE I
# Simbăta seara, partidele finale

CONSTANTIN GONTEA - ION POMANĂ (OLIMPIA)
ULTIMII CAMPIONI Al VELODROMULUI

încheiate înainte de limită

Marele 
prologul 
Dinamo 
Atletico 

în Cupa Campionilor 
iar Universitatea Cra- 

Liege, formația Standard,

Ieri după-amiază, pe . ..Dinamo" au 
fost desemnați și ultimii campioni 
de velodrom ai sezonului. Pe o vre
me admirabilă și în fața unui pu
blic numeros, patru cupluri, (ciclist 
plus motociclist) și-au disputat 
titlul de campioni ai țării in pro
ba de semifond cu antrenament 
mecanic. La capătul. celor trei man
șe, a cîte 20 min., victoria a reve
nit formației clubului sportiv O- 
limpia, Constantin Gontea—Ion Po
mană. Felicitări pentru frumoasa 
lor victorie și mai ales pentru specta
colul de calitate pe care ni l-au 
oferit. Și acum cîteva cuvinte pri
vind modul în care s-au desfășurat 
„ostilitățile". în cursă au intrat 
patru cupluri : C. Ciocan — I. Go- 
ciman (Voința), P. Soare — D. Ma
rin (Steaua). C. Popescu 
culescu și C. Gontea — 
(Olimpia). în prima 
în roata motocicletei 
pleacă ca din pușcă 
accelerează împins 
spate de către Ciocan—Goci man și 
Popescu—Niculescu. Acestui ritm de 
peste 70 km/h. Soare nu-j va putea 
face însă mult timp față. Se sufo
că. „Pistoanele" își răresc cadența

M. Ni- 
I. Pomană 

manșă. Soare', 
lui D. Marin, 

și accelerează, 
continuu din

și Gonțea—Pomană preiau condu
cerea.

In spate, Popescu sparge, dar nu 
abandonează. Schimbă bicicleta și 
reintră în cursă. La capătul prime
lor 20 minute clasamentul arăta 
astfel : 1. Gonțea—Pomană 23 200
m. 2. Popescu—Niculescu-21-830 m. 
3. Ciocan — Gociman 21 590 m. 4. 
Soare — D. Marin 20 350 m.

în manșa a doua, după numai 5 
minute, Soare abandonează iar Cio
can—Gociman sînt prinși din urmă 
cu un tur de către Gonțea- 
nă. aflați într-un duel de toată fru
musețea cu Popescu—Niculescu. 
Din acest duel. Gontea iese din nou 
triumfător. Clasamentul manșei: 1. 
Gonțea—Pomană 23 200 m, 2. Nicu
lescu—Popescu 22 260 m, 3. Ciocan 
—Gociman 22 000 m. Manșa a treia 
se desfășoară 
min. de rulaj 
iau din nou 
cursa în stil
Clasament general: 1. C. Gonțea— 
I. Pomană (Olimpia) 70 000 m, me
die orară 70 km. 2. C. Popescu— 
M. Niculescu (Olimpia) 66 660 m. 3. 
C. Ciocan—I. Gociman (Voința) 
65 610 m.

Gheorghe ȘTEFANESCU

etape 
derby 
la ziua de miercuri, cînd 
va întîlni, Ia București, pe 
Madrid, 
Europeni, 
iova, la 
în Cupa U.E.F.A. Tocmai de aceea 
vrem să credem că mîine va fi un 
derby sportiv, așa cum declarau și 
cei doi căpitani de echipă. Oble- 
menco și Dinu, așa cum doresc și 
cei doi antrenori, C. Cernăianu și 
I. Nunweiller. Vrem să credem că 
va fi un derby—spectacol, despre 
care să ne amintim cu plăcere !...

la 
cocoș, semi- 
mijlocie și

s-au întîlnit 
singurul re- 
gazdă al fi-

« Mircea M. IONESCU

CLUJ. 13 (prin telefon). — A- 
proximativ 2000 de spectatori au 
fost din nou îprezenți în Sala 
sporturilor din localitate pentru a 
urmări disputele ultimelor semifi
nale ale campionatelor republica
ne de box rezervate seniorilor. Joi 
seara au fost programate partidele 
pentru desemnarea finaliștilor 
categoriile semimuscă, 
ușoară, semimijlocie, 
grea.

In meciul inaugural 
Aurel Mihai (Farul) și 
prezentant al orașului
naJelor, Remus Cozma. Revenind 
Ia categoria care i-a adus atîtea 
satisfacții, constănțeanul a obținut 
o nouă victorie. El l-a învins la 
puncte (4—1) pe mai tînărul său 
adversar, dar nu fără dificultăți. 
Cozma s-a dovedit un partener de 
întrecere bine pregătit, care i-a 
făcut față cu succes de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong, a- 
vînd chiar unele momente de su
perioritate. Plusul de experiență și 
de forță al lui A. Mihai l-a aju
tat să obțină victoria.

Avantajat de alonjă, campionul

De azi, la Dinamo

Poma-

fără istoric. După 6 
Gontea—Pomană pre- 
conducerea și încheie 
de mari campioni.

(Contimiare în pag. a 3-a)

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

ÎNTRECERI LA „AURORA"

La întreprinderea „Aurora",_ în
trecerile sportive organizate între 
secții și cele 4 unități anexe s-au 
bucurat de o participare numeroasă 
din partea salariaților. Dintr-o con
vorbire avută cu instructorul spor
tiv, Gabriel Chirițescu, am aflat că 
disciplinele sportive cele mai în
drăgite au fost fotbalul, tenisul de 
masă, voleiul, șahul, turismul și 
crosul.

La fotbal, după un- meci viu dis
putat, Unitatea D a învins în finală 
Unitatea A cu 2—0. Peste 30 de 
salariați au participat la întrecerile 
de tenis de masă. La individual, 
cel mai bun s-a dovedit a fi C. 
Pucă, iar la dublu C. Pucă —I. Pe
trov. De fiecare dată, la excursiile 
organizate de întreprindere (la 
care participă foarte mulți tineri),

au loc întreceri de orientare turis
tică. Cea mai recentă cîștigătoare o 
consemnăm pe Elvira Cărbunarii. 
La șah, AI. Bădescu s-a dovedit de 
neînvins, cucerind astfel primul loc 
în competiție. In sfîrșit, echipa de 
volei fete a cucerit „Cupa Diana” 
pe sectorul 6.

Pavel PEANA

ACȚIUNI DE MASĂ IN 
SECTORUL V! AL CAPITALEI

Sfîrșitul acestei săptămîni este 
marcat de două atractive manifes
tări sportive de masă, organizate 
de C.E.F.S. din Sectorul VI al Ca
pitalei. Pentru elevii claselor I—IV 
va avea loc un concurs, intitulat 
sugestiv, „Crosul prichindeilor". în
trecerea este programată astăzi, în
cepînd ele la ora 14.30, pe aleile 
din parcul „Progresul".

MANȘA DECISIVA
DE CAMPIOANA A

aîntrecerile manșei secunde 
turneului final încheie ediția din 
acest an a campionatului republi
can de polo. Partidele pe care le 
vom urmări de astăzi și pînă du
minică la piscina Dinamo (ora 10) 
urmează să ne dea răspunsul la 
două întrebări : cine va fi noua 
campioană, pe de o parte, iar pe 
de alta, ce echipă va părăsi 
tonul superior pentru a activa 
viitor în divizia secundă ?

In ceea ce privește disputa 
tru locul I. lucrurile sînt 
dinamoviștii, cu
perior, au nevoie de minimum 5 p

eșa- 
anul

pen- 
clare : 

un golaveraj su-

PENTRU TITLUL
ȚÂRII LA POLO

pentru a reintra în posesia titlului, 
in timp ce succesul rapidiștilor este 
condiționat de 3 victorii în parti
dele din acest turneu. Cît privește 
disputa pentru evitarea retrogradă
rii, aceasta angrenează în momen
tul de față 3 echipe : Ind. linii 
Timișoara. Mureșul Tg. Mureș și 
Olimpia Oradea.

Cele două candidate la titlu au 
făcut ieri dimineață ultimul antre
nament. Rezolvarea situațiilor de 
..om în plus- și trasul la poartă 
au constituit principala lor preocu
pare. Dinamo va juca azi cu Vo- 
ința Cluj, iar Rapid cu Progresul.

Gimnastica la iocu’ 
de muncă își spo
rește continuu nu
mărul practicanților. 
dovadă a eficienței 
ei. Imaginea noas
tră reprezintă o re
priză de gimnastică 
la locul de muncă 
cu salarialii unei în
treprinderi din mu
nicipiul Bacău...

foto Ion MIHÂJCA

Două zile mai tîrziu, duminică, 
aproape 100 de echipe din școli 
generale au fost invitate la un con
curs de orientare turistică dotat cu 

. Cupa de toamnă ” — al cărui loc 
de desfășurare va fi pădurea Pust
nicul. Adunarea participanților : 
capătul tramvaiului 14 (Pantei i- 
mon). Concursul va începe la 
ora 8. (i.g.)

„CROSUL FETELOR 
RÂDĂUȚENE"

întrecerile de cros desfășurate pe 
străzile principale ale orașului Ră
dăuți, au oferit publicului specta
tor dispute interesante, în care au 
fost angrenate 1 500 de participante,

(Continuare in pag. a, 3-a)

semimuștelor noastre, Ștefan Bă
iatu (C.S.M. Buc) a încercat să-i 
opună lui Petre Ganea (Constr. 
Galați) un baraj - de directe. Dar 
barajul acesta s-a dovedit a fi 
vulnerabil, mai ales în prima re
priză, cînd \ gălățeanul a reușit să 
se apropie de adversar și să pla
seze croșeele sale precise. în run
dul doi, Ștefan Băiatu boxează 
mai bine și egalează situația. Foar
te echilibrată a fost ultima parte 
a meciului. Canea s-a menținut în 
atac, dar nici Băiatu nu a rămas 
dator. Juriul i-a acordat decizia 
lui Ștefan Băiatu eu 4—1, nemul- 
țumindu-i pe spectatori, care l-au 
văzut învingător pe gălățean.

Departe de a se menaja, doi co
legi de club, Marian Lazăr și Me- 
met Iuseim (Steaua), aspiranți la 
un loc 
oferit

Mai insistent în 
Lazăr a obținut

Și în cea de 
cocoșilor s-au. întîlnit doi 
de club : Mircea Tone și Ștefan Du
minică (Constr. Galați). Tînărul 
Ștefan Duminică i-a creat dificul
tăți serioase campionului, începînd 
chiar din primul minut. Tone a 
recepționat multe lovituri, pierzînd 
întreaga repriză. Credeam că a 
fost un foc de paie, dar situația 
s-a repetat și în rundul următor, 
Duminică apropiindu-se de 
rie. Uluitor a fost gestul lui 
a abandonat în repriza a 
acuzînd dureri la brațul

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

A

în finala categoriei cocoș, au 
un meci disputat, . plăcut.

acțiunile ofensive, 
decizia cu 5—0. 
a doua partidă a 

colegi

victo- 
cînd...
Iii-a, 
sting.

(Continuare în pag. a 4-a)

FOST ÎNFIINȚAT PRIMUL CLUB PUGILISTIC DIN ȚARĂ

BOX CLUB BRĂILA"rr
15 —____ ...._ — ---- - —

dințe a Comitetului municipal de
octombrie 1973. Sala de șe- 

e 
partid Brăila era arhiplină. Nume
roși iubitori ai •boxului. printre 
care și ,o serie de personalități ale 
orașului în diverse domenii de acti
vitate, se adunaseră sâ discute o 
importantă problemă a județului 
lor. De data aceasta nu se discuta 
o problemă obișnuită de muncă, ci 
o inițiativă a lor, a brăilenilor. iz- 
vorîtă din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie ac. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice și a 
sportului.

Pe fața fiecărui participant la 
adunare se citea cu. ușurință bucu
ria de a fi fost invitat la ședința 
de constituire a „Box-Clubului Brăi
la", pentru că acesta era scopul în
trunirii.

Un aport deosebit 
munca depusă, ani 
dezvoltarea boxului 
tru realizarea de 
loan Nicolae, președintele Comisiei 
județene de box, Ieremia Cîmpeanu, 
președinte _de onoare al Clubului, 
Gheorghe 
bului.

Printre 
tovarășul 
comitetului județean P.C.R. și pre
ședinte 
condus 
tuire a 
evocat 
victorii

și-au adus prin 
la rînd, pentru 
brăilean, pen- 
azi tovarășii

Tănase, președintele Clu-

altele. în cuvîntul său. 
Radu Ciucă, secretar al

al C.J.E.F.S. Brăila, care a 
lucrările ședinței de consti- 
clubului de box brăilean, a 
momente din numeroasele 
ale pugiliștilor din locali-

tate, amintind numele unor sportivi 
de mare valoare în boxul romănesc 
.și internațional, care au făcut cu
noștință cu mănușile de box în 
sălile brăilene: Mircea Dobrescu, 
Eustațiu Mărgărit, Iile Dragnea, 
Ion Peicin, Șerbu Neaoșv.. Antohiu 
Vasile, Ion Covaci, Calistrat Cuțov, 
Paul Dobrescu, Gheorghe Ciochină, 
Simion Cuțov. O parte dintre boxe
rii brăileni de ieri și de azi de- 
venîți autentice valori sportive na
ționale. Au lost rostite șl numele 
unor pugiliști tineri — Niță Robu, 
Costică Dafinoiu, Ion Răducu. Ni
colae Nichitov, Gheorghe Rusti, 
Constantin Voinescu — pe care an
trenorii brăileni 
ca demni urmași 
tite mai sus.

La ședința de
Clubului Brăila" au fost prezenți și 
tovarășii Emil Ghibu, secretar al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Gheorghe Gu
riev, președintele Federației Româ
ne de Box și viceprșșdinfe al 
A.E.B.A., activiști sportivi.

In încheiere participanții la șe
dința de constituire a clubului au 
semnat . în cartea de onoare a tî- 
nărului „Box-Club Brăila", pe a că
rui primă filă se afla urarea de 
succes adresată pugiliștilor din lo
calitate de către tovarășul Dumitru 
Bălan, prim-secretar al comitetului 
județean Brăila al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean.

vor să-i formeze 
ai vedetelor a.min-

constituire a „Box

EPILOG LA CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

DEFECȚIUNI MAJORE AU DETERMINAT RETROGRADAREA
ECHIPEI ROMANE IN EȘALONUL SECUND
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timpul ședinței de analiză vor fi, 
credem, elocvente și vor contribui 
ca, de acum înainte, greșelile co
mise să nu mai fie repetate, vor 
determina ca evoluția reprezenta
tivei României la marile întreceri 
internaționale să fie în deplină 
concordanță cu condițiile create 
sportului de performanță din țara 
noastră, 
ne vom 
sivitate 
a căror 
pot ajuta la redresarea valorică a 
baschetului masculin din România.

AL. POPESCU — antrenor prin
cipal al lotului : „Combativitatea 
și puterea de mobilizare în mo
mentele decisive ale unor jocuri (cu 
Israel și Polonia) au lăsat de dorit 
și au fost determinante în contu
rarea insucceselor din întrecerile 
respective; am avut defecțiuni în 
ceea ce privește precizia aruncărilor 
la coș și recuperările defensive; 
Colegiul central al antrenorilor nu 
a controlat niciodată activitatea

Clasarea reprezentativei mascu
line de baschet a României pe lo
cul 9 la campionatul european dis
putat, recent, în Spania a dat șe
dinței în care au fost discutate 
pregătirea și comportarea lotului la 
respectiva competiție, un caracter 
de profundă analiză făcută cu un 
deosebit simț de răspundere. Și pe 
bună dreptate, deoarece retrogra
darea în ..divizia B'” a ierarhiei 
europene a produs nu numai rnîh- 
nire în rîndul celor ce urmăresc 
activitatea acestui joc sportiv, ci 
și dorința vie de a îndrepta lucru
rile, de a păși cu convingere pe 
calea îmbunătățirii muncii. Așa 
îneît participanții (membrii Birou
lui federal, antrenorii echipelor din 
divizia A și jucătorii selecționatei 
române) s-au străduit și au reușit 
să scoată în relief și unele aspecte 
pozitive, dar mai ales pe cele ne
gative, de care, sperăm, se va ține 
seama în viitoarea activitate a 
baschetbaliștilor noștri fruntași. în 
acest sens, cîteva păreri emise în

• Viitorul aparține jucătorilor

• Slăbiciunile din momentele decisive
și, apoi, moralul scăzut au handicapat
echipa română • Colegiul central

să
De la început precizăm că 
referi aproape în exclu- 

la elementele negative și 
îndreptare sau eliminare

modern
x\\\\\\\\\\w

și solicitările psihice ale întrecerilor de amploare

Ședința de analiză a 
din cauzele

lotului a 
clasării

scos în 
pe locul

evidentă multe
9

pre-lotului ; am crezut că ne-am 
gătit bine, dar alții s-au pregătit 
și mai bine decit noi".

D. GEORGESCU — jucător : „Nu 
am rezistat psihic la o pregătire 
îndelungată, monotonă, lipsită de 
variații ; în echipa națională rolul 
jucătorului pivot este îngrădit, ne- 
lăsîndu-i-se posibilitatea de expri
mare a personalității".

T. TARĂU — jucător; „Regret 
din suflet că în meciul cu Israel 
am irosit trei mingi. Marcasem

LA PRIMA EDIȚIE A BALCANIADEI DE JUNIORI
în localitatea bulgară Bela Slatina 

s-a încheiat prima ediție (experimen
tală) a campionatelor balcanice de 
tenis pe echipe, rezervate juniorilor. 
Din țara noastră a participat la com
petiție formația clubului Progresul, 
campioană a țării. întărită cu jucă- 
toarea dinamovistă Florența Mihai.

Reprezentativa română s-a clasat 
pe primul loc pe echipe, în întrece

rea feminină, jucătoarele noastre 
ocupînd și primele trei locuri în cla
samentul final individual : 1. Floren
ța Miliai — 10 victorii, 2. Mariana 
lladgiu — 9 v și Ioana Nichita — 7 
v. La băieți, pe primul loe s-a pla
sat echipa Iugoslaviei, tenismanii 
români (R. Tăbăraș, C. Curcă, frații 
R, și D. Mirza) uî’.ipînd locul II,

pînă atunci și simțeam că sînt cău
tat pentru a arunca la coș. După 
această partidă, ne-am demobilizat 
și rău am făcut. Cred că după a- 
nularea participării la turneul de 
la Udine era necesară o scurtă pe
rioadă de odihnă".

R. DIACONESCU — căpitanul e- 
chipei : „La Badalona am trăit clipe

D. STANCULESCU

(Gontinuare in pag. a 2-a)

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
JOACA IN R.F. GERMANIA Șl DANEMARCA

Conlinuîndu-șl seria verificărilor în 
vederea celei de a 5-a ediții a campio
natului mondial, programată la începu
tul lunii decembrie în Iugoslavia, echipa 
reprezentativă de handbal a României 
va susține — începînd de la 26 octom
brie — un turneu de 4 jocuri în R.F. 

■Germania șl Dgnemarsa. In acț.stș me

ciuri ea va întilnl selecționatele femi
nine ale celor două țări, calificate și 
ele pentru finalele campionatului lumii. 
Antrenorii Constantin Popescu și Dan 
Bâlășescu vor folosi în acest turneu lo
tul de jucătoare care a evoluat, ia Pi
tești în cea de a XlV-a ediție a „Tro- 
feulul Garpști",
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Maestrele bulgare de la „modernă"
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foarte aproape de perfecțiune
-Un rezultat bun pentru Cristina Sima

Includerea în echipa de gimnas
tică modernă a Bulgariei a celor 
mai bune sportive de care această 
țară dispune la ora actuală, în 
frunte cu dubla campioană mon
dială absolută Maria Ghigova, a 
clarificat de la început soarta 
locului I. Intr-adevăr, gimnastele 
bulgare, multiple medaliate în edi
țiile precedente ale campionatelor 
mondiale, dețin la ora actuală un 
fiivel de măiestrie foarte apropiat 
de perfecțiune, fiecare apariție pe 
covor a Măriei Ghigova, Neșkăi Ro
beva, Krasimirei Filipova transfor- 
mîndu-se într-un veritabil recital 
de virtuozitate, grație, artă. Vor 
■rămîne de neuitat pentru publicul 
spectator, pentru toți specialiștii, 
fie ei de la „sportivă" sau „mo
dernă", exercițiile cu panglica! și 
mingea ale Măriei Ghigova, exce
lenta compoziție a exercițiului cu 
cercul prezentat de Neșka Robeva, 
plasticitatea și gingășia mișcării 
Krasimirei Filipova. Fără îndoială, 
aceste sportive vor avea un cuvînt 
greu de spus și la apropiatele cam
pionate mondiale de la Rotterdam.

Dacă problema primelor locuri 
era rezolvată încă din start, ră- 
mînea deschisă lupta pentru cele
lalte poziții fruntașe ale clasamen
tului general sau ale celor pe a- 
parate. Firesc, aici porneau cu șanse 
si gimnastele noastre. Cristina Sima, 
Rodica Pintea, Maria Preda și Mi- 
haela TîrnoVeanu au evoluat mul
țumitor, pe ț alocuri chiar bine în 
Concursul general, iar Cristina

SE HEIA
CAMPIONATUL 
DIVIZIONAR 
DE POPICE

® Etapă importantă pentru echipele 
tjufiureștene

După o scurtă întrerupere — cau
zată de disputarea etapei județene a 
campionatului republican individual 
și perechi — la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni .se reiau întrecerile divizio- 
nare. Această a IV-a etapă a com
petiției este așteptată cu nerăbdare, 
în social, de către formațiile bucu- 
reștene, care acum, pe arene proprii, 
au' de recuperat punctele pierdute în 
depasare. In această situație sint for
mațiile masculine Voința, Rapid și 
Constructorul, care ocupă ultimele 
locuri în clasamentul seriei Sud și 
care iși pun mari speranțe în aceste 
jocuri. In același timp echipele din 
fruntea clasamentului (Rafinăria Te- 
leajen Ploiești și Constructorul Ga
lați) vor aborda această nouă etapă 
cu dorința de a-și consolida pozițiile 
deținute.

In întrecerea echipelor feminine 
se anunță o etapă relativ calmă, a- 
vahtajul arenei proprii punîndu-le pe 
gazde in postură de mari favorite. 
Formația ' campioană, Rapid Bucu
rești, joacă acasă, cu Cetatea Giurgiu, 
avînd prirha șansă. In seria Nord, 
două partide s-au și disputat (Voin
ța Oradea — Voința Craiova 2408 — 
2429 p. d. și C.S.M. Reșița — Hidro
mecanica Brașov 2432—2341' p. d.) in
cit cele trei meciuri care au mai ră
mas de jucat miine nu pot influența 
in mare măsură clasamentul

înaintea etapei a IV-a primele 
locuri în clasamente sint ocupate de 
următoarele formalii : FEMININ — 
seria Sud : 1. Rapid București 6 p
(46S4 p. d. în deplasare), 2. Gloria 
București 4p (4584 p. ci.), 3. Petrolul 
Băicoi 4 p (4528 p. d.) ; seria , Nord :
1. Voința Craiova 8 p (4711 p. d.).
2. Voința Tg. Mureș 6 p ((2260 p. d.),
3. C.S.M. Reșița 6 p (2205 p. d). MAS
CULIN — seria Sud : 1. Rafinăria 
Teleajen Ploiești 6 p (5241 p. d.), 2. 
Constructorul Galați 4 p (10 079 p. d.), 
3. Dacia Pitești 4 p. (9875 p. ci); se
ria Nord : 1. Jiul Petrila 6 p (0 
p. d.), 2. I. C. Oradea 4 p (5062 p. d.), 
3. Lemnul Satu Mare 4 p (4972 p. d.).

Sima este autoarea unei perfor
manțe care-i îmbogățește considera
bil palmaresul : locul al doilea, la 
egalitate cu Neșka Robeva, la exer
cițiul cu panglica. Tînăra noastră 
gimnastă a evoluat foarte sigur, cu 
combinații spectaculoase, îndelung 
aplaudate de întreaga sală. Princi
pala calitate a Cristinei Sima este, 
după opinia noastră, puterea de 
expresie, siguranța în execuții. Ti
nerețea ei este o certitudine că 
progresul rapid înregistrat în ul
timii ani va fi urmat de noi rea
lizări, de o și mai mare greutate 
tehnică, că ea va deveni o maestră 
autentică a gimnasticii moderne. 
Rodica Pintea a fost foarte aproape 
de un loc pe podium la exercițiul 
cu mingea, dar în finala pe apa
rate a avut o mică greșeală, astfel 
că a trebuit să se mulțumească 
doar cu locul 4. Maria Preda mai 
are de luptat cu... propria greutate, 
pentru că, evident, are destule Ca
lități de a realiza rezultate și mai 
mari.

La această nouă confruntare în
tre echipele Bulgariei și României, 
prilejuită de cea de a IV-a ediție 
a Campionatelor balcanice de gim
nastică modernă, diferența dintre 
cele două formații n-a mai fost de 
12 puncte, ca acum o lună la Sofia, 
ci numai de aproape trei puncte. 
Ceea ce, s-o recunoaștem, e mai 
aproape de valoarea reală a selec
ționatelor respective. De aici, cre
dem noi, se pot trage niște con
cluzii privind arbitrajul, mai ales 
oportunitatea unui riguros arbitraj 
internațional neutru.

Constantin MACOVEI

DIN INIȚIATIVA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR

DUMINICĂ SE DĂ STARTUL INTR-UN CAMPIONAT
ȘCOLAR DE RUGBY CU 28 DE ECHIPE!

• in toamnă —turul, în primăvară — returul • Un turneu 

final va stabili echipa campioană • Sprijin activ 

acestei inițiative din partea C.J.E.F.S., inspectoratelor 

școlare, comitetelor U.T.C. și consiliilor sindicale
Rugbyul școlar debutează dumi

nică cu o competiție de anvergu
ră ; primul campionat rezervat e- 
levilor din rețeaua de învățămînt 
a Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, acum într-o 
formulă nouă și într-o organizare 
mult îmbunătățită față de anii 
precedent!.

Competiția va reuni la start nu 
mai puțin de 28 de echipe, care 
au fost grupate în patru serii, 
după cum urmează :

SERIA I : Șc. prof, de transp. 
Iași, Șc. prof. I.M.M.R. Pașcani, Șc. 
prof, auto P. Neamț, Grp. șc. 
P.T.T.R. Bacău, Lie. ind. c.f. Ga
lați, Lie. ind. naval Galați, Șc. 
prof, auto Galați, Șc. prof. c.f. Bu
zău.

SERIA A Il-a : Șc. prof. I.M.M.R. 
Simeria, Șc. prof. I.M.M.R. Ciut, 
Șc. prof, transp. Cluj, Șc. prof. 
P.T.T.R. Oradea, Grp. șc. P.T.T.R. 
Timișoara, Șc. prof. c.f. Timișoara, 
Șc. prof. c.f. Oradea, Șc. prof. c.f. 
Arad.

SERIA A IlI-a : Lie. ind. c.f. 
București, Șc. prof. c.f. Pitești, Șc. 
prof. c.f. Palas Constanța, Șc. prof. 
I.M.M.R. Roșiori, Șc. prof. mec. 
navali Giurgiu, Lie. ind. de transp. 
București.

SERIA A IV-A : Șc. prof. c.f. 
București, Șc. prof c.f. Brașov, Șc. 
prof. c.f. Sibiu, Grp. șc. c.f. Craio
va, Șc. prof, auto Ploiești, Grp. 
șc. auto București.

Așadar, două serii de cite 8 e- 
chipe și alte două serii cu cîte 
6 echipe. Gruparea lor s-a făcut

ținîndu-se seama de criterii geo
grafice, dar și de un anumit echi
libru valoric, știut fiind că în u- 
nele centre rugbyul are un început 
de tradiție (Iași, Galați, Buzău, 
Cluj, Timișoara, București, Brașov, 
Ploiești etc) în rînckil elevilor din 
școli tutelate de M.T.Tc.

Competiția se va desfășura sis
tem tur-fetur : turul, acum, în 
toamnă, returul în primăvară. For
mațiile situate pe primele două 
locuri în fiecare serie vor lua par
te la un turneu final care va de
semna campioana republicană a 
școlilor din rețeaua M.T.Tc. Turne
ul final va stabili și clasamentul 
primelor 8 formații participante 
la întrecere.

De subliniat faptul că M.T.Tc. 
a pregătit, încă din vară, cadrul 
necesar bunei desfășurări a aces-

tei întreceri tinerești, asigurînd 
școlile participante cu material și 
echipament, cu profesori de edu
cație fizică instruiți în mod spe
cial. Direcțiunea de resort a 
M.T.Tc. a numit, de asemenea, un 
consilier tehnic în persoana cu
noscutului antrenor de categoria I, 
Dumitru Ionescu, care s-a ocupat 
de inițierea profesorilor, de orga
nizarea secțiilor de rugby în școli, 
lai acum, de fixarea și Urmărirea 
programului competiției. Totul a 
însemnat un efort de durată, dar 
factori responsabili locali și-au fă
cut simțită prezența pe plan orga
nizatoric sau propagandistic, la 
reușita competiției adueîndu-și con
tribuția reprezentanți ai C.J.E.F.S.- 
urilor, inspectoratelor școlare, co
mitetelor U.T.C. și ai consiliilor 
sindicale pe lingă cei ai regiona
lelor M.T.Tc.

Duminică va avea loc prima e- 
tapă a campionatului. O așteptăm 
cu interes și cu convingerea că 
ea Va însemna tin succes al rug- 
byului școlar, un prilej de angre
nare în sportul cu balonul oval 
a unei mase importante de elevi. 
Uri prim pas către formarea de 
rugbyști autentici, (t.st.).

■UfcTWRilllHIIIHI 'Wil—I11IIMMI l

CONCURSUL ATLETIC REPUBLICAN
INTERJUDEȚEAN

In urma încheierii întrecerilor din 
cadrul concursului republican inter- 
județean pe echipe publicăm astăzi 
clasamentele finale ale celor șase 
zone.

Zona I : 1. IAȘI 16 p (522 p), 2. 
S.S.A. Buc. 14 p (471 p), 3. Neamț 
12 p (148 p), 4. Bacău 10 p (250 p), 
5. Brăila 6 p (—108 p), 6. Cons-lanța 
6 p (—129 p), 7. Galați 6 p (—179 p), 
8. Suceava 2 p (—357 p), 9. Construc
torul Buc. 0 p (—622 p). La bărbați 
pe primul loc — S.S.A. 16 p., iar la 
femei — Neamț cu 16 p.

Pentru neprezentare la două etape 
echipa Constructorul Buc. a fost eli
minată din competiție.

Zona a 11-a : 1. DOLJ 18 p (403 p), 
2. Prahova 14 p (274 p), 3. Arad 10 p 
(222 p), 4. Bihor 8 p (94 p), 5. Sibiu 
8 p (110 p), 6. Maramureș 6 p 
(—120 p), 7. Mureș 4 p (—233 p), 8. 
Vîlcea 4 p (—397 p), 9. Caraș Severin 
2 p (—350 p). La bărbați — Prahova 
16 p, la femei — Dolj 16 p.

Cîștigătoarele celor două zone, Iași 
și Dolj se vor întîlni la 27—28 octom
brie, la Pitești, cu ultima clasată 
(Timiș) din campionatul republican 
pe echipe, pentru stabilirea formației

care va activa anul viitor în cate
goria A.

Zona a IlI-a : 1. HUNEDOARA
268.5 p, 2. Dîmboxița 238.5 p, 3. Mehe
dinți 201 p, 4. Gorj 196,5 p, 5. Teleor
man 124,5 p, 6, Olt 91 p. Bărbați — 
Hunedoara 159,5 p., femei — Hune
doara 109 p.

Zona a IV-a : 1. BOTOȘANI 334 p, 
2. Buzău 281 p, 3. Vrâhcea 218 p, 4. 
Ialomița 167 p, 5. Vaslui 84 p, 6. Tul- 
cea 39 p. Bărbați — Botoșani 205 p., 
femei — Buzău 151 p.

Zona a V-a : 1. SATU MARE 272 p, 
2. Harghita 257 p, 3. Covasna 233 p, 
4. Alba 201,5 p, 5. Bistrița 137,5, 6. 
Sălaj 102 p. Bărbați — Harghita 
186 p, femei — Satu Mare 158 p.

Zona a Vl-a ; 1. C.A.U. II Buc. 
284 p, 2. Progresul Buc. 233 p, 3. 
C.S.S. Buc. 231 p, 4. Viitorul Buc.
186.5 p, 5. Ilfov 164,5 p, 6. S.S.A. II 
Buc. 31 p. Bărbați — C.A.U. II 169 p, 
femei — C.S.S. 170 p.

La Pitești, parael cu barajul pen
tru promovarea în cat. A va mai a- 
vea loc un meci de baraj pehtru zo- 
hele I și II la care vor participa for
mațiile : Caraș Severin, Hunedoara, 
Botoșani, Satu Mare și Progresul Buc. 
(în locul C.A.U. II).

1973-AN
Departe de noi gîndul de a supra

estima anumite performanțe, dar 
trebuie să recunoaștem — și o facem 
cu satisfacție —. că tabelul alăturat, 
cuprinzînd cele mai importante suc
cese din acest an ale atleților noștri 
juniori este suficient pentru explica
rea titlului acestui articol. Oricît' 
am căuta în trecutul — fie el apro
piat sau cit de îndepărtat — al ac
tivității atletice de juniori la noi în 
țară, nu vom reuși cuprinderea în 
bilanțul uiiui singur sezon a unui 
mănunchi de rezultate atît de va
loroase.

Performanțele, ca și realizatorii 
lor, vă sint, desigur, cunoscute, fiind 
relatate, la momentele respective in 
coloanele ziarului. Acesta este și mo
tivul pentru care nu am mai trecut 
în chenarul alăturat și numele „lau- 
reaților". Unii dintre ei — cum ar 
fi, de pildă, Gheorghe Ghipu, primul 
campion european în aer liber al 
atletismului masculin românesc — au 
reușit să depășească sfera de popu
laritate a iubitorilor de atletism, de
venind familiare tuturor amatorilor 
de sport.

întrucît, așa cum spuneam, „re
colta" acestui an este fără precedent, 
vom încerca, în rîndurile care ur
mează, o explicație a acestor succe
se, căutând să pătrundem în intimi
tatea echipei și lotului național de 
juniori, în intimitatea acestui 'atît de 
complicat proces al activității cu ju
niorii.
LA NIVELUL VÎRFURILOR O- 
BIECTIVELE AU FOST DEPĂȘITE

Am participat, în toamna, trecută, 
la consfătuirea anuală de la Snagov 
a cadrelor tehnice din atletism. S-a 
dat citire, atunci, printre altele, 
obiectivelor pe care și le-au fixat 
pentru 1973 componenții lotului na
țional de juniori, anul 1973 fiind unul 
de maximă importanță la nivelul lor, 
avînd programate, în august, cam
pionatele continentului.

Am aflat atunci, că Ghipu iși 
propusese să alerge 1500 m în 3:40,0,

DEFECȚIUNI MAJORE AU DETERMINAT RETROGRADAREA

LIDIA STAN (handbal)
Născută la 21 mai 1951, la Buhuși, Lidia Stan 

a început să practice handbalul, cu 6 ani In 
urmă, in cadrul școlii profesionale din locali
tate. Datorită talentului și sirguinței sale a 
fost repede promovată in prima formație a 

| Textilei Buhuși. participantă la întrecerile di
viziei A. Muncitoare țesătoare la Fabrica de 
postav, tînăra handbalistă a fost remarcată și 
de selecționerii echipei naționale, Pină in mo
mentul de față. Lldla stan a îmbrăcat de 17 
ori tricoul reprezentativei României. Cu prile
jul ediției a XlV-a a „Trofeului Carpați" — 
cîștigată de selecționata țării noastre — spe
cialiștii i-au acordat titlul de „cel mai buh 
portar al turneului".

Fără discuție, Lidia Stan și-a 
adus o substanțială contribuție la 
realizarea performanței echipei 
României (locul I) in dificilul tur
neu internațional de handbal do
tat cu „Trofeul Carpați". După 
cum se știe, la Pitești s-au con
fruntat cele mai bune echipe de 
handbal feminin din lume, in 
frunte cu campioana mondială — 
echipa R. D. Germane. In meciul 
cu Ungaria,, textllista din Buhuși 
a făcut o partidă excelentă — 
poate cea mai bună din cariera 
sa sportivă de pină acum — sco- 
țînd mingi imposibile și dînd ast
fel un plus de încredere echipei. 
Avînd un curaj ce a devenit pro
verbial, simțul porții (intuiție) și 
un optimism molipsitor, Lidia 
Stan s-a impus în prestigiosul tur
neu drept cel mai bun apărător 
de buturi. Desigur, chiar în con
dițiile remarcabilei sale evoluții

de la Pitești, nu se poate spune 
că Lidia este un portar consacrat. 
Ea evoluează spre această treaptă 
și, cu siguranță, va ajunge o spor
tivă renumită dacă va muhel con
tinuu și se va oovedi receptivă lâ 
indicațiile antrenori'or. Și, ih pri
mul rînd, este necesar să-și co
recteze deprinderea de a ieși (to
tal inoportun) îh față și lateral. 
Chiar șl la Pitești a fost surprinsă 
de atacante în această poziție și 
a primit goluri pe care altfel, le-ar 
fi putut apăra. Există șl alte ca
rențe pe care numai printr-un an
trenament sîrguihcios le va pu- 

•tea elimina. Nutrim speranța că 
Lidia Stan va evolua pe o linie 
ascendentă, că la campionatul 
mondial din Iugoslavia se va do
vedi la 1 înălțimea exigențelor, căl- 
cînd pe urmele maestrei emerite 
Irina Climovschi.

RECORD PENTRU ATLETII JUNIORI
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Orădeanca Maria Giurgiu, autoarea unui specta
culos progres, a devenit în acest an recotdmena 
de junioare a țării la săritura în înălțime, cu 

1,79 m.

Iosif Korodi promite, pentru sezonul viitor un 
rezultat sub 51 secunde ia 400 m garduri.

Dorel Cristudor avea planificat

INVITAȚIE
întreprinderea de tu

rism, hoteluri' și res
taurante BUCUREȘTI vă 
invită să petreceți sfîrșitul a- 
cestei săptămîni în excursiile 
organizate de o zi și jumă
tate la cabanele : Susai,
Gîrbova, Cheia Rîșnovului, 
Piscul Ciinelui, Cota 1500, 
Cuibul Dorului, Piatra Arsă, 
Căminul Alpin, Gura Diha- 
mului și la vilele din Cheia. 

Informații și înscrieri, la 
filialele de turism din Calea 
Victoriei 100 și Bd. Republicii 
68, tel. 15 7411 și 14 08 00.

(Urmare din pag l)
grele și am avut momente în care 
îmi era rușine să mai ies din ca
mera hotelului. M-am simțit obo
sit în perioada campionatului eu
ropean. De altfel cred că, dacă a- 
cesta se disputa cu o lună mai de
vreme, obțineam un rezultat bun. 
Pentru viitor pregătirea ar trebui 
începută cu toată seriozitatea încă 
de la cluburi ; selecția nu trebuie 
făcută numai după calitățile fizice, 
ci, în primul rînd, după gradul de 
tehnicitate, de îndemînare, de in
ventivitate".

Dr. T. MINESCU — medicul 
lotului : „Campionatul european 
este un concurs și nu un examen, deci, 
trebuie să te pregătești și să fii mai 
bun decît adversarul în momentul 
decisiv ; am neglijat folosirea mij
loacelor elementare de luptă con
tra oboselii, de refacere după e- 
fort ; nu a existat concordanță de 
păreri între conducerea tehnică a 
lotului și jucători : aceștia din ur
mă au executat ce li s-a cerut, dar 
fără conștiinciozitate și încredere. 
De aici și execuțiile mecanice".

E. SAROSSYI — antrenor se
cund : „Nu putem emite pretenții 
de a ne clasa pe primele patru 
locuri ale C.E. fără giganți de 
2,07—2,10 m ; programul interna
țional să fie alcătuit în funcție de 
necesitățile lotului nostru".

D. NICULESCU — antrenorul e- 
chipei Dinamo : „Jucătorii au do
rit mult un rezultat bun, dar au 
avut resurse nervoase limitate; fi-

naiul întâlnirii cu formația Israe
lului i-a demobilizat ; participarea 
baschetbaliștilor români la viața 
competițională internațională este 
accidentală ; antrenorii trebuie să 
fie mai apropiați și mai uniți cu 
jucătorii, și invers ; la Badalona 
echipa a fost în scădere de formă, 
lipsită de vioiciune (dovadă, ab
sența contraatacurilor)".

V. POPESCU — antrenorul echi
pei Steaua : „Cred că pregătirea în 
comun și de lungă durată nu este 
eficientă ; federația este datoare să 
asiste la pregătirile echipelor care 
dau jucători lotuiui și să ajute, in 
acest sens, și alte centre (Iași, de 
pildă) ; cantitatea de aruncări la 
coș nu este suficientă ; sistemul nu 
a fost bine orientat pentru valori
ficarea jucătorilor în acel moment ; 
carențele morale ale jucătorilor se 
datorează faptului că unii dintre 
aceștia au fost promovați în lot îna
inte de a fi muncit suficient ; avem 
jucători dar nu o echipă".

E. MANEA — antrenorul echipei 
Politehnica București : „Concluziile 
ce le tragem acum sint identice cu 
cele reieșite după alte ediții aie 
campionatului european ; Colegiul 
antrenorilor avea datoria să con
troleze și să ajute lotul, iar D. Ni- 
culescu și V. Popescu să colaboreze 
cu antrenorii lotului ; din cauza 
lipsei de concurență în campiona
tul intern, jucătorii lotului nu sint 
obișnuiți să lupte tot timpul șl să 
treacă de momentele cheie ale în
trecerilor".

V. GELERIU — antrenorul echi
pei Universitatea Cluj : „Pregătirea 
in comun a avut o durată prea

mare ; în ultima vreme au fost 
îngrădite personalitatea, fantezia și 
libertatea de acțiune a jucătorilor".

O. DIMITRIU — secretar gene
ral al F.R.B. : „Jucătorii nu au 
ciștigat meciurile decisive pentru că 
nu s-au aflat în formă maximă, 
nu au avut dispoziție de joc, efi
ciență în aruncările la coș ; nu 
a existat coeziune morală între ei 
și antrenori ; Radu Diaconescu nu 
și-a îndeplinit misiunea de căpitan 
al echipei, nu a contribuit la su
darea și mobilizarea acesteia ; an
trenorul Al. Popescu a intrat în 
derută Spre sfîrșitul pregătirii în 
ceea ce privește alcătuirea lotului".

I. TULPAN — președintele F. R. 
Baschet : „Comportarea și rezulta
tele la campionatul european nu 
au fost la înălțimea posibilităților 
șl obligațiilor echipei române și, 
prin această prismă, nu ne-am în
deplinit angajamentele; valoarea 
baschetului românesc este supe
rioară locului 9 obținut în Spania, 
dar slăbiciunile manifestate in întâl
nirile cu echipele Israelului și Po
loniei au fost hotărîtoare și au dus 
la deznodămîntul cunoscut ; forma
ția română â fost depășită de ad
versarele ei în ceea ce privește pu
terea de luptă ; jucătorii nu s-au 
mobilizat suficient pentru depăși
rea momentelor hotărîtoare ; acti
vitatea viitoare a lotului trebuie 
începută cu jucători capabili să facă 
față eforturilor antrenamentului 
modern și solicitărilor tuturor me
ciurilor, dat mai cu seamă celor 
decisive ; doresc ca evoluția forma
țiilor Dinamo și Steaua să atenueze 
impresia nefavorabilă creată după 
C.E. din Spania".

că
10,3 la 100 m, Iosif Korodi 52,0 la 
400 m g, Nicullna Luhgu 55,0 la 400 
m, Gheorghe Megelea 80 m la arun
carea suliței, Doina Spînu 6,18 m la 
lungime.

Rumoarea din sală la auzul perfor- 
manțelor-program ne-a edificat asu
pra opiniei majorității 
zenți : îndoiala... Și, 
le-am fi dat dreptate celor mai pu
țin optimiști, cifrele de mai sus a- 
vînd o. valoare deosebită pentru ju
niori.

Or, ce spun, acum, aproape de ora 
bilanțului, 
Ghipu — 
cord european 
al României 
1:46,4 la 800
țional de seniori, _
lea — 82,26 m la suliță, record euro
pean de juniori, record românesc de 
seniori, Dorel Cristudor — 10,2 la 100 
m -— record de seniori egalat și 21,1 
la 200 m, Doina Spînu — 6.28 la 
lungime, Niculina Lungu — 54,7 la 
400 m, Iosif Korodi — 51,7 la 400 m g, 
Constantin Cxrstea — 2,12 m la înăl
țime etc.

statisticile ? 
3:39,0 la 

de 
la 
m

pre-celor 
într-un fel,

Gheorghe
1 500 m — re- 
juniori, record 
seniori — și 

— record na- 
Gheorghe Mege-

La nivelul vîrfurilor, deci, acolo 
unde și obiectivele au fost mai pre
tențioase, proiectele de pe hirtie, 
considerate de unii oarecum prea 
hazardate, au fost depășite. De ce ? 
Pentru că cei ce le-au fixat — spor
tivii si antrenorii — au crezut in 
posibilitatea realizării lor, știind în 
același timp că, pentru a le atinge, 
există un singur secret — sau mijloc 
— munca !

CINE SE ANTRENEAZĂ MAI 
MULT OBȚINE REZULTATE 

MAI BUNE

Primele semne ale unei atitudini 
noi față de antrenament, față de 
efort, au ieșit la iveală încă din pri
măvară. După balcaniada de cros de 
la Istanbul — unde juniorii noștri 
au obținut o victorie totală, 4 titluri 
din 4 ! — antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu ne mărturisea că la pregă
tirea comună de la băile Felix s-i 
depus un mare volum de muhcă. 
exprimîndu-și speranța că exemplul 
alergătorilor de cros și al antrenori
lor lor va fi molipsitor pentru atleții 
și antrenorii probelor de stadion.

Și după cum se vede pilda a fost 
urmată, cei care au acceptat să efec
tueze 2 — sau chiar 3 — antrena
mente zilnic nemaifiind socotiți ca
zuri de excepție, ba reușind cliiir 
să facă numeroși prozeliți. (Un exem
plu semnificativ în acest sens î a 
doua zi după meciul cu Ungaria, cu 
două ore înainte de plecarea spre 
țară, toată echipa a făcut antrena
ment tare, fără a se ridica — din 
partea atleților — vreo obiecție.

A început să dispară — sperăm săsa

VlNATOAREA LA PASAJ
Au început să sosească păsările mi

gratoare din Nord. Pot ii întîlnite ma
sive stoluti din speciile aflate doar în 
trecere prin țara noastră, pe văile tutu
ror apelor care se varsă în Dunăre, ca 
și în locurile umede din Bărăgan, Gîm- 
pia Dunării, Cîmpia bănățeană etc. Este 
vorba în special de rațe sălbatice și 
sitari.

Au apărut primele concentrări de 
gîște sălbatice, care pot ii întîlnite mai 
ales pe șesurile cultivate din sudul țării.

în zilele care urmează mai pot fi în
tîlnite ultimele stoluri de cocori, care 
pleacă spre Sud. De asemenea, pleacă 
în curînd ultimele stoluri de porumbei 
sălbatici.

★
Odată cu sfîrșitul lunii octombrie se 

încheie sezonul de vînătoare la căprior. 
Posesorilor de autorizații de împușcare 
la această specie le mai rămîn doar 
zece zile pentru a-și dobîndi trofeul 
dorit.

PESCUITUL SPORTIV...
...dă încă bune rezultate în bălți și 

lacuri, ca și in Dunăre. Cele mai bune

partide de pescuit se pot face în băl
țile de la cîmpie. în care nivelul apelor 
a scăzut considerabil în ultima vreme. 
După o perioadă de stagnare, știuca. 
avatul și bibanul din Delta Dunării 
mușcă cu lăcomie. Aviz lansetiștilor.

în apele de munte se menține un bun 
sezon pentru pescuitul lipanului (sezo
nul de pescuit la păstrăv s-a închis). 
La lostriță, se poate pescui numai cu 
autorizație specială.

★
Pentru a spori în anul viitor, satisfac

țiile pescarilor sportivi, în toate apele 
de șes. colinare și de munte au fost 
făcute în toamna aceasta masive repopu
lări, cu diferite specii de pește, potrivit 
apelor respective. Spre exemplu, numai 
în iazurile de pe Valea Cîlnăului 
(A.V.P.S. din sectorul V din Capitală) 
au fost deversate 20 de tone de pește 
din mai multe specii.

în toate jazurile, lacurile și bălțile în 
care s-au făcut repopulări — pescuitul 
sportiv este oprit. Deci. înainte de a 
pleca la pescuit, luați informații de la 
filiala al cărei membru sînteți.

Din cele expuse în timpul ș'edinței de analiză, reies cîteva con
cluzii de mare însemnătate și anume :

a) ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A LOTULUI NU A FOST 
SPRIJINITA DE COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR ; b) 
PUTEREA DE CONCENTRARE A JUCĂTORILOR ÎN PERIOA- 
DELE DECISIVE ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN A LASAT 
DE DORIT SI A DETERMINAT INSUCCESE HOTARfTOARE ; c) 
ECHIPA NU S-A AFLAT ÎN CEA MAI BUNA FORMA ÎN 
TIMPUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI ; d) A FOST NEGLIJATA 
REFACEREA DUPĂ EFORT ; e) LIPSA CONCORDANȚEI DE PĂ
RERI INTRE CONDUCEREA TEHNICA ȘI ANTRENORI A FOST 
DAUNATOARE.

În aceste puține bînduri probabil că nu am putut cuprinde 
toate problemele legate de activitatea de pregătire și competițio- 
nală a lotului reprezentativ. Credem, însă, că a fost reținut esen
țialul și că, măcar de acum înainte, se vor lua măsurile impuse 
pehtru' ca și baschetul masculin să iasă din mediocritate, sâ se 
alinieze celorlalte discipline care fac cinste sportului românesc. 
„Momentul" Badalona trebuie să devină uh punct de plecare pen
tru o activitate serioasă, fructuoasă, pe care o așteptăm de multă 
vreme de la basc’netbaiiștii noștri fruntași

- -----  - - .......... .......... .. _    —;

nu fim deziși de fapte ulterioare — 
din concepția celor care lucrează cu 
juniorii termenul „forțare", acest 
cuvînt-fetiș atît de zdravăn împămin- 
tenit cîndva în atletismul nostru. 
Este clar pentru toată lumea că cine 
se antrenează mai mult — și mai 
bine — va alerga mai repede, va 
sări și arunca mai departe. Ultimii 
ani au dovedit — la nivel mondial 
— că la 18—19 ani se pot obține 
performanțe de cea mai mare va
loare, la fel ca Ia 25 de ani.

Trebuie menționat că acest volum 
ridicat de muncă nu a fost o carac
teristică a perioadei de pregătire in 
comun a lotului, el fiind o perma
nență în pregătirea la cluburi, lucru 
care a asigurat o bază superioară de 
plecare în perioadele de reunire — 
la Predeal sau la Felix.

BILANȚ 1973
— un titlu de campion euro

pean
— 2 medalii de argint la 

C.E.
— 1 medalie de bronz la 

C.E.
— 2 titluri de cartipion mon

dial școlar
— alte 3 medalii la cam

pionatul mondial școlar
— 3 recorduri europene de 

juniori
— 19 sportivi în primii 10 at- 

leți europeni (pe probe) ai 
anului

— 11 titluri balcanice
— 4 titluri (din 4) la Crosul 

Balcanic
— 4 victorii la Festivalul 

Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Berlin..

— victorii în meciurile cu 
Ungaria, Cehoslovacia și Gre
cia

— locul 1 la tetratlonui at
letic internațional

O NOUĂ GENERAȚIE DE 
ANTRENORI

Sîntem tentați să asociem această 
schimbare de optică în concepția față 
de antrenament, față de efort, de 
manifestarea unui alt fenomen, ex
trem de interesant și de care atletis
mul nostru avea — credem — impe
rioasă nevoie. Este vorba de apari
ția unei noi generații de antrenori. 
O generație tîhără, ai cărei membii 
au ieșit — in majoritate — de pe 
băncile I.E.F.S.-ului în ultimii 6—7

OINIȘTII DIN NOU ÎN ÎNTRECERE
Sîmbătă și duminică, echipele de oină 

din Capitală se vor afla din nou pe 
suprafețele de joc. Ele se vor întîlni 
în cadrul „Cupei de toamnă44, competi
ție ale cărei partide se vor desfășura 
la Complexul sportiv al Universității (la 
lacul Tei). Nu vor lipsi de la aceste 
dispute cunoscutele formații C.P.B. (mul
tiplă campioană națională și deținătoa
re a „Cupei României44). Universitatea și 
Gloria, acestea două din urmă finaliste 
ale campionatului republican. S-au mai 
înscris Dinamo și I.C.M.E. Reuniunile 
vor începe sîmbătă de la ora 15, și du
minică de la ora 9.

La Buda, lîngă Mihăilești, va avea 
loc în ziua de 28 octombrie, în organi
zarea C.J.E.F.S. Ilfov. „Cupa speran- 
țelor“. întrecere rezervată piohierilor și 
școlarilor. Și-au anuhțat, pină în pre
zent. participarea următoarele 12 echipe: 
Școala generală Curcani. Șc. gen. Ve
dea, Liceul Fierbinți. Șc. gen Bolintin 
vale, Șc. ,<en Bolintin Deal, ' Șc. gen.

(comuna Schitu), Liceul Călugă-

reni. Șc. gen. Mihăilești, Șc. gen. Buda, 
Liceul Hotarele, Șc. gen. Letca Nouă și 
Șc. gen. Niculești. Iubitotu sportului 
nostru național vor avea prilejul sâ 
asiste la confruntări atractive, ținînd 
cont de faptul că în acest județ oină 
se bucură de multă popularitate.

★
în aceeași zi cu „Cupa Speranțelor" și 

in aceeași localitate, va avea loc și o 
competiție rezervată echipelor de se
niori șl denumită sugestiv, „Cupa recol
telor bogate". Vor lua parte opt echipe, 
organizatorul (tot CJEFS Ilfov) oferind 
primelor clasate, în afara cupei, diplome 
și premii constînd în material sportiv.

De la an la an. în Capitală, oină de
vine tot mai populară și ca urmare a 
acestui fapt își fac apariția noi formații. 
După I.C.M.E., iată că o altă întreprin
dere — este vorba de Fabrica de utilaje 
poligrafice, lansează o nouă echipă, 
„Tipograful", al cărei debut il așteptăm 
cu mult interes,

ani. „Noul val" al antrenorilor a 
adus un suflu nou în activitatea cu 
juniorii, șl, în afara unei concepții 
moderne de antrenament, un lucru 
de care avea absolută nevoie : entu
ziasmul.

Au fost cooptați, la lotul de ju
niori, mulți antrenori tineri, reco
mandați, desigur, de... performanțele 
elevilor lor. Numele unora din ei a 
fost amintit, adesea în coloanele zia
rului alături de realizatorii unor 
performanțe deosebite. Manole Miti« 
lecis, Nicolae Păcuraru, Toma Guță, 
Romulus Moise, Die Nicolae, Gheor
ghe Georgescu, Radu Tetiniuc, Con
stantin Mihail, IOn Morolu, Dan Se
rafim, Constantin Mușat, Ștefan Po
pescu — exponenții cei mai repre
zentativi al noii generații de specia
liști, alături de antrenori cu expe
riență în munca cu juniorii ca Silviu 
Dumitrescu, Liviu Mereuță, Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi, Mihai Răuțoiu 
etc. stau la baza succeselor atleți
lor juniori din acest an. Colectivul 
de antrenori al lotului a reușit — 
sub îndrumarea competentă și ener
gică a antrenorului federal N. Mără
șescu —. să întroneze în cadrul echi
pei și lotului un climat de muncă 
sănătos, favorabil unei activități 
rodnice.
NU CHIAR TOTUL ESTE ROZ...
Desigur, toate acestea sint frumoa

se. Dar, pentru ca succesele de azi 
ale juniorilor să nu rămînă doar a- 
mintiri plăcute atunci cînd ei vor 
păși în anii senioratului, eforturile 
trebuie sporite. In același timp este 
necesar să spunem — pentru ca per
formanțele de miine ale juniorilor 
să le depășească pe cele de azi — 
că nu chiar totul merge ca pe roate, 
nu este totul roz la nivelul atletis
mului. pentru juniori. Aminteam, la 
început, pe cei care și-au depășit 
anul acesta dificilele obiective fixate. 
Sint însă și destui juniori care nu 
și-au respectat promisiunile. Dacă la 
unele probe avem cițiva performeri 
de reală valoare, altele, sint extrem 
de „sărace". Uneori, în spatele pri
milor specialiști — nici aceștia cu 
rezultate deosebite — există goluri 
supărătoare. Și ar trebui, Credem, să 
se pună, in cadrul antrenamentelor, 
un mai mare accent pe — să-1 spu
nem — pregătirea psihologică a ju
niorilor. Am remarcat în anumite 
ocazii — „Cupa Prietenia", meciul 
cu R.D. Germană șl Polonia — că 
mulți dintre juniorii noștri nu știu 
să concureze atunci cînd întîlnesc 
adversari cu rezultate superioare, 
neizbutind să se apropie de cele mai 
bune prestații ale lor. Desigur, nu 
se poate face totul într-un an, dar 
sperăm că drumul început acum va 
fi continuat.

SUCCESELE DE AZI IN 
PERSPECTIVA MONTREALULUI
Să încercăm să vedem, în încheie

rea acestor rînduri, ce înseamnă a- 
cest an bun la nivelul juniorilor in 
perspectiva Jocurilor Olimpice din 
1976.

Constatăm cu satisfacție că acum, 
cu trei ani înaintea Montrealului, 
există deja un nucleu de juniori — 
ce vor avea la ora J.O. 21—22 de ani 
— pe care antrenorul federal N. Mă
rășescu îi socotește „cu potenți-il 
olimpic". La progrese normale în 
următoarele sezoane, Gh. Ghipu, Gh. 
Megelea, D. Cristudor, I. Korodi, N. 
Onescu, C. Cîrstea, Niculina Lungu, 
Doina Spînu, Maria Giurgiu, Flo
rența Ionescu etc., se vor putea pre
zenta cu fruntea sus în arena o- 
limpică.

Sperăm că aceste talente deosebi
te nu se vor pierde pe drum, spe
răm că ele vor atrage în sfera lor 
gravitațională și alte hume. Și, sîn
tem convinși, „speranțele" noastre 
și antrenorii lor au înțeles câ lu
crurile frumoase spuse azi la adresa 
lor vor avea finalitate, vor fi pe 
de-a-ntregul validate pe pista stadio
nului olimpic din Montreal.

.yiadimif MORARU
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SINGURUL DRUM 
SPRE PROGRES!

DEȘI A FOST LIPSITA K till»» IIIUU1Iii
ne-a declarat C. Cernăianu

Craiova în-

me- 
dumi- 
echi-pe „23 August'1, între . 

României și Finlandei, și al 
scor-fluviu are sorți să tă
un simplu „record perso- 

ni se pare a fi semnifica- 
lui, perspectivele pe care le

cronometru”, o afirmă șl Cot- 
Dinu, căpitanul formației, unui 
expoiiehții (printre tricolori) 
Vechi ai ideii. Cităm din de- 

„Imi pare bine că atn 
sus- 
rittn

Mult mai important decît 
Piui în sine, cel desfășurat 
nică 
pele 
cărui 
mînă 
hal”, 
tia
deschide fotbalului nostru. Pentru 
eă această partidă, programată
în finalul sezonului internațio
nal (oficial) al tricolorilor noștri 
trebuie să însemne o piatră de ho
tar între ceea ce a 
Vrem să reprezinte 
cît mai 
mânesc 
joc. Un 
pornind 
din diverse motive. în 
elevilor lui V. Stănescu și R. 
Cosmoc nu s-a prea putut desci
fra o idee anume — ci ceva mai 
devreme, de la anii care au pre
mers perioadei actualei condu
ceri tehnice la echipa națională.

N-au fost „ani slabi” sub as
pectul rezultatelor obținute la 
acest nivel, al primei selecționate 
a țării (între care performanța tri
colorilor de a se fi calificat la tur- 

f neul final al lui El Mundial se 
înscrie ca un punct de referință 
convingător) și deloc criticabili nici 
din punctul de vedere al ideii im
primată reprezentativei de către 
antrenorul Angelo Niculescu ; fie 
și pentru simplul motiv că aceas
tă concepție, a cărei caracteris
tică a fost acel joc de elaborare 
la mijlocul terenului într-un ritm 
mai scăzut, a însemnat o anume 
gîndire, repetăm, răsplătită de 
rezultate.

Dar „temporizarea” sau tacti- 
cile pur defensive din fotbalul 
nostru au fost, și-au trăit..., traiul, 
meciul de duminică a demonstrat, 
o dată în plus, că a sosit timpul 
să ne întoarcem, curajos, fața spre 
jocul de atac, OFENSIV, accesibil, 
după cum s-a văzut și tricolorilor 
noștri. O spune și acest 9—0, reu
șit de echipa națională Ia capă
tul unei impresionante „curse con-

fost și ceea ce 
intr-un viitor 
fotbalul ro- 
concepției de 

nu 
— unde, 
evoluția 

Stănescu și

apropiat 
pe planul 
punct de demarcare, 
de la „Leipzig”

tra 
nel 
din 
mai
clarația lui : 
dezis părerea multora care 
țineau că nu putem juca în 
susținut, utilizind două arme spe
cifice fotbalului modern...” ...,,A- 
ceastă metamorfoză iheumbă din 
partea noastră o responsabilitate 
sporită: de a continua numai pe a- 
eest făgaș, singurul ce poate aduce 
un adevărat progres fotbalului nos
tru !“

Nu-i vorba aici doar de spiri
tul nou, ofensiv, în care echipa 
noastră națională, a abordat acest 
joc cu Finlanda, întrucît — date 
fiind condițiile speciale ale obiec
tivului de îndeplinit, acel exact 
9—0 — altfel, cu altă manieră de 
joc, nici nu s-ar fi putut ajunge 
la scorul dorit. Demn de 
este, 
tului 
atac,

Șl 
dere 
mân 
largul lui, atacînd, în momentele de 
posesie a mingii, decît atunci cînd _ X.x, -x __ — jn

de
re-

reținut 
mai ales, faptul că fotbalis- 
român îi place acest joc de 
are pentru el aplicații.
din importantul punct de ve
al moralului, jucătorul ro- 

s-a simțit întotdeauna mai în

LA 28 OCTOMBRIE, LA TIRANA

f.C. CONSTANTA, PARTENERA 
REPREZENTATIVEI ALBANIEI

Ultimul joc de verificare al re
prezentativei Albaniei, dinaintea 
întîlnirii cu echipa R. D. Germane, 
de la 3 noiembrie, din cadrul pre
liminariilor C. M., va avea loc, la 
28 octombrie, la Tirana. Partenera 
selecționatei Albaniei va fi forma
ția F. C. Constanța

AGENDĂ BUCUREȘTEANÂ
SÎMBĂTA 20 OCTOMBRIE

Terenul F.R.B., ora 15 : I.O.R. 
Sirena (Divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 15 : Teh
nometal — Sportul Ciorogîrla (Di
vizia C).

DUMINICA 21 OCTOMBRIE
Stadionul Republicii, ora 13 : 

Sportul studențesc — C.F.R. Cluj 
(tineret-rezerve) ; ora 15 : Sportul 
studențesc — C.F.R. Cluj (Divi
zia A) ;

Stadionul Giulești, ora 13 : Ra
pid — A.S.A. Tg. Mureș (tineret- 
rezerve) ; ora 15 : Rapid — A.S.A. 
Tg. Mureș (Divizia A) ;

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Minerul Motru (Divizia 
B) ; ora 13 : Unirea Tricolor — A- 
zotul Slobozia (Divizia C) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : Meta
lul — C. S. Tîrgoviște (Divizia B) ;

Terenul Steaua, ora 11 : Șoimii 
TAROM — Laromet (Divizia C) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — Voința (Divizia C) ;

Terenul Electronica, ora 11 : 
lectronica — Triumf (Divizia C).

a fost constrîns să se apere, 
păstrarea unei zestre sărace 
goluri sau, uneori nici atît, a 
zultatului... alb. ,

Pentru a se afla cît mai mult 
putință posibil în tovărășia balo
nului, tricolorii au recurs, cu rea
le foloase, și la arma modernă a 
presingului. „Cu totul remarcabil, 
presingul fotbaliștilor români”, re
marca 
prezent duminică în tribunele 
la „23 August”, — ■
ținută, lucidă, îmbinată armonios 
cu efectuarea permanentă a pre
singului, formă de apărare de- 
rivînd din „deviza atacului” — 
iată opțiunea, de dată recentă, a 
tricolorilor în materie de concep
ție de joc. Cultivată constant și 
metodic la echipa națională — 
dar, în paralel, și la CLUBURI — 
ideea, generoasă, viabilă, prin 
aceea că slujește spiritului ade
vărat al jocului, va rodi, în vii
tor, noi victorii, chiar și în com
pania unor formații cu adevărat 
redutabile!

CU

și Juan Carlos Lorenzo, 
de

OFENSIVA sus-

Pentru Universitatea 
cepe „săptămîna de foc", de care ne 
vorbea antrenorul C. Cernăianu. Mîi- 
ne are loc derby-ul din campionatul 
nostru, Universitatea — Dinamo, după 
care, formația din Bănie îșl va face 
bagajele și va pleca spre Liege, unde, 
miercuri, va întîlni, în turul II al 
Cupei U.E.F.A., pe Standard. In ve
derea acestui joc, ahtrenorul craio- 
vean s-a deplasat în Belgia, unde, 
duminică, a asistat la meciul S. K. 
Beveren — Standard.

Joi, deși foarte grăbit, înainte de 
a pleca spre Craiova, antrenorul. C. 
Cernăianu ne-a oferit cîteva minute, 
în care și-a expus pe scurt, consta
tările asupra jocului viitorului ad
versar.

— Ce impresie v-a făcut. Standard 
Liege ?

— Am cele mai bune păreri des
pre această formație. Nu voi greși 
dacă am să afirm că este superioară 
Florentinei.

— Ce argumente v-au condus la 
această concluzie ?

— Individualitățile din formație și 
valoarea el de ansamblu. Dolmans, 
Dewalque, Semmeling, iugoslavii Bu- 
kal și Takaci sînt jucători de valoare. 
Iii meciul pe care l-am urmărit, m-a 
impresionat ritmul fantastic de joc 
impus de gazde, cărora le convenea 
de minune terenul lor de dimensiuni 
reduse. Și la acest ritm sufocant. 
Standard a făcut față, deși a pierdut 
jocul cu 2—1. Nu trebuie să omitem 
faptul că Semmeling nu a putut juca 
decît u repriză, că din teren au lipsit 
Van Moer, portarul Piot și Rora. Pri
mii doi au fost accidentați, iar iugo
slavul Rora este suspendat disciplinar 
trei luni, de către federația belgiană, 
pentru jocurile din campionat. S-ar 
putea ca toți trei să joace miercuri, 
împotriva noastră.

— DUpă cite știm, Standard a fost 
dominată în acel joc. Cum s-a apă
rat ea ?

— Destul de organizat. Din plecare 
a avut o așezare de 4—3—3, cu De- 
walgue libero, folosind o apărare com
binată, zonă cu „om la om”, dar foar
te elastică. Ieșirea în atac a făcut-o 
grupat, cu acțiuni poziționale, la care 
participau 7—8 jucători, inclusiv fun
dașul dreapta Gerets. La mijloc au 
acționat Govaerts, tinărul Henrotay, 
un jucător tehnic, și Takaci, conducă
torul de joc, iar în fața Lambrichts, 
Bukal și Musovici. Pentru a deruta 
apărarea adversă, după cum se vede, 
extremele și-au schimbat locurile. 
Bukal (autorul golului, cu capul), are 
o excelentă forță de pătrundere, șut 
puternic, detentă. 
el, tehnici, dar nu 
jucat mingea fără 
tocmai de aceea au 
procent de greșeli.

— Din putict de vedere fizic, Stan
dard e o echipă solidă ?

înapoierea din Be’gia
bine tăcuți, 
sînt masivi, 

Deselnicu
Standard

jocului 
pentru

le
a

la

la
— Jucătorii săi sînt 

iar Jeck și Dewalque 
peste gabaritul lui Bădin, 
săli Boc.

— Ați găsit în jocul lui 
și... slăbiciuni ?

— Desigur. In pregătirea 
vom acorda toată atenția, 
le putea exploata.

— Ne spuneați că terenul de 
Beveron este de dimensiuni reduse. 
Un fel de „Carpați Sinaia”. Dar sta
dionul din Liege, cum e ? L-ați vă
zut ?

— M-am gîndit și la acest lucru. 
Am urmărit aici un meci de tineret. 
Stadionul are o capacitate de 40 000 
de locuri, iar terenul este de dimen
siuni normale. Altele vor fi, deci, 
datele jocului în aceste condiții. Vom 
ține seamă și de acest element. Tri
bunele sînt apropiate de gazon, lip
sind pista de atletism.

— După cele văzute la Beveren, 
care e concluzia dv. privind șansele 
Universității în cele două partide cu 
Standard ?

— Meciurile nu vor ti ușoare, știe 
toată lumea. îmi doresc să prindem 
o Zi bună în partida de la Liege, și 
atunci calificarea nu ne va scăpa, 
deși antrenorul Marcovici e încreză
tor în succesul formației sale. A ținut, 
însă, să spună că are cuvinte de lau
dă la adresa"fotbalului românesc și 
a echipei noastre.

Constantin ALEXE

...Mi se va permite ca — o clipă, măcar o sin
gură clipă — înainte de a mă pronunța despre acest 
9—0 cu Finlanda, socotit chiar peste hotare drept 
,,o senzațională victorie a României", să mă gîn- 
desc la ce se întîmplă azi la Londra ?

Acel 1—1 al Poloniei pe Wembley, cu Anglia, eli
minînd din Cupa Mondială țara care a inventat 
fotbalul, e un rezultat, probabil, la fel de senzațio
nal ca acela de la București, ca 
Comentatorii francezi pe care i-am 
chiar acum, susțin — cu dcea plăcere 
și umanistă care-i caracterizează cînd 
„succesele" echipei de peste Cana!
— că 
„doliu 
un fel 
ce se petrece peste Mînecă. in nidi *
o țară civilizată și inteligentă din I
lume, „doliul național" nu va reieși I
din jocul de fotbal-asociațle. j

Dar că polonezii au obținut pe "
Wembley un rezultat istăric, in iste- |
ria fotbalului, nu incape îndoială. Cei I
ce au văzut meciul spun o seamă 1
de lucruri care he interesează : câ '
polonezii au jucat admirabil în apă
rare, o apărare agresivă, cu uh por
tar formidabil, cu două-trei contra
atacuri care i-au uluit pe englezi, dar 
zînd la maximum. N-au jucat deschis, 
căci asta i-ar fi dus la eșec. Au jucat 
rare aglomerată, rea, închizind culoarele de șut, per- 
mițînd astfel și șansei să-și facă de cap și să-i ajute. 
Căci au avut și mult noroc — .noroc care face și 
el parte din joc, deci și din viață. Arbitrul le-a dat 
englezilor un „11" 
țial, ci faptul că sir Alf, 
nimic nou într-un fotbal care de 
joacă foarte bine numai ceea ce știe el că e fot
bal : pasa precisă, tare și lungă, fuga nebună, cen
trarea înaltă — joc stereotip, de excelentă calitate 
tehnică și nervoasă, dar stereotip.

Firește câ stau cu sufletul la gură să văd ce va 
păți sir Alf de la ziariști și de la publicul acela 
cintăreț. Știu că nu va fi linșat, și va scăpa cu cî
teva pamflete pe care le putem scrie și noi, cu ex
periența noastră (Au englezii pamfletarii noștri ?...) 
După cum știu de pe acum că s-du setis deja o 
groază de articole care pun jar pe rană și punctul 
pe i — invocînd acel straniu 1—1 făcut de An-

să zicem așa... 
auzit la tadio 

răutăcioasă 
e vorba de

un adevărat 
pentru britanici. E 

de a lua peste picior ceea

acest rezultat e 
național

glia cu Țara Galilor (! I 1) care i-a adus să joace 
meciul decisiv cu Polonia în acea tensiune ner
voasă. Și acolo un 1—1 cu o echipă modestă a 
dat peste cap un destin...

E ceea ce facem și noi acum, după acest 9—0 
care, oricît de ușor îmi era mie să-l anunț pe hîrtie, 
nu era deloc ușor să-l ți —L .
în fața acelor băieți care n-ar fi dat dureri de cap 
nici in strada 
și spunem că,

ușor să-l și realizezi pe teren, chiar

doctor Staicovici... Noi venim acum 
t _____ __ uite, dacă nu făceam 1—1-ul acela
fa Helsinki, dacă jucam ofensiv cu R.D.G. Ja Leipzig, 
dacă așa era

fTflW

și tempori- 
ofensiv — 
cu o apă-

contestabil, dar nu asta e esen- 
marele sir Alf, n-.ă adus 

o sută de ani

și pe dincolo, acum R.D.G.-ul ar fi 
trebuie să bată cu nu știu cît la 
Tirana și ar fi fost alta cîntarea. Nu 
e chiar așa. Mintea românului de 
pe urmă e foarte bună, întotdeauna, 
dar la tot ce ține de operațiile min
ții trebuie privit în dialectica lui și 
a jocului. Mai băteam noi cu 9—0 
dacă am fi cîștigat la Helsinki ? îmi 
vine a zice că nu, după cum pri
cep eu la psihologiile noastre. Lucru
rile se leagă altfel în funcție de îm
prejurări.

Un campionat se pierde și se cîș
tigă în fiecare etapă. „U" Craiova 
n-a pierdut titlul la Arad, ci la Cra- 
iovd, cu Steagul Roșu, de pildă, dacă 

parte și, fără a fi cinic, aș zice că nu 
rău... Poate că galezii i-au eliminat pe

nu in altă 
i-a prins 
frații englezi, prinzînd o zi formidabilă, fiindcă fără 
o zi bună nu găsești binele nici în fotbal. Trebuie 
să ne intre bine in cap nu numai că fotbalul e un . 
joc — idee cu care ne alinăm la greu și o uităm 
la bine — dar că el conține și toate filozofiile jo
cului printre care, la loc de cinste e și împrejura
rea, adică ziua cu a ei lumină a soarelui, deci cu 
ale ei umbre și întorsături ale sorții care determi
nă, la rîndul lor, alte întorsături și alte surprize. Și 
în fotbal 
care îl.

lată-ne,
numeam, 
Tirana"...
letic, logic, dureros, capricios, implacabil —
poate cuprinde,
nostim și foarte plăcut. Eu unul o cred...

— judecata de pe urmă are loc in fie-

deci, visînd acum și zîmbind la ceea ce 
într-o clipă de inspirație, „ceva nostim la 
Căci cum o fi azi fotbalul — crîncen, at

el mai
ca și aluatul gospodinelor, ceva

BELPHEGOR

TREI ANTRENORI COMENTEAZĂ

CAMPIONATUL DIVIZIEI B

Ceilal(i de liriuă 
individualiști. Au 
preluări și paate 
avut și un mare

G. NICOLAESCU

AVEM PREA MULTI ARBITRI? VASILE COPILGHEORGHE STAICU

Nu o dată, s-a discutat despre 
problema rotației arbitrilor, a- 
jungîndu-se de fiecare 
concluzia că, în nici un 
tația nu trebuie făcută 
gul... rotației. Cu alte 
dacă nu este just să fie 
manență programați aceiași ar
bitri, oricît de buni ar fi ei, 
pentru că în felul acesta ar fi 
ținuți în loc alți arbitri _ cu 
perspective, tot atît de nesănă
toasă este ideea de a se pro
grama arbitri numai pentru că 
le-a venit rindul, și nu pentru 
că numele și forma îti care se 
află ei le reclamă prezența la 
cîrma meciurilor. Evident, nu 
este ușor de împăcat aceste două 
principii, dar trebuie să existe 
o continuă preocupare pentru a 
nu se cădea într-o extremă sau 
alta.

Scriem aceste 
nind de la faptul 
trecută, arbitrului Aurel Bentu, 
din lotul F.I.F.A.
găsit altă întrebuințare, decît a- 
ceea de a fi delegat ca ARBI
TRU DE LINIE LA MECIUL DE 
JUNIORI DINTRE AUTOBU
ZUL ȘI ȘCOALA SPORTIVA 
DIN CĂLĂRAȘI I

dată la 
caz, ro
de dra- 
cuvinte, 
în per-

B, care a avut loc zilele trecute în 
discuta cu antrenorii Vasile Copil 
(Chimia Rm. Vîlcea) și Gheorghe

MIERCURI, 24 OCTOMBRIE

0 NOUĂ ETAPĂ
A „CUPEI ROMÂNIEI'1

rînduti, por- 
că, duminica

nu i s-a mai

(Urmare din pag. I)

ea con- 
un semn
Dar, ce 
fanionu- 
oarecare 
de talia

Prezența unui arbitru fruntaș 
la conducerea unei finale a ju
niorilor sau a altui meci im
portant al tinerilor jucători, nu 
poate fi decît salutată, 
stituihd un stimulent și 
de prețuire pentru ei. 
sens are încredințarea 
lui de tușier, la un joc 
de juniori, unui arbitru
lui Aurel Bentu, care, fără în
doială, ar fi fost mai util în 
duminica aceea pe alte terenuri, 
unde se înfruntau edhipe 
ziohare.

Să tragem concluzia că 
prea mulți arbitri buni și 
mai știm ce să facem cu ei ? 
Ar fi bine să fie așa. 
știm că realitatea este 
numărul arbitrilor de 
este mai mic decît ar fi 
Așa stînd lucrurile, 
atît mai de neînțeles faptul că 
uhui arbitru din primul eșalon 
— lui Aurel Bentu sau altuia — 
i se oferă două alternative : ori 
de a sta acasă, ori de a fi de
legat ca tușier la o partidă de 
juniori...

divi-

avem 
că nu

Dar, noi 
alta, că 
valoare 

de dorit, 
apare cu

GHEORGHE NUȚESCU
Trialul jucătorilor din divizia

Capitală, ne-a oferit prilejul de ă
(Delta Tulcea), Gheorghe Nuțescu _______ ___ „„„ .
Staicu (Olimpia Satu Mare). Interlocutorii noștri au comentat desfășu
rarea campionatului eșalonului secund, făcînd aprecieri asupra partide
lor, comportării echipelor și asupra arbitrajelor.

Iată părerile celor trei tehnicieni:
V. COPIL : „întrecerea divizio

narelor B se desfășoară la un 
nivel superior anilor trecuți. Ca
litatea jocurilor a crescut, deoare
ce majoritatea antrenorilor sînt 
preocupați de a pregăti echipele 
cît mai aproape de cerințe. în se
ria I, totuși, există o diferență de 
experiență și chiar valoare între 
vechile și noile promovate, favora
bilă ceîor dintîi, fapt reflectat și 
în clasament.

Sînt echipe, voi cita pe Gloria 
Buzău, C.S.M. Suceava, Știința Ba
cău și Delta Tulcea, care, fie că 
evoluează pe propriul' tereh, fie că 
joacă în deplasare, aplică o tac
tică ofensivă, unele dintre parti
dele acestor formații apropiindu-se 
de nivelul celor de Divizia A.

Consider că F. R. Fotbal s-a 
orientat bine, cu mici excepții, de- 
Iegînd arbitri cu experiență. To
tuși, unii cavaleri 
înțeleg prea bine 
apărătorilor, care

ai fluierului, nu 
„jocul tare” ci 

în cazul funda
șilor Metalului Plopeni și Progre
sul Brăila este mult prea dur.

ELEVII IALOMIȚENI
(Urmare din pag L)

reprezentante ale școlilor, coopera
ției meșteșugărești și întreprinderi
lor din oraș și din comunele înve
cinate. Dintre participante S-au re
marcat alergătoarele din satele Be- 
lănești, Voitinel, Vorotnic de Sus, 
Brăduț, Doinești etc.

Iată cîștigătoarelb : copii cat. II : 
Lidia Halus (Șc. gen 2) ; copii, 
cat. I : Lăcrămioara Chindea (Șc. 
gen. 2) ; junioare III : Lăcrămioara 
Oîrtei (Șc. gen. 3) ; junioare II : 
Rodica Buderiță (Lie. 2) ; junioare 
I : Zahara Rotaru (Lie. 2) ; se
nioare : Gertrud Jiriadă (Voința).

M. ANDRICI — coresp.

ASTĂZI, IN CAPITALĂ 
DOUĂ INTERESANTE 

ÎNTRECERI FINALE

Astăzi, de la orele 16,45, stadionul 
Tineretului 
gazda unei 
competiții.
„Cupei Diana” la handbal, întrecere 
care reunește cele mai bune echipe 
feminine din municipiul București.

★
Tot astăzi, de la orele 15, în 

Parcul copilului, sînt programate 
finalele Cupei C.F.R. la atletism, 
fotbal și volei. întrecerea are loc 
în cadrul suitei de manifestații 
sportive dedicate împlinirii a 50 de 
ani de existență a clubului sportiv 
Rapid București.

din Capitală 
interesante și 

Este vorba de

va fi 
inedite 
finala

VĂ’ PLACE ȘAHUL?

întrebarea au găsit-o timișorenii 
în textul unor afișe distribuite, 
luna trecută, în orașul de pe ma
lul Begăi. Și adum, desigur, vreți 
să știți care a fost opinia celor ast
fel chestionați. Iat-o : 193 de iubi
tori ai sportului minții s-au prezen
tat la faza de masă a campiona
tului municipal de șah. Noroc că 
centrul de șah al Timișoarei dis
pune de 50 de garnituri, altfel... 
Desfășurată după metoda „Bănă
țeană” (fără partener dirijat, ci 
tras la sorți pe loc, de fiecare dată), 
după terminarea concursului, 94 de 
participanți au obținut categoria a 
treia de clasificare, parte dintre a- 
ceștia dovedindu-se autentice ta
lente. Este vorba de Login Marcu, 
muncitor la fabrica Victoria, Mir
cea Jurcă, felcer, Liuță loan, elev, 
Mihai Schmidt, Inginer, Vasile Zo- 
han, profesor etc.

St. MARTON — coresp.

„TOAMNA baimareana-
în orașul de la poalele Dealului 

Florilor, va avea loc între 18—21 
octombrie, ediția a II-a a Festiva
lului cultural-sportiv „Toamna băi- 
măreană”. Această nouă ediție se 
remarcă prin numeroase manifes
tări, la activitățile sportive ur- 
mînd a fi antrenați mulți tineri. 
Vor avea loc întreceri la fotbal, 
volei, handbal și popice.

T, TOHATAN — coresp. jud.

mai exact al atletelor — 
va avea Ioc în prima duminică a 
lunii 
cros 
nizat 
turor _____
sau atribuții în domeniul sportu
lui. Un cros cu cîteva mii de e- 
leve.
UN CERC DE... MUȘCHETARI 

LA SLOBOZIA I
Neangajata, deocamdată, prea 

spectaculos în aria performanței, 
exceptînd într-o oarecare măsură 
handbalul și baschetul — școala 
ialomițeană face totuși continue 
investigații pentru ă se afirma și 
aici. Inspectoratul școlar județean 
intenționează, de pildă, să înfiin
țeze un cerc sau chiar o secție 
de scrimă pe lîngă Școala sporti
vă din Slobozia, avînd repartizată 
din acest an de învățămînt o spe
cialistă în materie, prof. Rodica 
Văduva. Este o orientare bună, ști
ut fiind că din anul 1974 copiii 
vor avea un campionat republi
can și, deci un prilej de afirma
re pentru foarte mulți necunoș- 
cuți în această disciplină olimpică. 
Considerăm că și Federația Româ
nă de Scrimă va fi în măsură să 
acorde sprijinul necesar,

DE LA 3 000 LA 8 000 DE 
ELEVI...

într-o perspectivă nu prea 
depărtată — pînă la finele actua
lului cincinal, populația școlară a 
orașului Slobozia va spori simți
tor — de la 3 000 cît .numără în

noiembrie. Este vorba de un 
al fetelor, care va fi orga- 
la Slobozia, cu concursul tu- 
factorilor cu responsabilități

să

în-

prezent la aproape 8 000. Aceas
ta, prin construirea unui complex 
de unități de învățămînt legat iu 
disolubil de producție, de nevoile 
economiei județului. Noul complex 
școlar va cuprinde spațiu de în
vățămînt pentru un grup de chi
mie, altul de construcții și un al 
treilea de cooperație. Acum se 
lucrează intens la proiectare, după 
ce — prin decizia Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular ju
dețean — a fost stabilită amplasa
rea viitorului complex. Semnalăm 
că noua construcție arc prevăzute 
și amenajări speciale pentru acti
vitatea sportivă — săii și terenuri 
ele. Această masă importantă de 
tineret va reprezenta, neîndoielnic, 
un puternic impuls în dezvoltarea 
activității sportive din Ialomița.

O precizare finală — atît re
țeaua actuală de școli din orașe și 
din așezările rurale (cît și cele ce 
o vor completa în viitorul apro
piat) vor primi, începînd chiar cu 
acest trimestru, completări de in
ventar sportiv din dotări. Inițiati
va aparține tot Inspectoratului șco
lar județean și ea se bucură de 
înțelegerea largă a Consiliului 
popular. Intenția gospodarilor de 
la învățămînt este de a nu mai 
lăsa școală care să nu dispună de 
un minim de aparate pentru gim
nastică, atletism și un joc sportiv, 
după preferințele elevilor.

Iată doar cîteva elemente de re
ferință din activitatea 
Inspectoratului școlar 
Ialomița, activitate ce 
opotrivă răspunderea, 
dragostea și. pasiunea 
dre didactjce.

S-au înregistrat și unele abateri de 
la disciplină, dar ele au fost iriai 
rare. Mai. regretabil este faptul 
că unii antrenori nu-și stăpinesc 
nervii și au apărut în fața Cole
giului central.

Acțiunea care s-a desfășurat în 
aceste zile la București, trialul ju
cătorilor din „B“, este utilă pen
tru depistarea elementelor tinere, 
talentate, cu perspectivă de creș
tere și promovare. Sper că se vor 
mai organiza asemenea acțiuni”.

GH. NUȚESCU: „Cu toate că 
s au disputat nouă etape, mi-a fost 
greu să-mi fac o imagine asupra 
întregii serii a II-a. Fină in pre
zent, am constatat că majorit; 
formațiilor aplică două tactici 
plet diferite, 
nul pe care 
evoluează pe 
pun accentul 
deplasare — 
oameni în apărare, 
Am întîinit, însă, : 
Vi-." 
au jucat la atac, în tot timpul 

g meciurilor respective.
Dacă echipele nu dau încă mai 

mult, aceasta se datorează ccmo- 
dității jucătorilor, fiindcă din cele 
90 de minute, doar în t>0, să zi
cem', se comportă la nivelul cerut 
de fotbalul modern. Jucătorii, în 
general, nu vor să împletească, așa 
cum este firesc, sarcinile ofensive 
cu cele defensive și de aceea și 
tempo-ul jocului scade pe peri
oade mai îndelungate.

în seria noastră, arbitrajele mai 
lasă încă de dorit. Foarte mulți 
arbitri avantajează, într-o mai mi
că sau mai mare măsura, forma
țiile gazdă. Dar, nu toți condu
cătorii partidelor au preferințe 
pentru localnici. Am întîinit des
tui arbitri care au aplicat ferm

corect prevederile regulamen
tare.

Deocamdată nu s-a făcut o de- 
pfftajare. Pînă' _____ _______
ecl.ipe au luat un mic avans față 
de majoritatea formațiilor. Acest 
fapt se datorește cîștigării unor 
puncte în meciurile din deplasa
re. Diferența existentă de puncte 
intre formații nu este așa de mare 
și deci configurația clăsamen* ului 
poate fi schimbată de la o etapă 
la alta, în funcție de locul unde 
joacă o echipă sau alta.”

acuma două-trei

în funcție de 
joacă. Atunci

tea 
com- 
tere- 
cînd 

propriul teren — eie
pe ofensivă, iar în 
retrag cîte 7 și 8 

, stricînd jocul. 
. și două excep- 

Gaz metan și Flacăra, care 
în tot timpul

GH, STAICU: „în general, ni
velul meciurilor poate fi conside
ra: <'a bun. Și în seria a IlI-a, for- 
maț’iie ce evoluează în deplasare 
pin accentul pe defensivă. Dar 
sînt și echipe care se preocupă în 
mod constant de calitatea jocu
rilor, de a satisface exigențele 
spectatorilor. Din această catego
rie fac parte F. C. Bihor, Minerul 
Baia Mare, Victoria Cărei, Olim
pia Satu Mare, Mureșul Deva și 
chiar U. M. Timișoara.

Cu părere de rău trebuie să a- 
mintesc faptul că în multe partide 
disciplina a lăsat de dorit, dato
rită lipsei de exigență a conduce
rilor unor cluburi și a unor ar
bitri. Ar fi în folosul fotbalului, 
a spectacolului sportiv, dacă arbi
trii ar fi mai prompțt în luarea 
măsurilor, chiar eliminînd pe cei 
ce încalcă repetat disciplina. Am 
avut prilejul să constat că 
arbitri favorizează pe gazde. Mă' 
voi referi la arbitrul I. Țifrea, din 
Cluj, care a condus 
tică partida Minerul 
limpia Satu Mare, 
localnici. De atunci 
dacă cu asemenea 
lui poate progresa...

După consumarea 
s-a conturat faptul

Federaț ia română de fotbal a sta
bilit ca miercuri 24 octombrie să 
se dispute o nouă etapă a „Cunei 
României”. Iată programul : Me
talul Rădăuți — C.S.M. Suceava, 
Minerul Gura Humorului — C.F.R. 
Pașcani, Partizanul Bacău — Mi
nerul Comănești, Oituz Tg. Ocna — 
Știința Bacău, Olimpia Rîmnicu 
Sărat — Gloria Buzău, Tehnometal 
Galați — Delta Tulcea, Viitorul 
Brăila — Metalul Plopeni, Viito
rul Cobadin — Dunărea Tulcea, 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni, 
Prahova Ploiești — Progresul Bucu
rești, Automatica București — Ș. N. 
Oltenița, Recolta Bolintin Deal — 
Metalul București, Victoria Bujo- 
reni (Vaslui) — Chimia Rm. Vîlcea. 
Energia Rovinari —: Dlnamo Sla
tina, Voința Caracal — Automa
tica Alexandria. Dierna Orșova — 
Electroputere Craiova, Gloria Re
șița — C.F.R. Caransebeș, Știința 
Petroșani — Minerul Ghelar, Pro
gresul Timișoara — Constructorul 
Arad, Stăruința Aleșd (Bihor) — 
Recolta Salonta, Rapid Jibou — O- 
lirnpia Oradea, Minerul Baia Sprie 
— Minerul Baia Mare. Progresul 
Nâsăud — C.I.L. Gherla, Metalul 
Aiud — C.S.M. Sibiu, Mureșul To- 
plița — Gloria Bistrița, Chimica 
Tîrnăveni — C.F.R. Sighișoara. A. S. 
Miercurea Ciuc — Oltul Sf. Gheor
ghe, Metalul I. O. Sibiu — Dacia 
Orăștie.

Partidele care se vor termina cu 
rezultate de egalitate se vor pre
lungi cu două reprize a 15 minute 
Dacă egalitatea se va menține', a- 
tunci se vor efectua lovituri de k 
11 m în condițiile prevăzute de re
gulament (art. 109, punctul C pînt 
la art. 110).

Arbitrii de centru și de tușă voi 
fi delegați de Colegiul central a 
arbitrilor.

Toate meciurile vor începe 1; 
ora 14.

PARTIDA DINAMO-ATLETICO MADRil

(TUR-RETUR) PE MICUL ECRAN

unii

Sub orice cri- 
Cavnic — O- 
părtinind 

mă tot 
arbitri

pe 
întreb 
fotba-

etapea nouă
că trei forma

ții au șanse, aproximativ egale, de 
a cîștiga seria și, deci, de a pro
mova în Divizia A. Acestea sînt 
F. C. Bihor, Minerul Baia Mare 
și Olimpia Satu Mare. Eu cred, 
însă, că echipa mea va activa, 
toamna viitoare, în „A”.

neobosită a 
al județului 
exprimă de- 
competența, 
acestor ca-

Sîntem informați că partidei 
tur-retur Dinamo—Atletico Madri 
din cadrul Cupei Campionilor eurc 
peni care se vor disputa la 24 oc 
tombrie, la București și, respectiv 
7 noiembrie la Madrid se vor te 
leviza în direct, de către studie 
urile noastre. Totodată se fac de 
mersuri pentru transmisia meciulv 
de la Liege, Standard — Univei 
sitatea Craiova (Cupa U.E.F.A.), c 
miercuri 24 octombrie.

La casele de bilete ale sta
dionului Dinamo s-au pus in 
vînzare biletele de intrare la 
partida Dinamo — Atletico 
Madrid, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni”, pro
gramat să se desfășoare pe 
stadionul din șos. Ștefan cei 
Mare, in ziua de miercuri 24 
octombrie, de la ora 15.

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

SPECIALE LOTO 
DIN 9 OCTOMBRIE 1973

OBIȘNUITE. Extragerea 
goria 1) : 2 variante 108/o 
lei ; 2) : 5 variante 25% a 
și 16 variante 10% a 1.765 
18,30 a 2.749 lei ; 4) : 19,20 a 2.620 
lei ; 5) : 122,45 a 411 lei ; 6 : 190,15 
a 265 lei. Extragerea a II-a : cate
goria A : 1,10 variante a 72.089 lei ; 
B : 1,10 a ' ‘
8.893 lei ; 
E : 69,60 a 
370 lei ; X : 
gătorul premiului de 72.089 lei de 
la categoria A — Grigore Gheorghe 
din București.

43.253 Iei
D : 11,00

684 lei ;
1 472,00 a

I : cate- 
a 41.025 
4.413 lei 
lei ; 3) :

SUPLIMENTARE. Categoria G : 
1,60 variante cîștigă autoturisme 
DACIA 1100 ; H : 3,30 a 5.500 lei 
din care o excursie la Brașov cu

petrecerea Revelionului de cîte 2 
locuri plus diferența în numerar; 
I : 18,05 a 2.500 lei din care 0 
excursie de 1 loc la Brașov cu pe
trecerea Revelionului plus diferența 
în numerar ; J : 54,20 a 1.000 
K : 94,75 a 500 lei.

lei ;

SPECIALE. Categoria M : 4 
riante 10% a cîte 10.000 lei ;
3,60 autoturisme DACIA 1100 ;
7,25 a 11.000 lei ; P : 7,90 a 5.500 lei 
din care o excursie de 2 locuri la 
Brașov cu petrecerea Revelionului 

z plus diferența în numerar ; R : 16,60 
a 1.000 lei ; U : 2 095,75 a 80 lei. 
Cîștigătorii 
1100 de lâ 
următorii :
Brăila ; 2.
Pecica jud.
der — Gălănești jud. Suceava ;

. Leontescu Haralambie ~
• Tragerea Loto de astăzi va f’

va-
N :
O :

autoturismelor DACIA 
categoriile G și N sînt 

1. Ștefan Costică — 
Cotuna Petru Iosif — 
Arad ; 3. Zuba Ș. Toa- 

4. 
București.

televizată direct 
Televiziune 
ora 18,05.

CU
din Studioul 
începere de

CÎȘTIGURILE
LOTO DIN 12 OCTOMBRIE 1971

CONCURSULUI

Extragerea I : Categ. 1 : 2 varia 
te 10°/0 a 49.677 lei ; a 2-a : 2,15 
27.727 lei ; a 
a 4-a : 16,35 
62,75 a 950 
342 lei.

Extragerea 
variante a 56.593 lei ; B : 4,75 
10.365 lei ; C : 7,50 a 6.565 Iei : I 
13,65 a 3.607 Iei ; E : 89,45 a 550 1 
F : 151,95 a 324 lei ; X : 1.708,60 
100 Iei.

3-a : 9,75 a 6.114 le 
a 3.646 lei ; a 5-; 

lei ; a 6-a : 174,15

Rubrică redactată de
LOTO - PRONOSPORT



VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MODERNIZAREA

STADIONULUI

DIN ZABRZE

TURNEUL SELECȚIONATEI
fost dotat

DIVIZIONARE DE HANDBAL
IN R.D. GERMANA ȘI OLANDA

lN SLUJBA SPORTULUI

a cu-

(deținătoarea 
club Scaldis

Iată

toamna 
Trebesin 
cele 
tive 
ciei importantă se 

Sovietică dezvol- 
corpului cu aju-Rostock (6—8), 

și ocupînd în 
(turneul

cunos- 
poloneze 

unor am-

PRIMA OARĂ ÎN

O bună parte din jucătorii selec
ționați în lotul (lărgit) reprezenta
tiv de handbal au efectuat, recent, 
un turneu în R. D. Germană și 
Olanda, prilej cu care au luat par
te la cîteva interesante competiții, 
organizate după sistemul „turneu- 
fulger". Desigur că, în aceste con
diții, rezultatele au contat mai pu
țin. ele fiind. în cazul unor „tur- 
nee-fulger“ și nesemnificative, ur- 
mărindu-se mai mult acomodarea 
îhandbaliștilor selecționați cu dife
riți adversari, cu rezolvarea unor 
situații de joc în mod rapid, cu 
meciuri multe și cu deplasări des
tul de lungi. Testul — așa după 
cum ne declara antrenorul federal 
N. Nedef — a fost în mare mă
sură concludent, contribuind la o 
mai bună orientare a pregătirilor 
viitoare, pentru meciurile cu Ce
hoslovacia (15 șl 17' noiembrie la

Timișoara) ca și pentru „Trofeul 
Carpați" (20—25 noiembrie la 
Cluj).

Iată acum și rezultatele înregis
trate : la Leipzig selecționata di
vizionară a dispus de Dynamo Ber
lin (10—4), Hellas Stockholm (5—3), 
TSKA Moscova (9—7), DHfK Leip
zig (8—7) și S. C. Leipzig (10—8), 
pierzînd la Empor 
campioana R.D.G. 
final locul secund 
prins jocuri de 2. reprize a 12 mi
nute !) ; la Magdeburg, de 
nea, victorii la Tatran

aseme- 
Presov 

(10—6), TSKA Moscova (11—10 și 
și o surprinzătoare înfrîn- 
la Szondi Szekesfehervar 
ceea ce a determinat cla- 
formației noastre pe locul 

Ia 
înfrîn- 
Berlin

(10—9), 
(12—6),

BASCHETBALISTELE

14—9) 
gere 
(5-7), 
sarea
III (jocuri de 2x15 minute) ; 
Aarnheim (Olanda) nici o 
gere, victorii la BSV 92 
(20—7), Sittardia Sittard 
RAAK Swift Aarnheim
TSV Rindheim (13—7), primul loc 
(jocuri 2x20 minute).

BUCUREȘTENCE
ÎNVINGĂTOARE

LA PRAGA
PRAGA 18 (Agerpres). — In ca

drul turneului internațional femi
nin de baschet de la Praga, echipa 
Politehnica București a învins cu 
scorul de 83—77 (45—40) formația
iugoslavă Zelezniciar Sarajevo.

într-un alt joc, selecționata olim
pică a U.R.S.S. a întrecut cu 81—52 
(29—32) formația „Polonia" Varșo
via.

RAPID BUCUREȘTI PENTRU
C.C.E. LA POLO

Săptămîna viitoare sînt progra
mate primele întreceri din cadrul 
Cupei campionilor europeni la polo. 
La ediția din acest an s-au în
scris 19 formații. Țara noastră va 
fi reprezentată, pentru prima oară, 
de echipa clubului Rapid Bucu
rești, campioană a țării în anul 
1972.

In urma tragerii la sorți au fost 
alcătuite patru grupe preliminare. 
Primele două clasate din fiecare 
serie vor obține calificarea pentru 
grupele semifinale. Rapid Bucu
rești va juca în grupa prelimina
ră de la Londra alături de Poly- 
technik Londra, O.S.C, Budapesta

trofeului) și Zwem- 
Antwerp (belgia).

și componentele celorlalte 
trei grupe și locurile de desfășu
rare a întrecerilor : SOFIA : Aka- 
demik Sofia, Partizan Belgrad, C.N. 
Barcelona și I. F. Helsinki : MAR
SILIA : M.I.U. Moscova, Canotieri 
Napoli, C. N. Marseille si K.S.Z.O. 
(Polonia); IZMIR: I. U. Istanbul, 
Hermes Copenhaga, Ethnikos Pi
reu, Ruda Hvezda Kosice, De Meu- 
wen (Olanda), A.T.S. Graz șl 
S.K.K. Stockholm.

Meciurile primului tur sînt pro
gramate între 26 și 28 octombrie.

A început turneul de $ah 
MANILA

In ultima vreme, stadionul 
cutei echipe de fotbal 
Gornik Zabrze a fost supus 
ple lucrări de modernizare. In cadrul 
acestei acțiuni, stadionul a 
cu o nouă instalație de nocturnă, a- 
vînd o putere de iluminare mult mai 
mare decît cea anterioară.

Noua construcție a fost ridicată pe 
baza studiului instalației similare de 
pe stadionul Steaua roșie din Bel
grad, socotit ca posedînd una dintre 
cele mai bune „nocturne" din Euro
pa. Tabloul automat, care dirijează 
aprinderea lămpilor deasupra gazonu
lui din Zabrze, permite acum aprin
derea — diferențiată sau simultană 
— a unor lămpi cu o putere de 600, 
1 000 și respectiv 1 600 de lucsi.

Noua instalație a fost inaugurată 
recent, cu ocazia meciului de cam
pionat dintre Gornik și Ruch Chor- 
zow, iar specialiștii prezenți au 
confirmat reușita lucrării.

în același timp, stadionul din 
Zabrze a cunoscut și alte amena
jări : s-au modernizat cabinele, s-a 
construit o saună, au fost înlocuite 
gradenele deteriorate ale tribunelor.

primavara pina
tîrziu, velodromul 
din Praga, una din 
solicitate baze spor- 
capitala Cehoslova-

mai 
din 
cunoaște zilnic o anima

ție continuă. Iată un grup 
compact de tineri cicliști 
clubul „Kovo“, prezenți 
lături de antrenorii lor 
programul de pregătire 
pistă.

Foto : C.T.K. PRAGA

o deosebită 
bucură în Uniunea 
tarea armonioasă a 
torul educației fizice. La nenumăra
tele catedre ale celor 21 de institute 
de cultură fizică, ale celor 90 de in
stitute pedagogice și celor 4 centre 
specializate în studiul și cercetarea 

(Moscova, 
se desfă- 
închinată 
de docto-

DE LA SLIVEN-UN PUTERNIC CENTRU AL HALTEROFILILOR

MANILA, 18 (Agerpres). 
capitala Filipinelor 
turneu internațional 
ticiparea a 17 mari 
eștri internaționali,

în 
a început un 
de șah cu par- 
maeștri și nia- 

printre care

ÎN „OPTIMILE" TURNEULUI DE TENIS DE LA MADRID

LAVER Șl PANATTA
MADRID, 18 (Agerpres). — Au 

continuat întrecerile pentru „Tro
feul Melia". în ultimele meciuri 
din turul III al probei de simplu 
bărbați s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Higueras (Spania! —
Kary (Austria) 7—5, 6—4 ; Okker 
(Olanda) — Vilas (Argentina) 6—2, 
6—4 ; Pilici (Iugoslavia) — Berto
lucci (Italia) 6—4, 6—2 ; Mottram 
(Anglia) — Molina (Columbia) 7—5, 
6—1 ; Laver (Australia) — Dibbs 
(S.U.A.) 1—6, 7—5, 7—5. într-o par
tidă conțin d pentru optimile de fi
nală. tenismanul chilian Jaime Fil- 
lol l-a învins cu 7—6. 6—4 pe ita
lianul Adriano Panatta.

Alte rezultate : simplu femei (tu
rul III) : Fuchs (Franța) — Larsson

ELIMINAȚI!
(Suedia) 6—3, 3—6, 6—4 ; Tomanova 
(Cehoslovacia) — Perea (Spania) 
6—1. 2—6, 6—2 ; Gourdal (Belgia) 
— Korpas (R. F, Germania) 6—2,
6— 3 ; dublu bărbați (turul II) : 
Kukal, Zednik (Cehoslovacia) — 
Gorostiaga (Spania), Kary (Austria)
7— 5, 6—1 ; Laver (Australia), Bat- 
trick (Anglia) — Rodriguez (Chile), 
Keldie (Australia) 6—1, 4—6, 6—3.

O nouă surpriză : tinărul jucător 
britanic Chris Mottram îl scoate 
din cursă pe australianul Rod La
ver, cu scorul de 6—3, 5—7, 6 
Tom Okker l-a învins cu 4—6, 7 
6—4 pe spaniolul Higueras.

Meciul Năstase—Pilici a fost 
mînat, din cauza întunericului.

Bent Larsen (Danemarca), Miguel 
Quinteros și Miguel Najdorf (Ar
gentina), Florin Gheorghiu (Româ
nia). iugoslavii Zvetozar Gligorici, 
Boris Ivkov, Liubomir Liubojevici 
și Alexandr Matanovici.

Turneul a fost deschis cu o par
tidă simbolică. în care președintele 
Republicii Filipine, Ferdinand Mar
cos, l-a întîlnit pe campionul mon
dial Robert Fischer, aflat în vizită 
la Manila. Partida s-a terminat re
miză, după numai trei mutări.

Dintre partidele primei runde a 
turneului s-a încheiat doar una, cea 
care l-a opus pe italianul Stefano 
Tatai indonezianului Ardinasah. A 
cîștigat Tatai la mutarea a 49-a.

• în turneul interzonal feminin 
de șah, care se desfășoară la Fer
reiras (insula Minorca), a fost zi de 
odihnă.

Cu ani în urmă, orașul Sliven era 
cunoscut drept un important centru 
sportiv al Bulgariei, in ‘ care ciclis
mul, boxul și voleiul luaseră o fru
moasă dezvoltare, iar echipa de fot
bal a orașului a activat o bună pe
rioadă de timp in prima divizie a 
țării. E suficient să amintim faptul 
că la Sliven s-a născut, și aci și-a 
desfășurat activitatea, Milko Dimov, 
unul dintre cei mai buni cicliști de 

avut Bulgaria, că 
originar multiplul 

balcanic și vice- 
de box Ștefan Pa- 

erau, însă, un

fond pe care i-a 
tot de aici este 
campion bulgar, 
campion european 
naiotov. Halterele 
sport aproape necunoscut tineretului 
din Sliven. Acum 7—8 ani, antre
norul Ivan Abadgiev (în prezent an
trenor principal al lotului național) 
a început aici o muncă asiduă cu un 
grup de tineri iubitori ai halterelor. 
Deși fără nici un fel de tradiție, 
acest dificil sport a cunoscut progre
se uimitoare la Sliven, care în scurtă 
vreme a devenit, alături de Sofia, 
Vidin șl Asenovgrad, unul din cen
trele de bază ale Bulgariei. După

consacrarea pe plan intern, haltero
filii lui Sliven s-au evidențiat și în 
mari concursuri internaționale, cele 
mai mari succese fiind obținute la 
J.O. de la Munchen unde Nurair 
Nurikian a devenit campion olimpic, 
iar Alexandr Kraicev a cucerit me
dalia de argint.

Succesele obținute de halterofilii 
din orașul Sliven au constituit un 
puternic stimulent în dezvoltarea a- 
cestui sport și în alte localități din 
județ : la Nova Zagora, Kotel și Ga- 
vrailovo. Tinerii halterofili din Sliven 
au repurtat frumoase succese la.cam
pionatul republican de juniori de 
anul trecut, iar în prezent 7 sportivi 
sînt incluși în loturile naționale.

Nu încape îndoială că, odată eu 
darea în folosință la Sliven a sălii 
de antrenament, special construită 
pentru halterofili, a ameliorării ba
zei materiale din celelalte localități 
din județ unde se 
sport, halterele vor 
mai mare dezvoltare, 
mai mulți tineri,' iar 
lor vor atinge valori

practicâ acest 
cunoaște o și 
vor atrage și 
performanțele 

tot mai mari.

specializate in studiul și 
științifică a educației fizice 
Kiev, Leningrad, Tbilisi) 
șoară o muncă intensă, 
sportului. Peste 60 de teze 
rat, 1 300 de simpozioane, zeci de mii 
de articole cu caracter științific pe 
marginea diferitelor probleme legate 
de teoria și practica sportului, al
cătuiesc un prim fond 
sportive sovietice.

Un rol de prim ordin 
tarea științei sportive îl 
tutui central de cultură 
Moscova. Nenumăr.atele sale labora
toare și săli de antrenament, dotate 
cu cea mai modernă tehnică electro
nică, permit o pregătire absolut no
vatoare a antrenorilor și profesori
lor de educație fizică. Astfel, în pro
blema programării antrenamente
lor și a fiziologiei capacității de 
efort a sportivilor, de care se ocupă 
colectivul condus de profesorul univ. 
L. P. Matveev, .au fost efectuate cu 
succes, pentru prima oară în lume, 
prognoze ale antrenamentelor pe 
durata mai multor ani. Programa
rea cu ajutorul automaticii a antre
namentelor este limitată în momen
tul de față la un grup relativ redus 
de sportivi, dar este cert că în viito
rul apropiat ea va deveni sistemul 
de bază al organizării dezvoltării 
fizice pentru milioane de oameni pe 
un timp îndelungat.

al științei
in dezvol- 
are Insti- 
fizică din

(Urmare din pag. 1)

Deci, învingător (bizar) prin a- 
bandon: Mircea Tone.

După un meci de antrenament 
„la mănuși", ceva mai tărișor în 
ultima parte, semiușorul Simion 
Cuțov (Dinamo Buc.) a fost

AUREL MIHAI

clarat învingător la puncte (5—0), 
în fața colegului său de sală Ion 
Vladimir.

Odată cu disputarea partidei din 
cea de a două semifinală a cate
goriei semiușoară, dintre Augustin 
Iacob și Aurel Iliescu (ambii de 
la Farul Constanța) s-a terminat 
seria meciurilor ,,în familie". După 
o repriză echilibrată, în primele 
secunde ale rundului 2, Iacob a 
plasat o puternică stîngă la fica- 

adversarului, pe care l-a făcut 
în prima semifinală a catego- 
semimijlocie au evolut Anto- 
Vasile (Dinamo Buc.) și tînă- 
Ion Vornicescu (IEFS). Studen- 
mâi înalt și cu alonjă, a în

cercat să se impună în lupta de 
la distanță. Cu mult mai multă 
experiență competițională, dinamo
vistul i-a dejucat planurile tacti
ce. Vasile a atacat 
dere, cu serii scurte 
a obținut victoria cu

Semimijlociul Ion 
Timișoara) a luptat curajos cu Vic
tor Zilberman (Steaua). Experien
ța, dar 
tehnică 
stelistul 
tegorică

Alee 
ficat în finala categoriei mijlocie 
în urma unei victorii prin k. o. în 
prima repriză în fața lui Viorel 
Tecuceanu (Rapid). La acest ver
dict s-a ajuns ca urmare a pripelii

prin surprin
de lovituri, și
4—1.
Fuicu (U.M.

mai ales superioritatea 
și-au spus cuvîritul 
a realizat o victorie 
la puncte cu 5—0.

Năstac (Steaua) s-a cali-

FAREDIN Șl CONSTANTIN ȘTEFANOVICI->

RĂSTURNAT CALCULELE HÎRTIEI
semifinalelor campio-Prima gală a semifinalelor campio

natelor republicane de box a purtat 
— așa cum era de așțeptat — am
prenta unor dispute dîrze, în care 
favoriții au avut de suportat asaltul 
celor dornici de afirmare. In marea 
majoritate a partidelor, datorită sis
temului adoptat (fixarea capilor de 
serie) s-au întîlnit principalii preten- 
denți la supremație cu pugili.ști apre- 
ciați cu mai puține șanse. In ciuda 
acestui sistem, care în aparență j fa
vorizează pe concurenții cu cărți de 
vizită, surprizele au început să apară 
incă de la primele meciuri. Cel din
ții care a infirmat pronosticurile a 
fost campionul „muștelor", 
țeanul Traian Cerchia. 
destul de ușor în 
Faredin, un tînăr 
candidatura la un 
campionatelor încă 
categorii, disputat 
Iași. Prin stilul său derutant, bazat 
în special pe jocul de picioare și lo
vituri prin surprindere, Ibrahim se 
anunță un adversar dificil chiar și 
pentru campionul european al catego
riei, Constantin Gruiescu, cu care va 
boxa în finală.

O altă revelație a Turneului pe ca
tegorii, Constantin Ștefanovici și-a 
confirmat promisiunile în partida sus
ținută aici la Cluj în fața unuia din
tre principalii favoriți ai categoriei 
pană, gălățeanul Octavian Amâzâ- 
roaie. Nimeni dintre cei prezenți nu 
se aștepta la victoria atît de clară 
a lui Ștefanovici pe plan tehnic, în 
lupta de la distanță, cit și pe cel al 
combativității, în lupta de aproape, 
unde este recunoscută eficacitatea lui 
Amăzăroaie. A fost un meci frumos, 
de mare spectacol, aplaudat la scenă 
deschisă.

Partidele primei semifinale au fost, 
în general, de un bun nivel tehnic. 
Notă discordantă au făcut întîlnirile 
dintre Gheorghe Ciochină — loan 
Adam și Sandu Tîrîlă — Valeriu Fi
lip. Primii doi, colegi de sală la Stea
ua. cunoseîndu-se foarte bine, au în
cercat să se întreacă cu mijloace mai 
puțin regulamentare, obstrucționîn-

El
lui
își 
pe

constăn- 
a cedat 
Ibrahim 

anunțase 
podiumul

fața
care
Ioc
de la Turneul pe 
în primăvară, la

du-se reciproc, furnizînd o partidă 
dezagreabilă. In celălalt meci, mo
mentele neplăcute au fost provocate, 
în special, de constănțeanul Valeriu 
Filip, care a încercat cu mijloace 
străine scrimei pugilistice să-l întrea
că pe gălățeanul Sandu Tîrîlă. Supe
rior din punct de vedere tehnic, Tî
rîlă i-a demonstrat adversarului său 
că forța nu poate fi singurul argu
ment pentru a obține victoria.

Deosebit de valoros, succesul rea
lizat de dinamovistul Ion Gyorffi în 
fața lui Vasile Croitoru, prezentîn- 
du-se, aici, în semifinale, într-o bună 
formă sportivă. Ca în cele mai multe 
situații și de această dată superiori
tatea tehnică și experiența au fost 
cele care au hotărît învingătorul. Și 
aceste atu-uri le-a avut Ion Gyorffi.

antrenorului Ion Stoianovici (de la 
Metalul), care a aruncat prosopul 
în timpul numărătorii (de ce nu a 
fost prezent nici un antrenor de 
la clubul Rapid București ? !), o- 
bligînd juriul sâ-1 declare învins 
prin k. o. pe Tecuceanu. deși a- 
cesta era capabil să continue lup
te. Celălalt finalist al categoriei 
mijlocie este Mișu Banu (Farul). 
El a învins la puncte (3—-2) pe
Gheorghe Chivăr (Steaua) pentru 
că a insistat mai mult în 
atac, dovedind că dorește 
victoria.

în limitele categoriei
timp ce Ion Alexe (Dinamo Buc.) 
a făcut box cu adevărat, adversarul 
său, Vasile Lehăduș (Constr. Ga
lați) a urmărit numai lovitura deci
sivă, primind cea mai drastică co
recție din carieră. învingător cate
goric la puncte (5—0)

fazele de 
mai mult

grea în

Ion Alexe.

LAZAR MARIAN

încă un campion național de anul 
trecut, Anghel Iancu (Muscelul 
Cîmpulung) a coborît învins treptele 
ringului. El a fost întrecut la punc
te (5—0) de Ilie Dascălu (Farul) în
tr-un meci în care constănțeanul a 
lovit mai mult și mai precis.

„Cupa Românie’“ la călărie

STEAUA - CÎSTIGĂTOAREA TROFEULUI
9

LUGOJ, 18 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru).

După trei zile de întreceri, des
fășurate pe baza hipică din loca
litate, s-a încheiat „Cupa Româ
niei" la călărie (obstacole).

în ultima zi, joi, cu toate 
vremea a continuat să fie 
vorabilă, un public destul 
meros a fost prezent la 
din cea mai spectaculoasă 
a programului, cea pe echipe. Că
lăreții dinamoviști, evoluînd 
multă siguranță în cele 
manșă ale probei, au reușit 
se claseze pe primul loc, ei fiind 
penalizați cu numai 8 p. O luptă 
strînsă s-a dat pentru poziția se
cundă între sportivii de la Steaua 
și C.S.M. Sibiu. Călăreții militari,

că 
nefa

de nu- 
disputa 

probă

cu 
două 

să

Așa au deschis polonezii scorul, pe „Wembley” : plecat pe contraatac, Domarski marchează în poarta lui Shilton (fază din meciul Anglia — Polonia 
1~1)- Telefoto : A.P.—AGERPRES

CORESPONDENȚA SPECIALĂ DIN LONDRA

ANGLIA-MAREA ELIMINATĂ
A PRELIMINARIILOR C.M.!

LONDRA, 18 (prin telefon, de , la 
corespondentul nostru). — Cum ar fi 
trebuit să joace echipa Angliei, ieri, 
pe Wembley, pentru a obține atît de 
dorita victorie și, odată cu ea, cali
ficarea în turneul final al C. M. ? 
Iată întrebarea aflată pe buzele tu
turor după meciul contra Poloniei, 
în care — după aprecierea specialiș
tilor — selecționata engleză a reușit 
unul dintre cele mai bune jocuri ale 
sale din . ultimii ani... Fazele de poar
tă ale echipei conduse la acest meci 
de Martin Peters (care l-a succedat 
pe Bobby Moore) au fost adeseori de 
mare spectacol, încîntîndu-i pe cei 
peste 100 000 de spectatori. In două 
perioade ale jocului, între minutele 
10—15 și 25—40, fotbaliștii polonezi n-au 
reușit măcar să 
propriu 
pus de 
dreptul 
■așteptat
nu s-a

mai iasă 
de 16 m, ritmul 
formația gazdă 
sufocant. Dar... 
— și pe deplin 

înscris, cu toate

din careul 
de joc im- 
fiind de-a 
golul mult 
meritat — 

că raportul 
de cornere indica 23—2 în favoarea 

Tomaszewski a 
fiind

gazdelor ! Portarul 
făcut o partidă extraordinară, 
practic de neînvins. El a scos ca prin 
miracol cîteva șuturi ale lui Beli, 
Clarke, Chivers și Currie. După meci, 
Alf Ramsey a declarat : „N-am văzut 
niciodată pe Wembley un asemenea 
portar. Polonezul a fost cu adevărat 
magnific..." In min. 14, Colin Ball

puțin, i-au depășit, 
sibieni, a căror com- 
această competiție a 

mult decît meritorie, 
probei: 1. Dinamo

greșind mai 
în final, pe 
portare în 
fost mai

Clasamentul
8 p. 2. Steaua 26 p, 3. C.S.M. Sibiu 
35 p.

în urma cumulării rezultate
lor din cele 3 zile, pe primul loc 
în ’clasament și cîștigătoare a ..Cu
pei României" este echipa clu
bului Steaua (D. Velea, C. Ilin, 
I. Popa, D. 
urmată de 
C.S.M. Sibiu

Vineri, de 
startul în etapa finală a campio
natului de concurs complet, prima 
probă fiind dresajul.

este echipa
C.

Loneanu) cu 336.6 
Dinamo 268,4 p 

241,5 p.
la ora 14.30, se

p. 
și

dă

Gavril IGNEA

a trimis, de la 
în bară, iar în 
se părea că totul s-a sfîrșit, jucătorii 
englezi printr-l-un ultim efort — au 
presat din nou, dar Szymanowski și 
Kasperczak au scos balonul de pe 
linia porții !

Este adevărat că și ceilalți jucători 
polonezi au jucat foarte bine, trans- 
punînd exemplar pe teren tactica de
fensivă gîndită de antrenorul Gorski, 
în aoărare „libero“-ul Gorgon și Bul- 
zacki au fost de netrecut, în vreme 

au făcut

numai 6 m. balonul 
finalul meciului, cînd

MECIURILOR

grupei a V-a
4 2 11 6—3 5
4 12 1 3—4 4
4 112 3—53

devine astfel, 
Braziliei, R.F.

Argentinei,

care și-a asigurat locul.

y

zacki au fost de netrecut, 
ce Deyna, Gadocha și Lato 
o excelentă impresie celor prezenți. 
Atunci cînd echipa Angliei 
tă de foreing-ul continuu la care a 
supus formația oaspe — a mai slăbit 
ritmul, polonezii au știut foarte bine 
să preia conducerea jocului, reușind 
cîteva contraatacuri de mare efect. 
Astfel a deschis scorul Domarski 
care a primit o pasă foarte bună de 
la Lato. Șase minute mai tîrziu. Mar
tin Peters a fost ușor „agățat" în ca
reu de Musial, și arbitrul partidei a 
hotărît să acorde un penalty, contes
tat de către echipa oaspe. Alan Clarke

■ l-a transformat cu precizie, dar... to
tul s-a oprit aici.

Presa engleză de azi (n. r. — ieri), 
comentînd semi-eșecul de pe Wem
bley, echivalent însă cu o mare în- 
frîngere, nu face deloc acuzații ma
nagerului Alf Ramsey, admițînd că

DUMINICĂ LA ZAGREB

ALT MECI DECISIV:
IUGOSLAVIA

NOVI SAD. 18 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — Dacă 
ținem cont că reprezentativa Iugo
slaviei n-a mai participat • la un 
turneu final al C.M. de 12 ani (Chile, 
1962 — locul IV), iar duminică — 
în cazul unei victorii în meciul cu 
Spania — are mari șanse de cali
ficare pentru ..Weltmeisterschaft 
’74“, ne putem da ușor seama de 
atmosfera existentă înaintea acestui, 
joc decisiv. Iubitorii de fotbal de 
aici nu vorbesc decît despre data 
de 21 octombrie, cînd echipa selec
ționerului Boșkov va trebui să în
vingă Spania, urmînd ca la 19 de
cembrie, în ultimul joc al grupei, 
să obțină punctul calificării la A- 
tena. Pentru acest luci-u, pregătirile 
s-au efectuat pe mai multe etape, 
iar după jocul-test cu Ungaria, la 
Belgrad, selecționata iugoslavă s-a 
reunit la Podvin. unde rămîne pînă 
în preziua, meciului de duminică, 
în ultimul joc de verificare cu pu
blic, la Ljubljana, împotriva for
mației locale Olimpija, scorul (1—1)

obosi-

STENOGRAMA
ANGLIA — POLONIA 1—1 (0—0).

Londra; stadionul Wembley, 100 000 
de spectatori. Au marcat : Domarski 
(min. 57) și Alan Clarke (min. 63 
— din penalty).

ANGLIA : Shilton — Madeley, Hu
ghes — McFarland, Hunter, Bell — 
Currie, Channon, Chivers (min. 88 
Hector), Clarke, Peters.

POLONIA: Tomaszewski — Gor
gon — Szmanowski, Bulzacki, Mu
sial, Kasperczak — Deyna, Mikie- 
wicz — Lato, Domarski. Gadocha.

Arbitru : Vital Loraux (Belgia).
Clasamentul final al

1. Polonia
2. Anglia
3. Țara Galilor

Selecționata Poloniei 
după reprezentativele 
Germaniei, Uruguayului, ______ ,
Școției și Bulgariei, a șaptea echipă 
națională '
pentru turneul final al campionatu
lui mondial, din 1974...

CEHOSLOVACIA — SCOȚIA 1—0 
(1—0). Preliminarii C.M. gr. a VIII-a 
Bratislava — 20 000 spectatori. A
marcat Nehoda (min. 17). Joc de 
modestă factură tehnică, fără miză, 
deoarece încă înaintea acestei partide 
selecționata Scoției era calificată în 
turneul final.

Au evoluat formațiile :
CEHOSLOVACIA : Viktor — Pi- 

varnik. Samek, Dvorak. Hagara — 
Bikoyski. Ollak — Gajdusek, F. Ve
sely, Nehoda. J. Capkovici.

SCOȚIA : Harvey — Jardine. Me 
~ ’ Hay, Forsyth — Blackley,Grain,

Morgan — Daglish, Law, Jordan, HJ.t- 
chison.

Clasamentul final
1. Scoția
2. Cehoslovacia
3. Danemarca

MEXIC — S.U.A. 
liminarii C.M. (grupa I 
ricană). Puebla. Au marcat : 
torino (min. 32) și Bustos (46).

R.D. GERMANA — U.R.S.S. 
(1—0). Meci amical. Leipzig — 40 000 
spectatori. A marcat Streich (miri. 
18). In prima -repriză inițiativa a 
aparținut gazdelor, «iar după pauză, 
fotbaliștii sovietici au mărit ritmul 
de joc, dar n-au reușit să marcheze. 
Arbitrul Petri (Ungaria) a condus 
echipele :

R.D. GERMANA : Blochwitz — 
Fritsche, Bransch, Weise. Kurbju- 
weith — Lauk. Seguin (Stein, Fren- 
zel) — Lowe, P, Ducke, Sparwasser, 
Streich (Vogel).

U.R.S.S. : Pilgui — Dzodzuașvili. 
Fomenko. Kaplicinîi (Dolmatov), Lov- 
cev — Muntean (Nodia), Olsanski, 
Kolotov (Evriujihin) — Oniscenko, 
Fedotov. Blohin.

TURCIA — SPANLA. B 0—0. Meci 
amical. Istanbul — 40 000 spectatori, 
întilnirea a fost organizată cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de la 
înființarea federației turce de fotbal, 
în reprezentativa secundă a Spaniei 
au evoluat cîțiva jucători de certă 
valoare ca Amancio, De Felippe, 
Louis.

IUGOSLAVIA — GRECIA 2—0 
(1—0). Meci în cadrul campionatului 
european de tineret, desfășurat la 
Zajecar.

al grupei
4 3 0 1 8— 3 6
4 2 119—35
4 0 1 3 2—13 1 

2—0 (1—0). Pre-
Nord-ame-

Vio-
1—0

5- .

SPANIA
a contat cel mai puțin. Boșkov a 
rulat 75 de minute formația care 
va începe partida cu Spania, a- 
dică : Măriei — Krivokucea, Bo- 
ghicevici — Pavlovici, Katalinski, 
Oblak — Petrovici, Acimovici, Ba- 
jevici, Jerkovici, Bjekovici.

Veștile sosite din tabăra spaniolă 
arată că acolo există un optimism 
reținut. Pe lista anunțată la F.I.F.A. 
Spania îi are din nou pe cunoscuții 
Amancio, Pirri, Benito și Garcia- 
Remon (de la Real Madrid), Iru- 
reta. Garate și Salcedo (Atletico), 
Carlos și Asensi (C. F. Barcelona), 
ca și pe „bătrinul" portar Iribar 
(Atletico Bilbao).

Meciul se dispută pe stadionul 
..Maximir" din Zagreb, ale cărui 
75 000 de locuri au fost de mult 
vîndute. Arbitrul partidei este aus
triacul Linemayr, în vreme ce ob
servator din partea F.I.F.A.-ei va 
fi însuși președintele forului fotba
listic suprem, englezul Stanley 
Rous.

— chiar 
oarecare 
lizare — lipsa de șansă a privat, în 
principal, de un succes meritat. Mai 
mult, făcînd bilanțul întilnirilor se
lecționatei Angliei sub conducerea 
Iui Ramsey, se apreciază că rezulta
tele obținute au fost foarte bune, in
clusiv cucerirea unui titlu mondial. 
Din cele 101 partide disputate, Anglia 
a cîștigat 59, a făcut meci egal în 26 
și a pierdut 16, avînd un golaveraj 
general de 224—97. „Un bilanț pozitiv", 
scrie „Daily Mirror", care mai pre
cizează și că „Angliei i-a rămas numai 
o fărîmă de consolare — jocul foarte 
bun prestat, chiar dacă calificarea nu 
a fost reușită..." Alf Ramsey, de la 
care se aștepta, totuși, să nu mai 
continue activitatea la cîrma re
prezentativei, a declarat foarte 
calm că va rămîne selecționer al e- 
chipei naționale, cu care a obținut 
pînă acum rezultate foarte frumoase. 
La sfîrșitul acestei luni, Comitetul 
executiv al F. A. (federația engleză) 
se va întruni pentru a discuta acest 
caz, dar se apreciază că Alf Ramsey 
va rămîne în continuare „omul nr. 1“ 
în fotbalul englez...

MALCOLM BRODIE

dacă Anglia a dovedit o 
slăbiciune în fazele de fina- ȘTIRI REZULTATE

Tn etapa a 11-a a campionatului 
' vest-german s-au înregistrat următoarele 

rezultate : Bayem MUnchen — M.S.V. 
Duisburg 4—2 (Gerd MUller a înscris 
două goluri) ; Schalke 04 — Fortuna 
Dusseldorf 4—2 ; F. C. Koln — Fortuna 
Koln 2—0 ; S.V. Hamburg — V.F.L. 
Bochum 5—0 ; Kickers Offenbach — 
V.F.B. Stuttgart 2—1 : S.V. Wilppertal 
— Werder Bremen 4—1 : Borussia Moen
chengladbach — F. Cl Kaiserslautern 
2—2 : Hertha B.S.C. — Hanovra 4—2 : 
RotWeiss Essen — Eintracht Frankfurt 
6—3. Clasament : 1. Borussia Moenchen
gladbach — 17 p ; 2. Eintracht Frankfurt 
pe Main — 15 p (un joe mai puțin dis
putat) ; 3. Bayern Mtinchen — 14 p.

• Comisia de disciplină a U.E.F.A. 
a aplicat o serie de sancțiuni împotriva 
unor jucători care au încălcat regu
lamentul în meciurile pentru cupele 
continentale. Printre cei suspendați, pe 
una sau mai multe etape, se numără 
Starek (Rapid Viena), Richards (Wol
verhampton), Martos (Ferencvaros Bu
dapesta), Donose (Chimia Rm. Vîlcea). 
Mujkicl (Dynamo Zagreb) șl Zmuda 
(Gwardla Varșovia).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Plovdiv s-a disputat întilnirea inter
națională de lupte greco-romane dintre 
echipa locală Lokomotiv și formația SK 
Leipzig (R.D. Germană), 
dele cu 7,5—2,5 puncte.

Au cîștigat gaz

sa Rosemary Casals. In oaielalte trei 
partide s-au înregistrat rezultate scon
tate ; Kerry Melville — Tina Swaan 6—4. 
6—1; Chris Evert — Karen Krantzcke 
6—0. 6—0: Julie Heldman — Kathy Kuy- 
kendaal 6—2, 6—0.

DUȘAN 8UGARIN

Danezul Niels Fredborg 
tativa sa de corectare a 
dial in proba de 1 kilometru lansat, pe 
pista velodromului olimpic din Ciudad 
de Mexico, Niels Fredborg a fost cro
nometrat cu timpul de 1:01.22. Recordul 
mondial aparține ciclistului Italian Luigi 
Borghetti, cu 1:01,14.

a eșuat în ten- 
recordului mon-

Turneul final al circuitului feminin de 
tenis dotat cu trofeul „Virginia slims", 
care se desfășoară la Boca Raton (Flo
rida), a programat primele patru partide 
ale optimilor de finală. Performera aces
tei faze a fost jucătoarea americană 
Mona Schallau. care a reușit s-o învin
gă, cu 3—6, 6—4, 6—4 pe compatrioata

Campionatul unional masculin de șali 
a continuat la Moscova cu disputarea 
partidelor din runda a 12-a. Boris 
Spasski l-a învins pe Sveșnikov. Parti
dele Polugaevski — Keres, Petrosian — 
Taimanov, Korcinoi — Beliavski. Gheller 
— Rașkovski și Averkin — Smîslov s-au 
încheiat remiză. Cîștigînd și partida în
treruptă în runda anterioară eu Taima
nov, fostul campion mondial Boris 
Spasski a trecut din nou în fruntea cla
samentului, totalizînd în prezent 81 ■>, p 
și o partidă întreruptă. îl urmează A. 
Karpov și V. Korcinoi, cu 7 P șl cîte 
o partidă întreruptă.


