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ASTĂ-SEARÂ, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ

ACT FINAL IN CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE BOX

• Doar 7 campioni ai anului trecut, prezenfi in ring • Cele mai multa 
meciuri stau sub semnul echilibrului

La Palatul Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
avut loc vineri solemnitatea confe
ririi de ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România, unor spor
tivi. antrenori și medici sportivi 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea activității sportive 
și pentru rezultatele valoroase ob
ținute în mari competiții sportive 
internaționale, campionate mondiale 
și europene, precum și la cea de-a 
XX-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Miinchen — 1972.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Emil Drăgânescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului na
țional pentru educație fizică și 
sport, general-locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepresedinte al 
C.N.E.F.S.

Au fost distinși următorii spor
tivi fruntași, antrenori și medici 
sportivi:

„ORDINUL MUNCII" CLASA I: 
Gheorghe O. Berceanu (lupte gre- 
co-romane), Ion Corneanu I. Dra
gan (antrenor federal, lupte), Ni
colae C. Martinescu (lupte greco- 
romanej, Ivan V. Patzaichin (caiăc- 
canoe)

ORDINUL „MERITUL SPORTIV" 
CLASA A II-a : Ion C. Alexe 
(box), Valeria P. Bufanu (atletism), 
Serghei S. Covaliov (caiac-canoe), 
Dan V. Iuga (tir). Argentina S. 
Menis (atletism), Nicolae F, Nava- 
sart (antrenor, caiac-canoe), Atana-

se V. Sciotnîc (caiac-canoe), Roman 
M. Vartolomeu (caiac-canoe), Mihai
C. Zafiu (caiac-canoe)

ORDINUL „STEAUA REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA" CLA
SA A III-a : Gheorghe V. Gruia 
(handbal), Lia I. Manoliu (atletism), 
Aurel A. Vernescu (caiac-canoe)

„ORDINUL MUNCII" CLASA A 
III-a: Ion N. Benga (antrenor, atle
tism), Dumitru D. Cuc (antrenor, 
lupte greco-romane), Eveline M. 
Ghimpu (antrenoare, atletism), Oc
tavian D. Mercurian (antrenor, ca
iac-canoe), Nicolae I. Ploeșteanu 
(medic, lupte), Andrei Gh. Vîlcea 
(antrenor, scrimă)

ORDINUL „MERITUL 
TIV” CLASA A III-a : 
Ceapura (canotaj), Adrian i 
(handbal), Ion I. Crîsnic i 
lupte libere), Alexandra 
(handbal), Victoria M. 
(caiac-canoe), Victor V. 
(lupte greco-romane), Cristian 
Gațu (handbal), Ileana V. Gyulai 
(scrimă), Gheorghe Roland M. Gu- 
nesch (handbal), Vasile D. Iorga 
(lupte libere), Gavril Emeric A. Kic- 
sid (handbal), Ghiță A. Licu (hand
bal), Dan G. Marin (handbal), Ilie
D. Marinescu (antrenor, lupte), Ro
zina Maria C. Navasart (antrenoa
re, caiac-canoe), Ana I. Pascu (scri
mă), Corneliu P. Penu (handbal), 
Ștefan S. Petrescu (antrenor, tir), 
Dumitru C. Popa (antrenor, cano
taj), Octavian D. Popescu (medic, 
caiac-canoe), Nicolae I. Rotarii (tir), 
Valentin I. Samungi (handbal), E- 
caterina I. Stahl (scrimă). Werner 
P. Stockl (handbal), Alexandru C.

SPOR- 
Petre M. 
G. Cosma 
(antrenor, 
I. Dincă 
Dumitru 

Dolipschi 
P.

Tătaru (antrenor, lupte), Ștefan C. 
Tudor (canotaj), Constantin G. Tu- 
dosie (handbal), Oprea St. Vlase 
(antrenor, handbal), Radu V. Voina 
(handbal)

MEDALIA „MERITUL SPORTIV" 
CLASA I : Ștefan M. Babin (antre
nor, lupte), Ion M. Bătrîn (antrenor, 
lupte), Ștefan I. Birtalan (handbal), 
Constantin G. Dumitrescu (antrenor, 
box), Ladislau R. Lovrenschi (ca
notaj), Nicolae V. Pavel (antrenor, 
lupte), Ion A. Rinderiu (antrenor, 
atletism), Romeo R. Sotiriu (antre
nor, handbal), Olga A. Szabo (scri
mă), Virgiliu P. Talie (handbal).

Tnmînînd înaltele distincții, tova
rășul Emil Bodnaraș, în numele Con
siliului de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al Consiliului de Miniștri, 
a felicitat pe cei decorați pentru me
ritele dobindite in confruntările spor
tive internaționale. Subliniind că par
tidul și guvernul au creat condițiile 
cele mai corespunzătoare dezvoltării 
sportului, în special a celui de masă, 
vicepreședintele Consiliului de Stat a 
urat sportivilor noi succese.

In numele celor decorați au luat 
cuvîntul sportivii Argentina Menis și 
Gheorghe Berceanu care și-au expri
mat gratitudinea față de conducerea 
de partid și de stat pentru marea 
cinste ce li s-a făcut, expresie a 
grijii permanente ce o poartă întregul 
popor, activității de educație fizică 
și sport, sportivilor fruntași. Ei s-au 
angajat să nu precupețească nici un 
efort pentru a ridica tot mai sus 
prestigiul patriei noastre pe tărîmul 
sportului.

nalele turneului

Madrid
VIITORII ADVERSARI

ai lui Dinamo București
in C.C.E. la fotbal
(Atletico Madrid) se
află in formă buna

amânunle(Citiți
in pagina a 4-a)

După aprige 
pe mai multe 
care au participat peste 400 de 
boxeri din toate colțurile țării, la- 
tă-ne înaintea ultimului act, fina
lele, care-i vor desemna pe cei 11 
purtători ai centurilor de campi
oni pe anul 1973. Cine vor fi a- 
ceștia ? Greu de anticipat. Mai a- 
les pentru faptul că mulți dintre 
finaliști sînt de valori sensibil e- 
gale, iar în cazul unor decalaje 
intervine — pentru echilibru — 
dîrzenia, dorința de afirmare a 
out-siderilor. Să 1 încercăm, cu 
riscurile de rigoare, să înfățișăm 
șansele celor 22.

Prima centură și-o vor disputa 
„jocheii ringului", boxerii de 48 kg. 
Se vor înfrunta campionul „en 
titre", Ștefan Băiatu (C.S.M. Buc.) 
și fostul titular al categoriei, Au
rel Mihai (Farul). Va fi interesant 
de văzut dacă Băiatu va reedita 
victoria obținută în fața constăn- 
țeanului eu cîteva luni în urmă, 
la turneul pe categorii. Deși păs
trează prima șansă, inconstanța lui 
Băiatu ne face să credem că Au
rel Mihai poate să-și recucerească 
titlul de campion.

dispute, eșalonate 
luni de zile, și la

(Agerpres)

AZI SI MÎINE: JOCURILE ETAPEI A Xa

RELUAREA CAMPIONATULUI

Calistrat Cuțov (stingă) și Cornel Hoduț au oferit o dispută interesantă in 
una din semifinalele categoriei ușoară, în care victoria a revenit 

dinamovistului

ÎN AL TĂ PREȚUIRE DIVIZIEI A LA FOTBAL
O publică a luat cunoștință încă de ieri, 

intermediul radioului și televiziunii,
pinia 
prin 
de înalta prețuire pe care partidul și statul 

nostru au acordat-o unor sportivi de seamă ai 
țării, învingători în întrecerile de amploare de 
pe mapamond. Campionilor olimpici și mondiali, 
sportivilor clasați pe locuri de frunte în marile 
confruntări internaționale, celor ce au contribuit 
prin talentul și munca lor conștiincioasă, prin 
curajul și spiritul de abnegație la sporirea pres
tigiului sportiv internațional al României socia
liste, antrenorilor și medicilor sportivi care i-au 
sprijinit zi de zi în activitatea de pregătire le-au 
fost conferite înalte ordine

Educația fizică, problemă de interes național, 
parte integrantă a educației 
din plin de îndrumarea și de sprijinul perma
nent al partidului sub a cărui îndrumare, miș
carea sportivă a cuprins mase mari de oameni 
ai muncii, întregul tineret, în desfășurarea unor 
activități menite să sporească vigoarea și capa
citatea de muncă, să întărească sănătatea oame
nilor. Condițiilor materiale tot mai bune de 
practicare a sportului, numărului sporit de cadre 
calificate, diversificării activității i se răspund 
cu o participare entuziastă la competițiile de 
mase, la activitatea recreativă. Un sistem știin
țific de depistare și creștere a tinerelor talente 
asigură sportului de performanță pleiade de au
tentici campioni, reprezentanți demni ai poporu
lui român, harnic constructor al societății socia
liste multilateral dezvoltate. In anii noștri lumi
noși, sportivii români au cucerit 18 titluri 
campioni olimpici și peste 500 de medalii 
aur, argint și bronz la campionatele mondiale 
și europene, bilanț impresionant, imposibil de 
comparat cu cele cîteva rezultate realizate îna
inte de 23 August 1911.

Aceste performanțe pot fi și mai valoroase. Pe 
acest drum este angajată întreaga noastră mișcare 
sportivă.

și medalii.

socialiste, se bucură

de 
de

Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, din 28 
februarie — 2 martie a.c., jalonează — cu elar- 
viziunea caracteristică partidului — drumul ce 
trebuie străbătut în noua etapă de dezvoltare 
a mișcării sportive din țara noastră pentru a 
elimina lipsurile, pentru a realiza noi pași îna
inte, noi performanțe. Sportivii, antrenorii, teh
nicienii și activiștii sportivi desfășoară o vastă 
activitate de transpunere în viață a acestor pre
țioase îndrumări, se străduiesc zi de zi să-și 
aducă contribuția la eficiența educației fizice și 
sportului în educarea tinerei generații, la spori
rea contribuției ei în călirea cetățenilor, la 
ridicarea pe trepte tot mai înalte a performan
țelor. In cuvîntul său, rostit cu prilejul festivității 
de ieri de la Consiliul de Stat, campionul olimpic 
și mondial, luptătorul Gh. Berceanu, spunea: 
„Vă rugăm să transmiteți secretarului gene
ral al partidului,tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea noastră nestrămutată de a munci 
cu și mai multă abnegație, de a ne pregăti 
cu sîrguință pentru a obține la Jocurile 
Olimpice, la campionatele mondiale și la 
alte mari întreceri internaționale rezultate 
la nivelul condițiilor optime ce ni se oferă, 
performanțe care să cinstească încrederea și 
onoarea ce ni se face de a fi desemnați ca 
reprezentanți ai Republicii Socialiste Romă-

• tt nia .
Este, de fapt, angajamentul întregului nostru ti

neret sportiv de a răsplăti grija cu care este 
înconjurat cu fapte demne de constructorii socia
lismului, crescuți și educați de partid. Înalta 
prețuire acordată unor sportivi de seamă ai țării 
se revarsă asupra întregii mișcări sportive, o 
mobilizează puternic pentru noi și noi izbînzi.

Astăzi campionatul primei divi
zii reintră în centrul atenției. După 
întreruperea necesară pentru me
ciul cu Finlanda, astăzi a zecea 
etapă debutează, la Craiova, cu un 
derby de zile mari : Universitatea 
— Dinamy. Despre meciul acesta s-a 
scris mull; in ultimele zile, așa îneît 
nu ne mai rămîne decît... să aștep-

ce încurcă foarte mult calculele 
teoretice.

La această oră, lider este Univer
sitatea Craiova, iar deținătoarea 
lanternei, Rapid. Studenții olteni nu 
pot pierde șefia clasamentului, 
chiar dacă sînt învinși după-amiază 
la Craiova. Mîine, însă, cînd giu- 
le.ștenii vor să evadeze de pe ul-

Campionul european, al 
lor", Constantin Gruiescu 
va încerca să-I stopeze pe 
Faredin (Farul) din drumul său 
spre mult rîvnitul tricou de cam
pion. Va fi un duel între tehnică 
și experiență pe de o parte, ambi
ție și tinertîțe pe de altă parte. 
Fără îndoială, marele favorit ră
mîne campionul european.

Deosebit de echilibrată se anun
ță partida dintre 
(Steaua) și Mircea

„muște- 
(Steaua) 
Ibrahim

Marian Lazăr
Tone (Construc-

PROGRAMUL

III SPORTIVE DE MASAACT
„CROSUL PRICHINDEILOR"

Ieri, la ora 15, pe o vreme fru
moasă ca și tinerețea participan- 
ților, s-a dat startul primului „Cros 
ăl prichindeilor1*, pe stadionul Pro
gresul.

Această inedită competiție a spor
tului de masă a fost organizată din 
inițiativa Consiliului de educație fi
zică și sport și a Consiliului pionie
rilor din sectorul 6.

Trebuie să subliniem că nu am 
asistat la un simplu cros, ci la o 
întrecere de selecție a viitorilor spor
tivi Cu ajutorul deosebit al clu
bului Progresul, al antrenorilor de 
aici, în mod special al activiștilor 
Nicolae Gurău și Dumitru Buiac, 
care acordă întotdeauna sprijin ac
țiunilor sportive de masă organizate 
în sectorul 6, au putut fi urmăriți 
aproape 1000 de prichindei (din 
clasele 1—4), din 27 de școli generale, 
pentru a putea fi selecționați în ve
derea pregătirii lor la secțiile de 
atletism, scrimă, tenis de masă, te-

nis de cîmp, gimnastică artistică 
ale cluburilor „Progresul", Șc. sp. 
1 și Șc. sp. 3.

Nu vom putea aminti aici decît 
pe cîștigătorii concursului, elevi ai 
profesorilor de educație fizică A- 
lexandru Efteme, Nicolae Ștefănes- 
cu (școala 127), Aurel Ciortea, 
Maria Bacaloianu (122), Geta Bădi- 
lă (129), Maria Mavrocordat (125), 
Doina Danețiu (133), profesori ce 
sînt întotdeauna prezenți la acțiu
nile ce se organizează în sector.

Iată și cîștigătorii, pe grupe de 
vîrstă i cl. 1 : (f) Elena Mușat (șc. 
127), (b) Costel Marian (șc. 139) ; 
ci. a Il-a: (f) Mariana Moldovan 
(șc. 126), (b) Tiberiu Sederiaș (șc. 
150) ; cl. a III-a : (f) Liliana Pa
vel (șc. 136), (b) Gabriel Tunaru 
(șc. 144) ; cl. a IV-a : (f) Luminița 
Zaharia (șc. 129), (b) Cornel Nico
lai (șc. 126).

competiție organizată de CM.E.F.S. 
București. Dreptul de a evolua în 
această ultimă fază a competiției și 
l-au cucerit echipele I.O.R. (secto
rul IV) și Titan (sectorul III).

Partida a fost agreabilă, cu mul
te faze atractive. Mai omogenă și

Nicoleta ALDEA

namo Buc.) este principalul favo
rit în meciul cu Augustin Iacob 
(Farul). Avem toate motivele să 
credem, însă, că pugilistul constăn- 
țean, puncheur recunoscut, va 
urca în ring cu gîndul că victo
ria sa este posibilă.

La categoria ușoară vom asista 
la un meci în care pronosticurile 
par de prisos. Toți iubitorii spor
tului cu mănuși cunosc valoarea 
apropiată a dinamoviștilor Calis
trat Cuțov și Paul Dobrescu. Re-

Aurel Mihai (Farul)

Constantin Gruiescu

(C.S.M. București)

(Farul)

„CUPA SĂTENCELOR ARGEȘENE1

Inițiată la scurt timp după o 
altă competiție de amploare — 
„Cupa recoltei" — recenta manifes
tare sportivă a reunit la întreceri 
12 000 de tinere (etapa de masă) 
din satele județului Argeș. Mani
festarea s-a desfășurat la următoa
rele discipline : cros, șah, tenis de 
masă și handbal. Numai în comuna 
Oarza, de pildă, au fost antrenate 
în întreceri peste 300 de fete. O 
participare numeroasă s-a înregis
trat și în comunele Tițești, Balo- 
tești, Merișani și altele.

Cîteva cuvinte despre etapa ju
dețeană. Aici au fost prezente 250

de concurente, adică cele care și-au 
cîștigat acest drept în fazele ante
rioare. . . .

Buna desfășurare a competiției 
a fost asigurată și de cîțiva in
structori sportivi obștești : C. Du
mitrescu (Țițești), L. Ene (Oarza), 
Gh. Ilie (Bradu), M. Vlad (Bogați) 
și alții.

HANDBALISTELE DE LA I.O.R. 
AU CÎȘTIGAT „CUPA DIANA"

Ieri după-amiază, terenul de la 
stadionul Tineretului a găzduit fi
nala „Cupei Diana’ la handbal.

Tg.
Nagel, portarul mureșenilor, îl blochează în ultima instanță pe Neagu. 
Fază din meciul tur al campionatului trecut Rapid — A. S. Armata ~ 

3—0 în favoarea feroviarilor.

Simioe Cuțov (Dinamo)

Calistrat Cuțov (Dinamo)

(Farul)

(Dinamo)

(Dinamo)

Mureș, încheiat cu scorul de

tăm primul fluier al arbitrului 
Rai nea.

Dincolo de duelul liderului neîn
vins cu echipa campioană, cele opt 
meciuri de mîine completează o e- 
tapă interesantă din multe puncte 
de vedere. Pentru zona de sus și 
pentru ultimele locuri, pur și sim
plu invadate după 9 etape.

Mîine derby-ul zilei pare să fie 
jocul de la Timișoara, între echipa 
gazdă „Poli" și Steaua. Meciul zi
lei ar putea fi și disputa Rapid — 
A.S.A. Tg. Mureș, lupta echipelor 
cu puncte puține și griji multe. Nu 
lipsite de interes se prezintă mă
car teoretic și partidele F. C. Con
stanța — U.T.A și F. C. Argeș — 
Petrolul, Jiul — Politehnica Iași, 
C.S.M. Reșița — Steagul roșu, „U“ 
Cluj — Sport club Bacău și Spor
tul studențesc — C.F.R. Cluj. Spu
nem interesante, pentru că perioada 
aceasta de întrerupere, s-ar putea 
să fi redresat anumite formații sau 
să fi scos din formă pe altele, ceea

Că, 
Și,

timul loc, alte zece echipe știu 
teoretic, pot prelua lanterna, 
tocmai de aceea, credem că va fi 
o etapă de luptă, pe care o dorim 
însă lucidă și cît se poate de spor
tivă.

Despre derby-ul de astăzi, și des
pre jocurile de mîine, citiți ulti
mele amănunte în avancronicile din 
pagina a III-a.

FINALELOR
CATEGORIA SEMIMUSCA

— Ștefan Băiatu 
CATEGORIA MUSCA 

(Steaua) — Ibrahim Faredin 
CATEGORIA COCOȘ

Mircea Tone (Constr. Galați) — Marian Lazăr (Steaua) 
CATEGORIA PANĂ 

Gheorghe Ciochină (Steaua) — Constantin Ștefanovici (Dinamo) 
CATEGORIA SEMIUȘOARa

— Augustin Iacob 
CATEGORIA UȘOARA

— Paul Dobrescu 
CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

Victor Zilberman (Steaua) — Antoniu Vasile
CATEGORIA MIJLOCIE-MICĂ 

Sandu Tirilă (Constr. Galati) — Ștefan Florea (Steaua) 
CATEGORIA MIJLOCIE

— Mișu Banu (Farul) 
CATEGORIA SEMIGREA

— Marin Constantinescu (Met. Buc.) 
CATEGORIA GREA

— Ilie Dascălu (Farul)

Alec Năstac (Steaua)

Ion Gyorffi (Dinamo)

Ion Alexe (Dinamo)

centura de 
cocoș. Aici, 
părut lipsit 

armă cu

torul Galați), pentru 
campion la categoria 
la Cluj, gălățeanul a 
de explozie în lovituri, 
care a realizat atîtea succese, fapt 
ce ne face să credem că prospe
țimea și tinerețea lui Lazăr au 
sorți de izbîndă.

Categoria pană ne va oferi, cu 
siguranță, un meci de mare ten
siune. Dacă 
(Centura de 
nă (Steaua) 
Constantin 
Buc.), acum 
forțe s-a schimbat. Ștefanovici a 
realizat, în ultima vreme, un salt 
calitativ evident.

Fără îndoială, Simion Cuțov (Di-

la ultima lor întîlnire 
aur) Gheorghe Ciochi
i-a fost superior lui 
Ștefanovici (Dinamo 

se pare că raportul de

amintim că la ora actuală cam
pion este Cuțov, dar că în acest 
an Dobrescu a obținut două vic
torii asupra lui.

Campionul de anul trecut al „se- 
miușorilor", Antoniu Vasile (Di
namo Buc.) ne-a demonstrat că 
este un pugilist redutabil și la 
„semimijlocie". Prezența lui în fi
nala acestei categorii este, tre
buie să recunoaștem, o performan
ță. Șansele sale în fața lui Victoi

Mihai TRANCA
Petre HENȚ

Fotografii; S. Bakcsy

(Continuare în pag. a i-a)

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICARE/)

PREVEDERILOR HOTÂRÎRII PLENAREI C.C.AL P.C.R.DIN28 FEBRUARIE—2 MARTIE a.c

SPORTUL HARGHITEAN IN OFENSIVA
1

(Continuare în pag. a 3-a)

Imagine din partida finală a „Cupei Diana" desfășurată ieri pe stadionul 
\ - Tineretului

pentru a vizita 
și întregul județ 
seculari care în- 
vastele depresiuni

Poate că toamna este cel mai in
dicat anotimp 
Miercurea Ciuc 
Harghita. Codrii 
cing în brîul lor
intramontane arborează o uimitoa
re paletă cromatică, dînd, sub soa
rele blind, și mai multă strălucire 
vestitei vocații turistice și cinege
tice a regiunii. Știam că aproape 
2 000 de izvoare — mai ales carbo- 
gazoase, cu o însemnată valoare te
rapeutică, fac ca funcția turistică 
mai importantă să fie cea balneo
climaterică ; că pe lingă vestitul 
triunghi Borsec—Tușnad—Lacul Ro
șu, mai sînt încă 20 de stațiuni lo
cale, bogate în izvoare, mofete și 
solfatarii ori nămoluri tămădui
toare. Cu toate acestea, nici reuma
tismele și nici celebra pădure îne
cată prin astuparea văii dintre Su- 
hard și Ghilcoș (în 1837) nu ne adu
seseră în această splendidă toamnă 
tîrzie în Harghita ci pur și simplu...

...RENAȘTEREA SPORTULUI 
HARGHITEAN

Pulsul acestei activități, nu-1 poți 
afla nicăieri mai bine dcît la 
Miercurea Ciuc. Palatul de gheață
— splendidă creație arhitectonică
— (căruia în aceste zile i se adau
gă și un inel de gheață, iliypiaat.

pentru probele de patinaj viteză) 
este ocupat 20 din 24 de ore, con
centrând toate forțele prezente și 
cele în devenire județene, căci tre-

• Palatul de gheață al hocheiului
Iși adaugă șl inelul patinajului
• Frigul a dezlănțuit ofensiva
patinoarelor naturale • Școala, 
principalul nucleu pentru sportul
tineretului studios • Mal slnt

șl lipsuri. Chid le lichidăm?

buie să recunoaștem că Harghita 
este patria hocheiului. In rețeaua 
școlară s-au luat de asemenea mă
suri care să contribuie la ridicarea 
pe un alt nivel a activității sporti
ve județene, îndreptată în special 
spre amenajarea bazelor sportive. 
Astfel, pînă la deschiderea anului

școlar s-au dat în folosință, cu spr 
jinul consiliilor populare, peste ( 
de terenuri de baschet, volei 
handbal, acțiunea fiind stimula' 
de deviza lansată încă din prim; 
vară „Terenuri de sport Iîngă fi 
care școală". Se fac lucrări la mir 
complexul atletic al Liceului nr. 
din Miercurea Ciuc, Ia Școala gen 
rală nr. 1 (deși față de termene 
propuse ritmul este prea lent), 
reparația sălii de gimnastică a Sc 
Iii sportive etc. La Sînmartin, i 
sprijinul larg al cetățenilor a fc 
terminată recent și dată în folosin 
o nouă sală de sport.

Toamna blîndă și dulce nu-i fa 
pe harghiteni să uite că totuși pol 
frigului este situat în județul 1< 
oferind prin cele circa 180 de z 
de îngheț anual, condiții meteor 
logice specifice sportului de iar 
și prin excelență hocheiului. Iar 
aceasta vor funcționa în județ p< 
te 70 de patinoare naturale — 
proape în toate comunele — air 
najate în incinta sau în apropier 
curților școlare. Celor 14 teren; 
școlare de hochei — dintre care 
cu iluminat electric — li se mai 
daugă, din această toamnă, și <

Mihai BÎRÂ

i,, (Continuare «n nap. a 3-a)
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SPECIALIȘTII AU CUVlNTUL ; ÎNTRECERILE KtPUlillCAW DE AZI Șl MÎINE VĂZUTE DE TEHNICIENI
POLO: Dinamo are două șanse, 

Rapid doar una...
La sfîrșitul acestei săptămini, în București și în diferite orașe ale 

țârii se consuma dispute în cadrul diferitelor întreceri republicane, in- 
iîlniri* decisive în lupta pentru titlu (așa cum este cazul la polo) sau 
hotăritoare în angrenajul unor campionate care se încheie mai tîrzru. 
Dorind sa oferim cititorilor o imagine cuprinzătoare in legătura cu 
aceste dispute, am solicitat azi părerile unor tehnicieni, tocmai ale 
ace.ora care in ultimele zile au purtat pe umerii lor răspunderea bunei 
pregătiri a sportivilor ce-și vor măsura forțele.

LUPTE: Final in întrecerea formațiilor de libere
Tn campionatul diviziei A la lupte 

libere sînt programate duminică ul
timele confruntări în cele trei serii, 
după care urmează turneul individual 
<2—4 noiembrie la Pitești, Craiova și 
Sf. Gheorghe) și finala între echipele 
clasate pe locurile 1 șl 2 în serii. 
Iată cîteva păreri despre această e- 
tapă :

PROF. MIHAI DKAGOMIRESCU, 
secretar general al F.R.L. : „Toate 
formațiile care participă la această 
etapă au o misiune grea. Actualele 
fruntașe ale celor trei serii (Steaua, 
Dinamo Brașov și Steagul roșu Bra
șov), precum și alte divizionare, care 
vizează un loc în turneul final, vor 
aborda cu toată seriozitatea aceste 
ultime partide. Totodată, cred că lup
tătorii tineri, mai ales juniorii, care 
în curînd vor participa Ia tradiționa
lul concurs republican de toamnă, vor 
căuta să se afirme în confruntările 
din etapa a IV-a a diviziei".

ION BATKIN, antrenor la Dlnamo

VOLEI: Meciul etapei,
la Galați, între C.S.U. și l.E.F.S.

! Cea de a doua etapă a campiona
telor diviziei A programează foarte 
multe întîlniri (masculine șl feminine) 
în care șansele de cîștig sînt egale. 
Dintre aceste partide, se detașează — 
după părerea noastră — cea mascu
lină de la Galați dintre C.S.U. ți 
l.E.F.S. In legătură cu acest derby 
al seriei a doua, cont. univ. FLORIN 
BALAIȘ, antrenorul principal al for
mației gălățene, ne-a spus la tele
fon : „Am luat măsuri speciale pen
tru acest meci important. Mai cu sea
mă că l.E.F.S. ne-a făcut, în ultima 
vreme zile grele, ciștigînd pe terenul 
nostru. Vrem să infirmăm tradiția. 
Gripa îmi amenință însă doi titulari. 
Stere și Dumitrescu, dar sper să-i 
lase în pace pînă la meci. Echipa mea 
a manifestat o formă bună în prima 
etapă, cînd a obținut o prețioasă vic
torie în deplasare. Este firesc să aș
tept un succes și acasă".

Iată și opinia despre meci a lec
torului univ. ȘTEFAN ROMAN, noul 
antrenor al l.E.F.S. : „Jucind în de
plasare, meciul este dificil pentru noi, 
mai ales că dispunem de o echipă 
restructurată. Cu cei doi jucători — 
D. Ionescu și Malusaris (care au fost 
bolnavi în prima etapă) — complet 
refăcuți, cred că vom face totuși față 
gălățenilor. Vreau să cred că gazdele 
noastre nu ne vor înghesui într-o 
sală mică, familiară lor, ci în cea 
mare din Țiglina»."

Celelalte partide ale etapei : mas
culin : Dinamo—Progresul, „U“ Cluj — 
Rapid, Explorări B. Mare — Univer
sitatea Craiova (seria I), Viitorul Ba
cău ■— Politehnica Timișoara (seria 
a Il-a) ; feminin : Universitatea Ti
mișoara — Medicina București,

SEMNALE CRITICE

POLIGONUL „CLUJEANA * AȘTEAPTĂ
ELIBERAREA DE SUB SOMSOA

ADMINKTRAJIE
Tn numărul din 21 iulie 1967. zia

rul nostru a inserat un material 
care sesiza starea defectuoasă în 
care funcționa una dintre bazele 
sportive importante ale Clujului: 
poligonul de tir de la Clujeana.

Se sublinia, astfel, dubla „desti
nație" a acestei construcții : de lo
cuință particulară și poligon — as
pect care frîna buna desfășurare a 
activității sportive, trăgătorii fiind 
obligați să împartă spațiul cu loca
tarul care-și extinsese gospodăria 
și în perimetrul de tragere — și se 
făcea apel la proprietarul bazei : 
Combinatul de pielărie și încălță
minte și factorii locali cu respon
sabilități în administrarea patrimo
niului sportiv pentru rezolvarea a- 
cestei anomalii și repunerea poligo
nului în adevăratele lui drepturi. 
„Reconsiderare", pe care, speram, 
că o vom putea consemna în ca
drul vizitei pe care am făcut-o la 
Clujeana.

Spre regretul nostru, însă, situa
ția poligonului Clujeana este astăzi 
incomparabil mai gravă decit cea 
fntîlnită în 1967. Pentru că astăzi 
poligonul este cu desăvîrșire închis, 
închis pentru sportivi ! Pentru că 
al doilea beneficiar : locatarul 
(acceptat inițial în spațiul aferent 
poligonului, cu rol de supraveghere 
a acestuia) trăiește și mai comod, 
pentru că astăzi el nu mai este 
deranjat de nimeni.

Bineînțeles, nu el este răspunză
tor de confortul pe care-1 are a- 
cum. El nu face altceva decît să 
profite de o conjunctură dată. Con
junctură pe care președintele aso
ciației sportive Clujeana, tovarășul 
Ion Făgărășanu și secretarul aces
teia, tovarășul Ion Zovani ne-au 
sintetizat-o astfel : „Pentru că pe
reții de la șanț și parapetul exte
rior, cel dinspre Someș, sînt dete
riorați, poligonul nu mai asigura 
securitatea celor care-1 utilizau așa 
că am fost nevoiți să-1 închidem". 
Si astfel, în mai 1972, poligonul a 
fost pus sub lacăt. Deși sala cu 
standurile de tragere și vestiarele 
sînt în cea mai bună condiție și 
beneficiază de toate atuurile nece
sare unei bune funcționări : apă, 
.electricitate, gaze.

Cît timp va rămîne, însă, el sub 
sumbra administrație a lacătului ? 

■ După primele relatări, sine die, 
i fiindcă reparațiile (într-adevăr ne
cesare) depășesc posibilitățile aso- 
iciațlei sportive — conform infor
mațiilor oferite de către conducă
torii acestei unități —, iar fondu
rile Consiliului județean al sin
dicatelor au avut începînd cu 1971, 
destinații dinainte stabilite : sta
dionul C.F.R. și bituminizarea unei 
platforme pentru jocuri la asociația 
sportivă Record.

Ce spune însă proprietarul acestei 
baze: Combinatul de pielărie și 
încălțăminte, reprezentat prin tova
rășul Vasile Șerban, contabilul șef 

Brașov : „Formația noastră are o mi
siune destul de ușoară în această ul
timă întrecere din grupe, (n. n. Dina
mo Brașov se află pe locul I în se
ria a Il-a), fiindcă evoluăm în com
pania unor formații mai modeste ca 
A.S.A. Brașov și Olimpia Craiova. 
Deci, un bun prilej pentru consoli
darea poziției de fruntașă pe care o 
deținem în serie și o utilă verificare 
pentru participarea la actul final al 
competiției, turneul pentru desemna
rea echipei campioane".

VASILE PATRAȘCU, antrenor la 
Rapid București : „Cea mai dificilă 
întîlnire din întreg campionatul. A- 
cum, în final, toate echipele caută 
să obțină puncte pentru a urca cit 
mai sus în clasamente. Rapidul are o 
situație destul de grea, adversarele 
ei de duminică fiind formații, să 
spune a așa, capricioase. Atît C.S.M. 
Reșița cit și Vulturii Textila Lugoj 
pot produce surprize... neplăcute pen
tru noi".

I.T.B. — Constructorul .București (se
ria I), Penicilina Iași — C.S.M. Sibiu, 
Universitatea Craiova — Dinamo și 
„U“ Cluj — l.E.F.S. (seria a Il-a).

DUPĂ TURNEUL DE LA IAȘI

CARENȚE MAI VECHI SI MAI NOI
ALE BASCHETULUI NOSTRU FEMININ

După cele trei etape (a treia, a 
patra și a cincea) desfășurate în 
cadrul turneului ieșean al divizio
narelor feminine de baschet, se 
poate constata, cu minimum de 
riscuri, că nivelul actual de pre
gătire a formațiilor ce activează 
în primul eșalon valoric al țării 
nu a ajuns, încă, să satisfacă exi
gențele.

Cînd afirmăm aceasta, avem în 
vedere în primul rînd capitolul 
tehnicii individuale, element esen
țial ce-și pune direct amprenta a- 
supra calității partidelor. De foarte 
multe ori, pasele executate în vi
teză, pentru realizarea contraatacu
rilor rapide au fost lipsite de a- 
dresă, din acest motiv fiind ratate 
multe acțiuni care se puteau solda 
cu puncte ; precizia aruncărilor la 
coș, atît din acțiuni cît și a celor 
libere a avut mult de suferit. S-ar

A... LACĂTULUI
al Combinatului, membru al consi
liului asociației sportive Clujeana ?

— Responsabilitatea este în între
gime a noastră, a proprietarului 
care este obligat prin lege să men
țină în stare de funcționare toate 
clădirile și spațiile care intră în 
administrarea sa — ne răspunde 
categoric interlocutorul nostru, in- 
dieîndu-ne precis factorul care tre
buie să răspundă de soarta acestei 
baze. Poziție care a fost împărtășită 
și de către tovarășul Ion Dan, pre
ședintele Comitetului sindical al 
Combinatului.

— De ce ați sortit atunci degra
dării această importantă construc
ție a cărei scoatere din uz a avut 
ca prime consecințe : dizolvarea 
secției de tir de la Clujeana — sur
venită într-un moment în care se 
pune accent ridicat pe sporturile 
aplicative — și transferarea, la dis
tanțe apreciabile, a numeroase de
tașamente de tineri din Combinat 
pentru efectuarea exercițiilor din 
cadrul programului de pregătire 
„pentru apărarea patriei" ?

— Pentru că nu ni s-a adus nici 
o dată Ia cunoștință situația poli
gonului și nu ni s-a făcut nici o 
solicitare în acest sens — ne infor
mează „proprietarul", — completind 
totodată că el a răspuns cu bună
voință ori de cite ori asociația spor
tivă pe care o patronează l-a soli
citat. Mărturie pe care o dovedește 
prin reliefarea îmbunătățirilor fă
cute recent la Clujeana : îngrădirea 
terenului de fotbal, amenajarea 
unui spațiu pentru haltere, unei 
săli pentru culturism și unei saune.

— Trebuie să înțelegem că în 
momentul în care solicitarea va 
sosi, proprietarul va acționa cu 
promptitudine ? — aruncăm noi... 
undița.

— Unde-i lege nu-i tocmeală — 
rezumă interlocutorul nostru răs
punsul, reliefîndu-ne încă o dată 
obligațiile proprietarului.

Satisfăcuți de răspuns și sperînd 
că intervenița noastră a apropiat 
„părțile", am trecut în subsidiar cu
rioasele întrebări : cum de proprie
tarul n-a știut nimic de soarta po
ligonului vitregit de atîta vreme; 
cum de asociația sportivă — care-și 
fringe mîinile căutînd soluții — nu 
și-a avertizat nici o dată „stăpi- 
nul“ ?

Importării este însă că nodul gor
dian a fost tăiat. Rămîne să fie ri
dicat și lacătul care a pus sub tă
cere o importantă și utilă construc
ție sportivă.

Așteptăm deci cu nerăbdare ziua 
cînd telefonul 30170 ne va informa 
că se pregătesc mortarul pentru 
șanț, coasele pentru bălării și trans
ferarea locatarului în spațiul care 
i-a fost oferit inițial.

Rămînem, deci, pe recepție.

Nufo DEMIAN

Manșa decisivă a întîlnirif Rapid — 
Dinamo (a 5-a), care va pune punct 
campionatului de polo este așteptată 
cu un mare interes. Iubitorii sportu
lui din Capitală vor avea prilejul de 
a urmări mîine la amiază, în piscina 
din șoseaua .Ștefan cel Mare, unul 
din pasionantele derby-uri ale acestei 
toamne sportive. La egalitate de 
puncte, dinamoviștii, avînd un gola
veraj superior, abordează partida cu 
două șanse (victorie și rezultat egal), 
în timp ce campionii nu-șl pot păs
tra titlul decît In cazul unui succes. 
Care sînt părerile celor doi antre
nori ?

CONSTANTIN VASILIU (RAPID) i 
„Victoria de Ia Cluj ne-a ridicat con
siderabil moralul. Toți jucătorii sînt 
valizi și manifestă o deosebită poftă 
de joc, de parcă campionatul a înce
put săptămîna trecută. Fără a neglija 
sistemul defensiv, vom căuta să a-

RUGBY: „Cupa Federației" un bun prilej 
de afirmare a tineretului

Deși campionatul primei divizii la 
rugby s-a Întrerupt pentru a permite 
jucătorilor selecționați în lotul națio
nal să se pregătească în condiții optime, 
activitatea competițională continuă. La 
sfîrșitul acestei săptămini vor fi reluate 
întrecerile din cadrul „Cupei Federa
ției11, care programează prima etapă a 
returului în seriile a n-a șl a m-a, ur- 
mînd ca din 28 octombrie să se' dispute 
și jocurile din prima grupă. Vor putea 
fi urmărite partidele Vulcan — Dlnamo, 
Rulmentul Bîrlad — Grlvița Roșie, Fa
rul — Gloria șl Chimia — Sportul stu
dențesc. Dar, despre „Cupa Federației'1, 
utilitatea el și pregătirile efectuate am 
solicitat opiniile unor antrenori :

RADU DEMIAN (Grlvița Roșie) ; „In
discutabil, această competiție este folo
sitoare, deoarece permite, In primul 
rînd, utilizarea unor jucători a căror 
lipsă de experiență nu îngăduie încă 
titularizarea lor în echipa ce evoluează 
tn campionat, unde flecare meci are o

putea aduce în sprijinul acestei a- 
firmații scorurile mici cu care au 
luat sfîrșit cîteva partide (Politeh
nica București — Universitatea Iași 
49—39, Crișul — Olimpia 50—33), 
cele 37 de puncte înscrise de Sănă
tatea Satu Mare în întîlnirea cu 
Universitatea Cluj, cele 31 marcate 
de Voința Tîrgu Mureș în partida 
cu Politehnica București și, bine
înțeles, „recordul" celor 11 minute 
în care baschetbalistele de la Olim
pia nu au realizat nici un punct 
în meciul cu Crișul. Nici circu
lația balonului nu a fost realizată 
întotdeauna cu rapiditate, în ritm 
susținut, fapt pentru care destră
marea apărărilor și găsirea pozi
țiilor bune de aruncare au devenit 
deseori probleme foarte greu de 
rezolvat.

Presingul rămîne încă, în mare 
parte, deficitar. Se apelează rar 
(poate tocmai datorită exigenței 
pregătirii acestui procedeu, în con
diții de efort fizic și tehnic ieșite 
din comun) la această eficace mo
dalitate de apărare. Am putea, to
tuși, remarca două formații care au 
întrebuințat-o mai des : Universi
tatea Cluj și Constructorul Bucu
rești.

Prin poziția în clasament și, mai 
ales, prin victoria realizată în com
pania unei pretendente la titlu 
(l.E.F.S. București), Voința Bucu
rești se numără printre revelațiile 
turneului și, deocamdată, ale campio
natului în curs de desfășurare. Evo
luțiile acestei formații au plăcut în 
general, deși i s-ar putea reproșa 
fluctuațiile de comportare, de la 
o zi la alta...

Cîteva lucruri bune pot fi spuse 
la adresa celor mai tinere forma
ții ale actualului campionat. Le-am 
numit pe Universitatea Cluj și O- 
limpia București. Componentele lor

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE

D. ROȘCA (C.S.M. Sibiu) PE LOCUL iNTil 
DUPĂ PRIMA PROBĂ

LUGOJ, 19 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru).

Odată cu disputarea primei probe, 
dresajul, din cadru] etapei finale a 
campionatului de concurs complet, 
sezonul de călărie se apropie de sfîr
șit. După consumarea disputelor în 
„Cupa României11 la obstacole, călă
reții se întrec acum pentru desem
narea noului campion în cea mai 
dificilă disciplină a echitației.

Vineri după-amiază, 35 de concu- 
renți au evoluat în proba de dresaj, 
ei avînd obligația să execute figu
rile unei progresii de categorie u- 
șoară. Călăreții prezenți la start au 
dovedit, în general, o bună pregăti
re, juriul avînd o misiune dificilă 
în stabilirea ierarhiei. Mai atent în 
conducerea calului și la acuratețea

SPICUIM DIN CUPRINS 9 Ac
tualitatea SPORT, noua rubrică a 
revistei, bogat și variat ilustrată 
9 Comentarii Ia campionatele 
balcanice de gimnastică 9 O 
retrospectivă a anului ’73 pentru 
luptătorii noștri 9 Introspecție în 
lumea studenților care vor să joa
ce tenis 9 Paginile de fotbal, cu- 
prinzind, printre altele, un comen
tariu la meciul România — Fin
landa, prezentarea echipei Jiul Pe
troșani, interviuri cu Nelu Nun- 
weiller și Constantin Cernăianu, în 
preajma examenelor echipelor lor 
in Cupele europene 9 La „Inter
viuri incomode" : Dumitru Media- 
nu, fostul voleibalist de renume 
9 Doi campioni de cursă lungă : 
llie Oanțâ ți Dumitru Grumezescu 
9 Cutia cu scrisori 9 Sport ma
gazin 9 Orizont extern, etc. 

tacâm cît mai mult, așa cum am fă
cut și la Cluj. Vrem să-i învingem 
pe dinamoviști chiar în bazinul lor, 
acolo unde nu au pierdut de foarte 
mulți ani. Nu de alta, dar săptămîna 
următoare, la jocurile din C.C.E. vrem 
să ne prezentăm ca veritabili campi
oni ai României".

ANATOL GRINȚESCU (DINAMO) : 
„Toată săptămîna nc-am antrenat în 
familie și aceasta nu prea numeroasă. 
Jucătorii mi s-au părut mai receptivi 
față de observațiile și criticiîe care 
au urmat meciului de la Cluj și nu 
se gîndesc decît la revanșă. Știu că 
nu va fi ușor. Rapid este o echipă 
matură, care știe să speculeze greșe
lile adversarei. Eu sper totuși că bă
ieții mei se vor mobiliza la maximum, 
vor aborda întrecerea cu toată serio
zitatea și vor da tonul întrecerii. Aș 
vrea să cîștige cei mai buni..."

miză deosebită. Spre exemplu, la Grlvița 
este cazul rugbyștilor Vlad, Menghcr 
sau Suita.ru, ca să numesc doar trei 
dintre aceștia. De asemenea, lipsa d« 
activitate pe perioada Întreruperii cam
pionatului ar fi impietat asupra formei 
echipelor, a randamentului lor general, 
în ceea ce ne privește, ne-am pregătit 
cu atenție pentru meciul de duminică, 
Ia Bîrlad întilnind un XV, totdeauna 
puternic".

DUMITRU IONESCU (Farul) : „Despre 
utilitatea Cupei federației nu mai este 
cazul să vorbesc, ea fiind mult prea 
evidentă. Locul întil pe care 11 deținem, 
ne obligă ca și în retur să avem o bună 
comportare. Duminică, cu Gloria, vom 
Încerca să reedităm succesul de la Bucu
rești, din august. Aș mai adăuga, că, 
disputele din Cupă slnt un excelent pri
lej pentru ca unele formații, ce nu as
piră la primele poziții în campionat, să 
se poată afirma într-o altă competiție 
de anvergură11.

sînt, în mare majoritate, talentate 
și posedă într-o măsură mai ridi
cată cîteva elemente de tehnică in
dividuală care le dau posibilitatea 
de a apela Ia diferite scheme tac
tice. Antrenorii respectivi trebuie, 
însă, să găsească cît mai rapid mij
loacele adecvate pentru a impri
ma elevelor lor mai mult calm și 
fermitate în abordarea unui joc, 
mai precis a jocurilor „cheie". Ran
damentul acestor formații a scăzut 
vizibil atunci cînd au avut ca ad
versare formații de renume din 
baschetul nostru feminin. în schimb, 
partida directă dintre ele s-a ri
dicat la un nivel spectacular ac
ceptabil, plăcut de urmărit.

Poate că l.E.F.S. a pierdut acci
dental partida cu Voința. Totuși, 
nici celelalte apariții ale studente
lor bucureștene n-au avut marca 
de clasă cu care ne obișnuiseră. 
Voința Tîrgu_ Mureș și Sănătatea 
Satu Mare rămîn, în continuare, 
deși au circumstanțe atenuante 
(așa cum subliniam și în cronicile 
transmise), echipele cu cele mai 
acute probleme de rezolvat. încli
năm să credem că ele au resurse, 
date fiind bogatele tradiții de creș
tere și lansare a unor elemente de 
talent existente în aceste două 
orașe.

Cîteva cuvinte despre organiza
torii ieșeni : ei au căutat să asi
gure cele mai bune condiții de în
trecere tuturor formațiilor oaspete 
și credem că au reușit în cea mai 
mare parte. De aceea înclinăm să 
credem că n-ar fi deloc nepotrivită 
și programarea unui turneu mascu
lin, în excelenta sală, dotată după 
ultimele cerințe. Am fțist asigurați 
că tribunele ar fi pline, iar propa
ganda unei asemenea acțiuni ar da, 
indiscutabil, roade.

Radu TIMOFTE

execuției, sibianul Dumitru Roșea cu 
Saray a reușit să întrunească sufra
giile arbitrilor, acumulînd 31,3 p., 
ceea ce îi permite să se afle deocam
dată pe primul loc în clasament. Po
zițiile următoare au revenit călăre
ților D. Loneanu (.Steaua) cu Mister 
33,6 p., N. Gheorghe (Petrolul Plo
iești) cu Brebenel 34,6 p., C. Vlad 
(Dinamo) cu Prejmer 35,0 p., Eug. 
Ionescu (Dinamo) cu Vals 35,6 p,, E. 
Boiangiu (Dinamo) eu Condor 36,0 p,

Desigur este prematur să ne pro
nunțăm asupra eventualului cîștigă- 
tor înaintea probei a doua, fondul, 
programată să se desfășoare' sîmbătă 
dimineață pe un traseu pe Dealul 
Viilor, știind că aceasta produce, 
totdeauna, mari perturbări în clasa
ment.

Gavril IGNEA

AT..ETI.M o echipă de mărșă
luitori români a luat parte la un con
curs internațional desfășurat în Elveția 
pe o distanță de 114 km (Airolo — Chi- 
asso). împărțită în etape. La întrecere 
au fost prezente 23 de formații (din 
cite 5 sportivi) din 15 țări. Concursul 
a fost ciștigat de mărșăluitorii din R.D. 
Germană (StadtmuUer, Zschienger, II Mi
ne. Selzer, Reimann in 8h 44:35. Au ur
mat in clasament echipele Poloniei 8h. 
53,13. României (Gfisitu. Caraiosifoglu, 
Staicu, Enache, Stan) 8h 55:34, R.F Ger
mania 9h 03:60, Suedia 9h 08:22, S.U.A. 
9h 14:19, Italia 9h 14:52 etc. Cea mai 
bună comportare din echipa noastră a 
avut-o Constantin Stan, care a obținut 
cel mai bun timp în ultimul schimb 
(Lugano-Chiasso 25 km) ; lh 50:22, In- 
trecînd printre alții pe Jan Raska (Polo
nia) și Hans Georg Reimann (R.D.G.).

GIMNASTICĂ în orașul po
lonez Bydgoszcz s-a desfășurat zilele 
trecute un concurs internațional de gim
nastică, la care au participat echipele 
Trakla Plovdiv (Bulgaria), Sport Klub 
Gottwaldow (Cehoslovacia), Zawisza 
Bydgoszcz (Polonia), precum și selecțio
nata Liceului cu program de educație 
fizică din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(România). Gimnastele românce au do
minat concursul, clasindu-se pe primele 

* atît la individual compus cît și pe

SISTEMATIZAREA Șl CADRUL F1RCIM 
NECESARE SPORTULUI, WISMUEDI Șl OMENTMI

in vasta acțiune de sistematizare 
a localităților noastre, care urmă
rește crearea condițiilor necesare 
pentru dezvoltarea armonioasă, e- 
conomică, socială, edilitară, a tutu* 
ror așezărilor de pe întreg cuprin
sul țării, la etalonul înaltei civili
zații socialiste avînd în centrul său 
omul muncii, cu nevoile sale mate
riale și spirituale, sportul și agre
mentul dețin un rol bine defi
nit. In această acțiune, valorificarea 
resurselor naturale și umane, cu
noașterea cît mai deplină a posibi
lităților pe care le oferă fiecare 
entitate adniinistrativ-teritorială și 
alegerea soluțiilor celor mai adec
vate pentru a asigura în anii viitori 
un cadru funcțional optim, consti
tuie un larg cîmp de inițiativă și 
activitate practică pentru organele 
locale de resort.

In acest sens ne-am adresat tova
rășului loan Ciorcilă, șeful Direc
ției de arhitectură, sistematizare și 
control a județului Buzău.

— înzestrat de natură cu un 
mare tezaur de frumuseți, ju
dețul dv. are virtuți turis
tice și curative care, valorificate, 
pot înscrie județul Buzău în 
circuitul turistic șt curativ. Ce 
s-a întreprins pe această cale ?

— Studiind complexa realitate a 
județului, organele locale de spe
cialitate au întocmit planuri cores
punzătoare pentru „umanizarea" 
peisajului natural buzoian. înțeleg 
prin aceasta atît modernizarea unor 
vechi localități balneare, cît și de
pistarea unor noi resurse, care să 
îmbogățească peisajul turistic de 
pe aceste meleaguri. Astfel, în. de 
mult cunoscuta stațiune Sărata 
Monteoru o infuzie de tinerețe a 
început să se facă simțită. Pentru 
cei venițî aici să se însănătoșească 
pe baza apelor minerale, stațiunea 
le oferă un nou hotel. Se află, de 
asemenea, în construcție o cabană, 
un ștrand cu apă sărată, iar 
U.J.C.A.P. are în proiect un hotel. 
La lacul Balta Albă, cîteva clădiri 
și-au schimbat destinația, devenind 
— prin reamenajare — pavilioane 
pentru tratament și odihnă. Iar cei 
care vin ocazionai aci, au la dis
poziție un camping. M-am referit 
pînă acum la perimetrul stațiuni
lor balneoclimaterice. înainte de a 
ajunge la amenajările turistice să 
poposim Ia tabăra de copii Arbă- 
nași, unde în fiecare an își petrec 
vacanța mii de copii (capacitatea 
unei serii : 400), care găsesc aci te
renuri de minifotbal, volei, tenis, 
baschet, mese de tenis , un bazin 
de înot fiind în contrucție. Ajun- 
gînd la Bisoca, sîntem nu numai la 
altitudinea de 1 000 m, ci și într-o 
viitoare stațiune a sporturilor de 
iarnă. Au început lucrările la căile 
de acces ; nu sînt necesare defri
șări pentru amenajarea pîrtiilor, 
acestea fiind deja trasate, iar în 
prezent se lucrează la schițele de 
proiectare a diverselor construcții 
ale stațiunii. Zonele Ciobanul și Si- 
riul intră, de asemenea, în planu
rile noastre, numai că în timp ce 
prima dintre ele privește viitorul 
(proiecte de extindere), cea de a 
doua are deja un camping, pistă 
de popice, teren de volei și un 
drum asfaltat pînă la destinație.

L. BOLDOR Șl VERA PURA 
LAUREAȚII „CUPEI MUREȘUL"

Ediția a 16-a a „Cupei Mureșul" 
s-a bucurat de o organizare ex
celentă asigurată de C.J.E.F.S. și 
comisia județeană de specialitate. 
Au participat 36 de seniori și 16 
senioare (dintre care 10 jucători și 
6 jucătoare de categoria I), repre- 
zentînd orașele Arad, Oradea, Cluj, 
Petroșani, Brașov, Cîmpia Turzii, 
Gheorgheni, Sf. Gheorghe și Tg. 
Mureș.

A fost cea mai izbutită ediție din 
ultimii zece ani. întrecerile, desfă-

BARAJUL" PENTRU CAMPIONATUL DIVIZIONARA ÎNCEPUT
Pe terenurile Progresul au început 

întîlnirile de baraj pentru promova
rea a două echipe în Divizia A, seria 
a 11-a. Partidele se dispută sistem- 
turneu între campioana regională 
Școala sportivă nr. 2—Olimpia Con
stanța, reprezentanta Bucureștiului, 
Colțea și ultimele două clasate din 
divizia A, seria a Il-a, Petrolistul 
Cîmpina și Industria Sîrmei C. Tur
zii.

Colțea, echipă antrenată de dr. 
George Panaitescu, cu un lot omo
gen, se pare că nu va mai rata ca
lificarea. îmbucurătoare este prezen
ța constănțenilor, care după ce au 
lansat un junior de talent, Lauren- 
țiu Țiței, se prezintă cu o echipă care 
vizează a demonstra că munca profe
sorului Gh. Patrichi a început să dea 
roade.

După prima zi, Colțea conduce cu 
10—2 în întîlnirea cu Școala sportivă 
nr. 2 Olimpia Constanța. Cîțeva re
zultate : C. Barbu — L. Țiței 3—6, 
1—6, I. Geantă — C. Ghioca 8—6, 
6—1 ; V. Popescu — E. Mocanu 6—1, 
6—3 ; T. Frunză — C. Craia 6—1,

SPORTURILE
aparate. Victoria a fost repurtată de 
Georgeta Gabor cu 37.80. De asemenea, 
ea a ciștigat săriturile cu 9,65. O fru
moasă impresie a lăsat Teodora Ungu- 
reanu, clasată pe locul al doilea la Indi
vidual compus cu 37,70 p șl ciștigătoare 
la trei aparate — birnă. paralele și sol. 
Gabriela Sabadiș a fost a treia la indi
vidual compus cu 37,05 p, iar Liliana 
Brânișteanu a ocupat locul V cu 36,95 p.

BOX, Pugiliștii de la Metalul
Salonta au întreprins un turneu în Un
garia. Ei au luat parte la întrecerile 
dotate cu „Cupa Eliberării11 orașului Be- 
kăs. Au fost înscrise 15 formații din 
țara vecină la care s-au adăugat spor
tivii de la Salonta. Metalurglștli au avut 
o comportare remarcabilă reușind să se 
claseze pe locul I la patru categorii 
prin luliu Vass (muscă). Stefan Sandor 
(semiușoară), Carol Hajnal (ușoară) și 
Ludovic Kiraly (grea). Medalii de argint 
au ciștigat Teofil Mărcuț (minimă), 
Boldlszar Jakab (cocoș), Arpad Mados 
(semiușoară) și Alexandru Vădan (u- 
șoară). Locul 3 au obținut Tiberiu Vass 
(semlmuscă), Teodor Cornea (ușoară) șl 
Ioan Piko (semimijlocie). Pe echipe, lo
cul I a revenit boxerilor de la Banyasz 
salgatarjan. Metalul Salonta clasindu-se 
pe locul in.

— După cum vedem, încercați 
să depistați toate locurile care 
se pretează la turism și agre
ment. Aveți o preocupare simi
lară și pentru celelalte locuri 
din județ ?

INITIATIVE, ACȚIUNI CONCRETE 
Șl IMPEDIMENTE ÎN JUDEȚUL BUZĂU

— După părerea mea, însăși în
cadrarea spațiilor necesare sportu
lui în planurile de sistematizare 
ale celor 83 de comune din județ 
—- lucrare încheiată — dovedește 
preocuparea noastră, care răspunde 
sarcinilor ce ne-au fost trasate de 
către organele de partid și de stat.

— Cum vedeți actualul raport 
din cadrul județului Buzău din
tre densitatea apartamentelor și 
cea a spațiilor de joacă și sport 
pentru copii ?

— Cu totul insuficient față de 
necesitățile de mișcare în aer liber 
ale celor mici 1 Din păcate, proiec- 
tanții și, mai ales, edilii s-au gîn- 
dit numai la densitatea aparfamen-

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATULUI DIVIZIONAR
TREBUIE PREGĂTITĂ

Socotită un fel de avanpremieră a 
sezonului, „Cupa României11 și-a a- 
tins pe deplin scopul, contribuind — 
mai ales prin faptul că ordinea fina
lă a echipelor determina repartiza
rea lor în cele două grupe ale apro
piatei Divizii A — la realizarea unui 
prim și foarte util contact cu forma
țiile de. frunte ale hocheiului nostru. 
Faptul că partidele acestei întreceri 
au fost de un nivel general supe
rior celui de anul trecut, că angaja
mentul competițional al formațiilor 
a avut o promițătoare tentă de deci
zie și curaj, că numeroși tineri s-au 
afirmat, dovedind certe calități — 
toate la un loc fac să crească, în 
mod firesc, interesul pentru prima 
ediție a Diviziei A, ale cărei jocuri 
inaugurale sînt programate în curînd.

înainte, însă, de a vorbi despre 
meciurile ediției de debut a diviziei, 
considerăm util să ream! tim cîteva 
lucruri — nu noi, este adevărat, dar 
care sînt neglijate cu o perseverentă 
demnă de o cauză mai bună,. Ne 
gîndim, de pildă, la modul în care 
se face, în provincie, mai ales, popu
larizarea disputelor de hocliei. Evo
luția echipelor Steaua și Dinamo 
București, cu numeroșii lor interna
ționali, cu valoarea lor de atîtea ori 
confirmată, trebuie să fie un eveni
ment de seamă în viața sportivă a 
orașelor Miercurea Ciuc și Galați, 
după cum considerăm necesar — tot 
în acest scop — ca jocurile din Bucu
rești ale diviziei să aibă Ioc și du
minică dimineața. In felul acesta 
confruntările celor mai bune formații 
de hochei din țara noastră vor fi 
accesibile unui număr mai mare de 
amatori de spectacole sportive de 
calitate. De asemenea, nu trebuie 
uitate unele amănunte de organizare, 
cum ar fi : aerisirea patinoarului din 
Miercurea Ciuc, asigurarea unei le
gături de transport rapidă între pa-

șurate timp de patru zile pe tere
nurile complexului „23 August" din 
Tg. Mureș, au fost cîștigate la bă
ieți de Lucian Boldor (Politehnica 
Cluj), învingător cu 7—5, 6—4 a- 
supra lui P. Sântei (Sănătatea O- 
ra-dea), și de Vera Pura (Politeh
nica Cluj), cîștigătoare cu 6—4, 
7—5 în fața Verei Dudaș (Mureșul 
Tg. Mureș). Pe locurile 3—4 s-au 
clasat I. Ovici (Șc. sp. Tg. Mureș) 
și N. Cociuban (U. T. Arad), Feli
cia Bucur (Jiul Petroșani), și Lucia 
Suciu (Politehnica Cluj).

C. ALBU, coresp.

6—0 ; Sonia Beloiu — Roșemarie Mel- 
conian, 6—1 6—1 ; Gabriela Velicu — 
Mihaela Constantinescu 6—1 6—0 ; I. 
Geantă — L. Țiței 6—8, 3—6 ; C.
Barbu — C. Ghioca 8—6, 2—6, 6—0 ; 
T. Frunză — E. Mocanu 6—1, 6—0 ; 
V. Popescu — C. Craia 6—3, 6—1 ; 
Gabriela Velicu — Rosemarie Merco- 
rian 6—0, 6—3, Sonia Beloiu — Mi
haela Constantinescu 6—1, 7—5.

Industria Sîrmei C Turzii și Pe
trolistul Cîmpina, după prima zi, 
și-au împărțit punctele : 6—6. Cîteva 
rezultate : E. Stan — M. Bondoc 3—6, 
6—3, 1—6 ; V. Felecan — V. Biro 
6—3, 1—6, 12—10 ; Ana Firiza — Mi- 
rela Comănescu 6—4, 0—6, 6—3 ; An
gela Cozma — Daniela Davidescu 
6—4, 6—4 ; E. Stan — A. Dragomir 
6-—3, 6—3 ; M. Fetița — V. Biro 3—6, 
6—4, 6—4 ; V. Felecan — D. Comă
nescu 6—2, 3—6, 3—6 ; Ana Firiza — 
Dana Davidescu 6—0, 6—1 ; Angela 
Cozma — Mirela Comănescu 4—6, 
2-6.

Partidele continuă zilnic între orele 
8,15—11,30 și 13,30—17,30.

S. IONESCU

SCRIMA. La Tg. Mureș s-a dispu
tat întîlnirea internațională amicală din
tre Medicina șl formația maghiară 
P.E.A.C. din Pees. Medielniștii au ter
minat învingători la spadă șl floretă 
masculin, în timp ce oaspeții și-au adju
decat proba feminină de floretă. RE
ZULTATE — Floretă masculin : Medici
na — P.E.A.C. 9—3 (au punctat R. Vi- 
nerean și St. Tecsi — cite 3, A. Nus- 
baum — 2, Z Szabo — 1). Floretă fe
minin : Medicina — P.E.A.C. 6—10 (Su- 
zana Szaplonczal — 2. Lucia Briscan — 
2, Sofia Orban — 1. Judith Szoes — 1). 
Spadă : Medicina — P.E.A.C. 9—4 (A.
Pongraț — 3, B. Damjanșitz — 3, Șt. 
Damjanșitz — 2, I. Vitalios — 1).

VOLEI Selecționata masculină
de volei (juniori) a Slovaciei a susținut 
încă două partide amicale în cadrul 
turneului pe care îl efectuează în Bucu
rești. Voleibaliștii oaspeți au jucat cu 
echipa de juniori a clubului Dinamo, de 
care au dispus cu 3—0 și cu formația 
Școlii sportive 1, in fața căreia au cîști- 
gat cu 3—1. o Au fost reprogramate 
partidele aminate din prima etapă a 
diviziei A feminine. Meciul Constructo
rul București — Universitatea Timișoara 
va avea loc în ziua de 30 octombrie, 
tar Medicina — Farul la 11 noiembrie, 
după ultima etapă a turului, e ESTE 
IN CURS DE PERFECTARE un turneu 
al echipei masculine a LVxicului în 
tara noastră, la solicitarea federației 
mexicane, căreia l-a fost încredințată 
organizarea campionatelor mondiale din 
1974. F.R. Volei a răspuns afirmativ pro
punerii mexicane. Turneul ar urma să 
se desfășoare în perioada 15—23 noiem
brie. 

telor, ceea ce ne obligă acum să 
reconsiderăm problem^ spațiilor de 
joacă și sport în noile cartiere. Și 
mai e ceva: de ce să suprasolici
tăm pe principalul constructor, 
I.J.C.M. și cu rezolvarea acestor 
amenajări, cînd ea ar putea intra 
foarte bine în sfera de atribuții a 
secției (bugetare) de pe lîngă Con
siliul popular municipal și care se 
ocupă de diverse lucrări de siste
matizare pe verticală ?

★
Nu de puține ori, aspectele mul

tiple (și stringente) ale dezvoltării 
bazei materiale a sportului, turis
mului și agrementului în județe aș
teaptă un impuls de la „centru". 
De această dată, am întîlnit în ju
dețul Buzău o preocupare locală 
pentru ca inițiativa să-și găsească 
un complement firesc în practică. 
Sîntem convinși că perseverînd pe 
acest drum, aplicînd cu consecven
ță indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, or
ganele locale cu atribuții în acest 
sens vor contribui la diversificarea 
și modernizarea peisajului sportiv 
și turistic buzoian.

REPORTER

BINE Șl DIN TIMPI
tinoarul din Galați și centrul orașu
lui, verificarea și repararea stațiilor 
de cronometraj electric, fără de care 
un joc de hochei își pierde mult din 
atractivitate. asigurarea unui corp de 
arbitri auxiliari, competent și obiec
tiv. Sînt lucruri care pot fi rezolvate 
din timp, fără ca să se aștepte ziua 
premergătoare primelor meciuri.

In acest sens, un caz special il re
prezintă patinoarul din Cluj, care a 
fost dat în folosință de aproape doi 
ani și care continuă, totuși, să nu 
fie utilat cu ceea ce este neapărat 
necesar. Ne referim la instakția dc 
iluminat și cu deosebire la amenaja
rea ca nelor și a instalațiilor sani
tare. Chiar dacă formația locală 
Agronomia a ratat (la golaveraj) pro
movarea în prima grupă a diviziei 
A, mîhnLea, îndreptățită, a supor
terilor și a organelor locale nu tre
buie să se răsfrîngă asupra bunului 
mers al activității în acest sport. De 
acest lucru nu se fac vinovați cu ni
mic, nici iubitorii hocheiului din 
Cluj, nici viitori jucători, azi elevi, 
și, mai puțin, echipele vizitatoare 
care se deplasează la Cluj ca într-un 
vechi și ospitalier centru sportiv.

Și acum, despre divizia A și des
pre modul ei dc desfășurare. Ceie 
două grupe ale disputei (I : Steaua, 
Dinamo București, S.C. Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați: II: Agrono- ■» 
mia Cluj, I.P.G.G. București, Tîrnava 
Odorhei, Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc) 
programează meciuri separat. în fie
care grupă se joacă tur-retur, fiecare 
cu fiecare, partide duble, sîmbăta și 
duminica. Deci, fiecare formație își 
întîlnește un adversar din grupă de 
patru ori (de două ori în tur, de 
două ori în retur), după care se va 
consuma un turneu final și el cu tur 
și retur. Cu alte cuvinte s-a asigu
rat echipelor din divizia A un bogat 
program competițional intern, ceea 
ce — avem speranța — va constitui 
un puternic stimulent în activitatea 
de pregătire.

Programul în amănunt al celor 6 
etape (3 în tur și 3 în retur) a fost 
alcătuit și aprobat vineri seara în 
ședința Biroului Federal, urmînd ca 
ziarul nostru să-1 publice în curînd. 
Important de știut este faptul că 
prima etapă are loc în zilele de 3 și 
4 noiembrie pentru ambele grupe, cu 
jocuri Ia București, Galați și Miercu
rea Ciuc.

A FOST FORMAT 
LOTUL REPREZENTATIV

in ultima sa ședință, colegiul de 
antrenori a stabilit lotul reprezenta
tiv, care în prima sa formă cuprinde 
25 de sportivi, selecționați, atît pe 
baza valorii lor anterioare, cît și în 
funcție de randamentul dat în cadrul 
jocurilor „Cupei României", lată-i pe 
cei 25 : Netedu, Dumitraș, Gh. Hu- 
țan, Iova (portari) ; Varga, lonițâ, 
Justinian, Sarosi, FI. Sglncă, Gh. Flo
rian, E. Antal, Malîhin (fundași) ; 
Axinte, Turecnu, Costea, Pană, Gh. 
Huțanu, Eandaș, Gheorghiu, Bașa, 
Nistor, Mikîoș, Kemenesy, V. Huțanu, 
Herghelegiu. Pe cluburi repartizarea 
acestor jucători este următoarea : 
Dinamo — 11, Steaua — 9, S. C. 
Miercurea Ciuc — 3, Dunărea Galați 
— 1, I.P.G.G. București — 1.

ANTRENORUL SOVIETIC VIKTOR ȘUVALOV 
DIN NOU IN ȚARA NOASTRĂ
După cum se știe, la sfîrșitul se

zonului trecut, adică în primele luni 
ale acestui an, echipa reprezentativă 
a țării a beneficiat de aportul unui 
reputat tehnician, cunoscutul antre
nor sovietic Viktor Șuvalov.

în urma unui acord intervenit 
între federațiile de specialitate din 
România și Uniunea Sovietică, antre
norul Viktor Șuvalov va funcționa în 
continuare ca principal conducător 
tehnic al lotului nostru reprezenta
tiv și în acest sezon. Recent, o tele
gramă a forului de specialitate so
vietic a anunțat că apreciatul antre
nor va sosi la București în ziua de 
15 noiembrie.

CANOTAJ. Duminică dimineață, 
lacul Herăstrău găzduiește un interesant 
concurs de canotaj academie, organizat 
de clubul Voința București. Competiția 
prevede întreceri de seniori și juniori, 
primul start fiind programat ia ora 8.

CAIAC-CANOE Ultima competiție, 
de caiac-canoe a anului. „Cupa Munici
piului București11 va avea loc duminică, 
de la ora 8.30. pe lacul Herăstrău. Con
cursul este rezervat probelor de ștaletă- 
fond, seniori și juniori.

HANDBAL țn cursul acestei
saptamîni, Bucureștlul a găzduit două 
partide restanță de handbal feminin. 
Cel dinții joc a opus formațiile l.E.F.S. 
și Confecția. în cadrul etapei a 8-a a 
„Cupei de toamnă". în prima repriză, 
inițiativa a fost de partea formației tex- 
tiliste, care a condus la pauză cu 3—2. 
La reluare, ambele echipe au ratat mul
te ocazii clare, dar tot elevele antreno
rului V. Gogîltan și-au păstrat avanta
jul (min. 26: 4—3, min. 29: 5—3). Stu
dentele ratind trei aruncări de la 7 m, 
sînt vizibil dezorientate și abia în min, 
35 au reușit să egaleze (6—6). Din acest 
moment ele aii preluat inițiativa, și ast
fel partida s-a încheiat cu victoria echi
pei l.E.F.S. la scorul de 10—7.. Cele mai 
multe goluri au marcat Serediuc (3) 
pentru Confecția și Bota (3) — l.E.F.S. 
— a A DOUA PARTIDĂ RESTANTĂ a 
opus formațiile Voința și Progresul 
București, în cadrul unul veritabil derby 
al seriei I feminine, din divizia B. Mal 
omogenă și mai experimentată. Voința 
a realizat o nouă victorie (14—12), con- 
solldîndu-și poziția de lideră a clasa
mentului.

Suita.ru


IMPERATIVUL ETAPEI

ONORAȚI DERBY-UL!
Nu încape vorbă, etapa a X-a a Diviziei A, cu care se reia, as- 
campionatul de fotbal, este dominată de jocul Universitatea

DERBY-UL UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO
INAUGUREAZĂ ASTAZI CEA DE-A X-a ETAPA

1. UNIV. CRAIOVA 9 7 2 0 17— 6 16
2. F. C. Constanța 9 6 1 2 16— 7 13
3. Dinamo 9 6 1 2 16—11 13
4. Steaua 9 5 1 3 15— 9 11
5. Politehnica lași 9 5 0 4 9— 9 10
6. C.S.M. Reșița 9 3 3 3 16—13 9
7. Politehnica Timișoara 9 4 1 4 7— 8 9
8. „U" Cluj 9 3 2 4 9— 8 8
9. Steagul roșu 9 3 2 4 7— 8 8

10. S. C. Bacău 9 4 0 5 11—15 8
11. F. C. Argeș 9 3 2 4 11—15 8
12. C.F.R. Cluj 9 3 2 4 14—19 8
13. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 2 4 12—18 S
14. Sp. studențesc 9 3 1 5 14—11 7
15. Petrolul 9 3 1 5 10—13 7
16. U.T.A. 9 3 1 5 8—15 7
17. Jiul 9 2 2 5 11—13 6
18. Rapid 9 2 2 5 9—14 6

UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)- DINAMO (3)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—71 t 1—0 și 2—1 ;
1971—72 : 2—1 și 0—3 ; 1972—73 S 2—5 
șl 1—0.

Craiovenii au susținut miercuri un 
joc-școală (cu porțile închise), în 
compania formației de tineret-rezerve, 
I* durata a două reprize de cîte 30 
de minute fiecare. O bună dispoziție 
au manifestat Strîmbeanu, Oblemenco 
și Mareu. Antrenorul C. Cernăianu 
este satisfăcut de forma jucătorilor 
săi. Universitarii vor alinia formația 
standard, deci inclusiv Țarălungă, 
complet restabilit.

Dinamoviștii au jucat tot miercuri, 
la Slatina, cu divizionara B Dinamo. 
Scor 1—1. La Craiova echipa bucu- 
reșteană va sosi în dimineața me
ciului, direct de la Slatina unde a 
rămas să-și continue antrenamentele. 
Se dă ca certă absența lui Dumi- 
trache, accidentat. In schimb, își va 
face reintrarea Lueescu în compo
nența liniei de atac, fie vîrf, fie ex
tremă. Meciul va fi televizat în direct.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Rainea (Bîrlad).

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1971-72 ; 1—0 și O-3;
1972—73 ; 3—0 si 1—1.

Pregătirile Rapidului s-au desfășurat 
sub imperiul ambiției jucătorilor de 
a evada de pe ultimul loc al cla
samentului. Ei au susținut două me
ciuri amicale : duminică, cu S. C. 
Bacău (1—1) și miercuri, cu Progre
sul (2—1). în lotul feroviarilor bucu- 
reșteni, continuă să fie indisponibil 
Rotaru Savu, care nu a mai jucat 
din etapa a II-a, este însă refăcut 
și va reintra în mod cert. Urmează

ca antrenorul Macri să se fixeze as
tăzi asupra formației.

A. S. Armata Tg. Mureș a efectuat 
un turneu în R. P. Ungară, unde a 
susținut trei jocuri: joi 11 octombrie, 
cu Szombathely (scor 3—3, după ce 
mureșenii conduceau în min. 75 cu 
3—0 !), duminică, cu Zalaegerszeg, în 
fața căreia a cedat cu 4—2 și 
miercuri, cu Nagykanizsa (scor : 
3—0). Formația va fi cea obișnuită, 
cu un singur semn, de întrebare ! 
Ilajnal sau Fazekaș.

ARBITRUL PARTIDEI : G. Blau 
(Timișoara).

SP. STUDENȚESC (14)-C.F.R. CLUJ (12)
DIULTIMELE REZULTATE 

RECTE : 1972—73 : 2-2 și 0—0.
Sportul studențesc a efectuat, în 

această perioadă a întreruperii cam
pionatului, primele pregătiri sub con
ducerea noului cuplu de antrenori 
Angelo Niculescu — Ion Voica. A- 
ceștia au planificat, în afara antre
namentelor zilnice, un meci amical 
la mijlocul săptăminii, disputat 
miercuri la Galați, eu C.S.U. și în
cheiat cu scorul de 0—0. Noua con-

ducere tehnică a echipei nu s-a fixat 
încă asupra „ll“-lui ce va fi trimis 
în teren dumipică.

Feroviarii clujeni au profitat și ei 
de pauza competițională, pregătin- 
du-se zilnic, în mod gradat, și sus- 
ținînd și cîteva jocuri școală. Nici o 
modificare față de formația ultimelor 
etape.

ARBITRUL PARTIDEI: Em. Vlai- 
culcscu (Ploiești).

F.C. ARGEȘ (11) - PETROLUL (15)
DI-

1971—
ULTIMELE REZULTATE 

RECTE : 1970—71 : O—2 si 2—0 ;
72 : 5—0 și 2—1 ; 1972—73 : 3—0 și 3-1.

După cum se vede și din aceste 
rezultate, în ultimele două campio
nate și... jumătate, Petrolul nu a reu
șit să cîștige nici un punct în fața 
echipei lui Dobrin. Și de data asta 
ploieștenii au o sarcină ingrată : nu 
numai că ei traversează o perioadă 
destul de dificilă, dar F. C, Argeș 
se prezintă la meciul de mîine dor
nică de victorie și cu efectivul com
plet. Piteștenii și-au refăcut poten
țialul, în această perioadă de între
rupere a campionatului, la Poiana 
Brașov. Au disputat două partide cu

Steagul roșu (1—2 și 2—0), iar joi, la 
Pitești, au întrecut cu 1—0 pe Meta- 
iul București, Toți foștii indisponi
bili, în frunte cu Dobrin, Barbu și 
Troi sint anunțați în formație.

Petroliștii, după ce au jucat sîm- 
bătâ in Capitală (2—3 cu Steaua) și 
au pierdut „Memorialul Tabarcea" 
(1—3, în fața echipei C. S. Tirgoviște), 
au întîlnit joi, în două reprize a cîte 
30 de mimjte, pe Vagonul Ploiești din 
campionatul județean. Din echipă vor 
lipsi Cozarec (își satisface serviciul 
militar) și Zamfir (accidentat în par
tida cu Politehnica Iași).

ARBITRUL PARTIDEI : K. Ghemi- 
gean (București).

JIUL (17) - POLITEHNICA IAȘI (5)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—71 : 2—0 si 1—6 : 1971— 
72 : 2—0 și 0—3 ; 1972—73 : Politeh
nica a activat în Divizia B.

O simplă privire peste clasament 
este edificatoare asupra importanței 
jocului de la Petroșani. Jiul nu stă 
pe roze, iar oaspeții vin să susțină 
acest meci de pe un loc neașteptat 
de bun. Deci, învingătorul nu poate

fi stabilit dinainte. In această săp- 
tămînă, în afara antrenamentelor, cele 
două formații au susținut meciuri a- 
micale cu divizionare B. Politehnica 
a jucat la Suceava, cu C.S.M., si a 
pierdut cu 2—3 (2—1). prin golurile în
scrise de Ioscp, Suciu și Enache, de 
la gazde, Lupulescu și Simionaș, de 
la ieșeni. Jiul a intîlnit, la Petro
șani, pe Mureșul Deva și a cîstigat

cu 3—0 (0—0). Au marcat : Stoichiță, 
Mulțescu și Libardi. Formația pro
babilă : Ion Gabriel — Nițu, Tonca, 
Georgescu, Dodu — Stan (Naghi),

Stocker — Roznai, Mulțescu, Libardi, 
Stoichiță (Stoian).

ARBITRUL PARTIDEI : 
lescu (București).

C. Nicu-

F.C. CONSTANTA (2) —U.T.A. (16)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1976—71 : 0—3 si 0—2 ; 1971— 
72 : 3—1 si 0—1 ; 1972—73 : 1—1 si 1—1.

tn cursul acestei săptămîni, ambele 
echipe au efectuat antrenamente sus
ținute în vederea importantei lor 
confruntări de duminică. Constănțe- 
nii, care vizează menținerea pe ac
tuala poziție fruntașe în clasament, 
s-au pregătit cu gîndul Ia reeditarea 
performanței din etapa precedentă, 
clnd au dispus detașat, pe teren pro
priu, de F, C. Argeș. în aceeași idee, 
antrenorii nu anunță modificări în

formația victorioasă- La rîndul lor 
textiliștii arădeni, la ora actuală în 
plin proces de redresare, după repe
tatele insuccese din ultima vreme, 
manifestă deschis dorința unei bune 
comportări și chiar a unui rezultat 
care să le dea dreptul a privi cu 
încredere viitorul. Formația proba
bilă a U.T.A.-ei, pentru jocul cu 
F. C. Constanța rămîne, în pofida 
ultimului insucces pe teren propriu, 
aceeași din meciul cu Universitatea 
Craiova.

ARBITRUL PARTIDEI : Mircea 
Rotaru (Iași).

tăzî, 
Craiova — Dinamo.

întîlnirea „cap de afiș" dintre actualul lider al clasamentului și 
formația campioană va atrage, fără îndoială, în tribunele Stadionului 
Central, San Siro-ul oltean atît de apropiat, prin pasiunea și tem
peramentul tribunelor, de renumitul stadion milanez, circa 40 000 
de suporteri; mai bine de-o treime din numărul total al locuitorilor 
frumosului oraș de pe Jii, precum și sute de mii de iubitori ai fot
balului (din întreaga țară), telespectatorii, își vor aținti privirile asu
pra celor 22 de jucători ce vor începe partida-derby.

De aici, din acest enorm interes în jurul meciului decurg și 
obligațiile „actorilor’’, care, astăzi, pe scena de iarbă a „Centralului" 
sînt datori, tuturor, cu un spectacol de calitate. Demn de renumele 
lui Oblemenco, Boc, Mareu și Țarălungă, de reputația lui Dinu, Lu- 
cescu, Deleanu și Radu Nunweiller, ca să ne referim doar la perso
najele principale.

Nu-i inutil, credem, să adresăm, prin prezentele rînduri, celor 
doi parteneri de întrecere și o invitație la un joc corect, purtat în li
mitele regulamentului, cunoscînd că, fără acest atribut — fair-play-ul 
în joc — unele din particularitățile de care vorbeam pot fi alterate, 
în dauna imperativului-corolar: acel FOTBAL de CALITATE.

Astăzi, în tribuna oficială a stadionului craiovean se vor afla, 
după cîte sîntem informați, și oaspeți de peste hotare, tehnicieni de 
prim rang ai soccerelor spaniol și belgian, conducători și antrenori ai 
echipelor Atletico Madrid și Standard Liege.

Fie acesta un motiv în plus pentru Oblemenco, Boc, Mareu, 
Dinu, Lucescu, Radu Nunweiller et comp, de a arăta, tuturor, că 
sînt pregătiți și în vederea manșei de miercuri, a cupelor europene.

Premiera de azi s-o garanteze, cu alte cuvinte, pe aceea de 
miercuri !

G. NICOLAESCU

IN VIZITA LA U.T.A.

C.S.M. REȘIȚA (6) STEAGUL ROȘU (9)
DI-ULTIMELE' REZULTATE

RECTE : 1972—73 : 0—0 și 1—5.
C.S.M. Reșița s-a antrenat cu asi

duitate, dornică de a se menține în 
plutonul fruntaș. Antrenorul Rein
hardt nu are probleme în alcătuirea 
,.ll“-lui, care, după toate probabili
tățile, va fi cel obișnuit.

Steagul roșu a jucat" joi, la Sibiu, 
cu C. S. M., de care a dispus cu

scorul de 3—1 (1—0), o bună dis
poziție manifestînd Șerbănoiu și Ca- 
dar, care au înscris cite un gol. Tn 
general, elevii lui Nlcolae Proca au 
dat satisfacție, în ciuda terenului 
desfundat și a ploii puternice care 
a căzut în tot timpul meciului.

ARBITRUL PARTIDEI : 
mona (București).

Gh. Li-

POLITEHNICA TIMIȘOARA (7)-STEAUA (4)
ULTIMELE 

RECTE : în 
„Poli" a jucat

Vom asista,
Ia începutul unei noi 
reeditare a acelei formidabile suite 
de confruntări aprige, dar corect 
disputate, între studenții de pe Bega 
și militarii bucureșteni, din epoca de 
aur a celor două echipe ? Cît de 
mult am dori... Pentru că în am
bele loturi există jucători buni care, 
printr-o evoluție superioară, POT 
OFERI UN SPECTACOL REUȘIT. 
De altfel, în ultimele două săptă-

REZULTATE DI- 
campionatele trecute, 
în „B“.
mîine, la Timișoara, 

„serii", la o

mîni, echipele s-au pregătit atent, 
cu multă tragere de inimă. „Poli" a 
jucat miercuri cu formația maghiară 
E.O.L. Seghedin (3—2). Pentru meciul 
cu Steaua, gazdele anunță reintrarea 
lui Dașcu. Antrenorul Ion Ionescu 
speră ca și Bungău și Floareș, acci
dentați, șă fie, pînă mîine, recupe
rați. La Steaua, un singur și mare 
semn de întrebare : Iordănescij ! Dacă 
nu va putea juca, locul lui va fi 
luat, probabil, de Marcel Răducanu.

ARBITRUL PARTIDEI : Vasile To- 
pan (Cluj).

„U" CLUJ (8) S.C. BACĂU (10)

mergem
SIMBĂTĂ

BASCHET. Teren Progresul, ora 16: 
Progresul — Universitatea (B, m) ; 
teren Voința, ora 16: I.E.F.S. II — 
Mine Energie (6, m); teren Floreasca, 
de la ora 16.30: Arhitectura — P.T.T. 
(B, m) și A.S.A. — Voința (B, m).

FOTBAL. Teren F.R.B., ora 15 : 
I.O.R. — Sirena (Div. C); teren La
romet, ora 15: Tehnometal — Spor
tul Ciorogîrla (Div. C).

POLO. Bazinul Dinamo, de la ora 
10 : Crișul Oradea — Olimpia Ora
dea, Mureșul Tg. Mureș — industria 
linii Timișoara, I.E.F.S. — politeh
nica Cluj, C.S. Școlarul Buc. — Va
gonul Arad, Dinamo — Progresul și 
Voința Cluj — Rapid (meciuri din 
turneul final al campionatului repu
blican).

POPICE. Arena Voința, ora 16: vo
ința — Petrolul Băicol: arena clu
bului Uzinelor Republica, ora 13.30: 
Gloria — Voința Constanța; arena 
Laromet, ora 16: Laromet — Metroul 
Brașov; arena Giulești, ora 16: Ra
pid — Cetatea Giurgiu (partide din 
cadrul campionatului feminin, divi- 
Zlâ •

TENIS DE MASA. Sala Spartac, 
ora 17.30 : Spartac Buc. — Politeh
nica Buc. (f); sala Floreasca, ora 
I960: Locomotiva Buc. — politehnica 
buc. și I.E.A.B.S. Buc. — Universi
tatea Craiova (b) — meciuri din
campionatul republican.

VOLEI. Sala Dinamo, de Ia ora 1<: 
j T,B _ constructorul București (A, 
fi. Dinamo — Progresul (A, m); sala 
Giulești, de la ora 16: Spartac 
Flacăra roșie București (B. 1). C.P.B.
— Viitorul București (B, f> și Electra
— Medicina București (B, m).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 9 : „Cupa Progresul", com
petiție deschisă seniorilor șl junio
rilor.

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, ora 8: 
t,Cupa Voința" (seniori 4. juniori).
HANDBAL. Teren Tineretului, ora 

11.30: I.E.F.S. — Textila Buhuși, 
(„Cupa de toamnă, f); teren Voința, 
ora 10 : Voința Buc. — Agronomia 
Iași (B, m): teren Dinamo, ora 11.30: 
Dinamo Buc. — S.C. Bacău („Cupa 
de toamnă", f).

LUPTE. Sala Floreasca, ora 10 : 
Rapid Buc. — C.S.M. Reșița — Vul
turii Textila Lugoj; sala Progresul, 
ora 10 : Progresul Buc. — Steagul 
roșu Brașov — Jiul Petrila (partide 
din cadrul campionatului diviziei A 
la lupte libere); sala de atletism a 
complexului „23 August", ora 10: Me
talul Buc. — Rapid Buc. — I.M.u. 
Medgidia (partide restante din etapa 
a Iil-a a campionatului Diviziei A 
la lupte greco-romane).

POLO. Bazinul Dinamo, de la Ora 
8 : Crlșul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș, Industria Linii Timișoara — 
Olimpia Oradea, Vagonul Arad — 
Politehnica Cluj, I.E.F.S. — C.S. Șco
larul Buc., Progresul — Voința Cluj 
și Dinamo — Rapid (meciuri din ca
drul turneului final al campionatului 
republican).

POPICE. Arena Voința, ora 3: Vo
ința — Rapid; arena Constructorul : 
Constructorul — Flacăra Cîmpina 
(intilniri din cadrul campionatului 
masculin, divizia A).

RUGBY. Teren Steaua, de la ora 
9.30 : Lotul reprezentativ — steaua 
și Vulcan — Dinamo („Cupa Fede
rației") ; teren Olimpia, ora 11: O- 
limpia — Politehnica Timișoara; 
teren Giulești, ora 12 : Rapid — Tî- 
nărul petrolist Ploiești; teren Con
structorul, ora 10.30: Constructorul 
— Aeronautica (Div. B).

SCRIRfA. Sala Floreasca II, de la 
ora 8 : „Cupa României" (toate ar
mele) — finala fazei pe Capitală.

TENIS DE MASA. Sala Progresul, 
ora 9 : Progresul Buc. — Univ. Cra
iova (b); ora 11 : Progresul Buc. — 
Rovine Craiova (f> — meciuri din 
campiohatul republican.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 
10 : Confecția București — Delta Tul- 
cea (B. m), sala Institutului Peda
gogic, ora 10 : Universitatea — Pro
gresul Buc., (B, I) ;sala UREMOAS, 
ora 10: Confecție — Ceahlăul P. 
Neamț <B, f).

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE ; 1970—71 : 1—1 si 0—2 ; 1971— 
72 : 3—1 și 0—1 : 1972—73 : 2—1 și 0—0.

Studenții s-au întors marți seara 
din Cehoslovacia, unde au susținut 
patru jocuri (ultimul luni : 2—2 cu 
Lubenek), rămînind la Cărei pentru 
amicalul de miercuri cu echipa locală 
Victoria. Gazdele au cîștigat cu 2—1. 
Lăzăreanu a avut genunchiul imobi
lizat. Secretarul clubului „U“, I. Da
mian, ne-a anunțat următoarea for
mație probabilă pentru miine : Lăză
reanu (Negru) — Porațchi, Pexa, Ma
tei, Cîmpeanu — Ilurloi (Suciu), Anca

— Uifăleanu, Soo, Coca (Mureșan), 
Barbu.

Băcăuanii au jucat joi, acasă, cu 
F. C. Galați și au învins cu 2—0, 
prin golurile marcate de Dembrovschi 
(din penalty) și Duțan. Ghiță e bol
nav și nu va face deplasarea. For
mația probabilă : Voinea 
soiu, Catargiu, 
Ilrițcu (Vătafu), 
(Sinăuceanu) — 
nescu). Băiuță.

Marga- 
Veiicu, Volmer — 

Dembrovschi, Du(an 
Pană, Muntcanu (E-

ARBITRUL PARTIDEI : Z. Szeeszei 
(Tg. Mureș).

MÎINE, IN CAPITALA
• SPORTUL STUDENȚESC - C.F R CLUJ, 
pe „Republicii", RAPID-ASA Tg. MUREȘ,

In „Giulești"
Stadionul Republicii, ora 13 : Spor-* 

tul studențesc — C.F.R. Cluj (tineret- 
rezerve) ; ora 151 Sportul studen
țesc — C.F.R. Cluj (Divizia A) ;

Stadionul Giulești ora 13 : Rapid — 
A.S.A. Tg. Mures (tineret-rezerve) ; 
ora 151 Rapid - A.S.A Tg. Mureș 
(Divizia A) ;

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

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

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

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

Terenul Electronica, ora 11 î Elec
tronica — Triumf (Divizia C).

ÎNFIINȚAREA SUBCENTRELOR

SCHIMBAREA NUMEIOR UNOR ECHIPE
Federația română de fotbal a apro

bat schimbarea numelor unor echipe 
care activează în. campionatele Di
viziilor B și C. Astfel, C.F.R. Arad, 
din Divizia B — seria a IlI-a, va 
purta numele de Unirea Arad, iar 
Carpați Buzău, din Divizia C — se
ria a IlI-a, se va numi Carpați Ne- 
hoiul.

DE COPII
TIMP SUPLIMENTAR REZERVAT INSTRUIRII
In perioada cînd U.T.A. domina 

campionatul primei noastre divizii, 
în anii cînd cîștiga ultimele ei două 
titluri de campioană a țării, în for
mația de bază, în lotul și așa destul 
de restrlns al arădenilor, nu a putut 
pătrunde nici unul din tinerii jucă
tori crescuți în propriul centru de 
copii și juniori.

N-au existat, oare, la U.T.A. ele
mente care să prezinte garanția că, 
odată ajunse în lotul de seniori, in 
echipă, pot da un randament la fel 
de bun ca Sima, Calinin, Axente, 
Both, Fl. Dumitrescu ? Răspunsul se 
cunoaște foarte bine. Jucători ca 
Atodiresei, Kiss, Brindescu, Schwartz, 
Arnăutu, Kukla, Paul Popa, cărora 
porțile U.T.A.-ei nu li s-au deschis, 
au plecat la alte echipe. Iar foarte 
mulți, după ce au terminat juniora
tul, pur și simplu s-au lăsat de fot
bal ! Club și antrenori, îmbătați cu 
dulcea licoare a frumoaselor perfor
manțe obținute de U.T.A. anilor 
1969—1972, au uitat că odată și oda
tă, se va ivi timpul cînd o parte din 
titularii echipei — unii dintre ei tre- 
cuți de 30 de ani — vor trebui să 
lase, totuși, locul altora. Și, iată, 
U.T.A. trăiește acum ora predării 
ștafetei. Și s^a trezit că nu mai are 
ce culege de pe „ogorul" său, căruia 
nu i-a mai acordat, în ultimii ani, 
atenția de bun. și grijuliu gospodar. 
Acum, U.T.A. se află într-un impas 
din care nu va putea ieși decît dacă 
va da dovadă de mult calm și înțe
lepciune, adueîndu-și aminte de vre
mea cînd principala sa sursă de ju
cători era pepiniera proprie. Primii 
pași pe drumul REVENIRII la ceea

ESTE FIREASCA DORINȚA DE A ÎNVINGE,

DAR NU
Adnotări de la ultima

da fotbalDacă atenția iubitorilor 
se concentrează mai ales asupra me
ciurilor din diviziile superioare, A și 
B, nu mai puțin merită să fie urmă
rită activitatea din Divizia C, unde 
se înfruntă aproape 200 de echipe, 
de la un capăt la altul al țării. Pre
zența în întreceri a unui număr atît 
de mare de formații, lupta sportivă 
dintre ele, constituie, fără îndoială, 
elemente pozitive, care contribuie la 
dezvoltarea fotbalului și în localități 
însemnate pe hartă cu litere mai 
mici.

Dar, cum se întîmplă, uneori, din 
păcate, și la „case mai mari”, ambi
țiile sînt purtate, din cînd în cînd, 
dincolo de limitele permise, victoria 
fiind căutată și prin mijloace care 
n-au nimic comun cu etica sportivă. 
Iar ultima etapă din Divizia C ne-a 
oferit asemenea aspecte negative, care 
au și fost luate, de altfel, în discu
ție, în ședința de joi seara a subco
misiei de competiții și disciplină a 
F.R.F.

Analizînd fiecare caz în parte,

PRIN ORICE MIJLOACE!
ședință a subcomisiei de competiții

subcomisiei, prezidate de 
Tănăsescu, s-au oprit mai

membrii 
tov. Mihai 
mult asupra celor mai grave, dictind 
pedepse grele, pe măsura abaterilor. 
Astfel, echipei Unirea Iași i s-a ri
dicat dreptul de organizare pe TREI 
ETAPE, întrucît, la meciul cu Tex
tila Botoșani, unii spectatori au nă
vălit pe teren, bruscîndu-1 pe condu
cătorul jocului și lovindu-1 pe unul 
dintre tușieri. Pentru lipsuri in or
ganizare, și Progresul Strehaia nu 
va putea juca, o etapă, pe teren pro
priu.

Dintre jucătorii certați cu disci
plina trebuie amintiți, în special, Co- 
vaciu și Penciu, de la Electrica Con
stanța, suspendați pe cîte patru etape, 
primul pentru lovirea adversarului, 
iar cel de al doilea pentru insulte 
aduse brigăzii de arbitri. O compor
tare inadmisibilă față de arbitri au 
avut și fotbaliștii Sereș, de la Dacia 
Orăștie și Deneș de la Constructorul 
Arad, care vor sta cîte trei etape pe 
tușă, avînd, deci, vreme, să reflec
teze la conduita lor necorespunză-

și disciplină a F.R.F.
toare și ia îndatoririle ce le revin pe 
viitor.

Lista abaterilor nil se oprește aici 
și, evident, nici aceea a sancțiunilor. 
Trebuie, totuși, să spunem cîteva cu
vinte și despre manifestările reproba, 
bile din campionatul juniorilor, unde 
se înregistrează contestații peste con
testații — cele mai multe nemotivate 
— iar fotbaliștii se lovesc între ei 
și aduc injurii brigăzilor de arbitri, 
nerespectînd nici măcar vîrsta aces
tora.

Prezent la ședință, tov. general it. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a cerut membrilor sub
comisiei de competiții și disciplină 
să manifeste maximum de exigență 
față de fenomenele negative de pe 
terenurile de fotbal, mergîndu-se 
pînă la excluderea din activitatea 
competițională a celor care pătează 
întrecerea sportivă. L,:ț:’< corectă pen
tru victorie reprezintă un bun care 
trebuie apărat din toate puterile !

Jack BERARIU

ACTMTATIi SPORTIVE DE M

(Urmare din pag. 1)

mai bine pregătită decît adversara 
sa, formația I.O.R. a obținut victo
ria la scorul de 15—4 (7—1). Cele 
mai multe goluri le-a înscris pen
tru echipa învingătoare Ana Dră- 
ghici (12). Iată și lotul complet al 
formației cîștigătoare : Mariana Nis- 
tor și Ileana Pega (portari) — Ana 
Drăghici, Maria Stoian, Ecaterina 
Badea. Doina Popescu, Rodica Ni- 
colae. Mariana Paraschiv, Mariana 
Dochin, Elena Dochin, Valeria Tă- 
năsuică și Olga Scarlat. Echipa a 
fost pregătită de instructorul Mihai 
Onceanu.

lua parte la finala pe municipiu a 
Cupei Diana. Loc de desfășurare — 
sala de sport din calea Victoriei 
nr. 52.

în fine, la complexul sportiv de 
la lacul Tei, o întrecere de masă 
rezervată studenților. în program : 
atletism, fotbal, volei, baschet și te
nis. Prilejul ? Deschiderea anului 
sportiv la Universitate.

„CUPA CUPELOR" 
ALEXANDRIA

... LA

' Al. H

DUMINICĂ IN CAPITALĂ

Duminică, activitatea sportivă de 
masă va fi reprezentată în Capi
tală prin cîteva acțiuni- care rețin 
atenția amatorilor de exercițiu fi
zic. Mai întîi, o competiție de o- 
rientare turistică dotată cu „Cupa 
de toamnă", organizată de Consi
liul de educație fizică și sport al 
sectorului 6, cu participarea a a- 
proape 100 de echipe alcătuite din 
elevi din clasele I—IV și V—VIII. 
Competiția va avea loc în pădurea 
Pustnicul, dimineața, începînd de la 
ora 8.

O întrecere de gimnastică va 
reuni la start numai fețe. Ele vor

Duminică a avut loc la Alexan
dria turneul final al unei între
ceri de fotbal care, inițial, a an
grenat în dispute 40 de echipe. Cîș- 
tigătoarele „Cupei chimistului" — 
de la Combinatul din Turnu Mă
gurele, a „Cupei petrolistului" — 
de la schela de extracție Videle, a 
„Cupei metalurgistului" 
I.A.A.I.A.-Alexandria și 
textilistului" — de la 
„Teleorman" — Roșiorii 
s-au întîlnit pentru a desemna cea 
mai bună echipă, într-o competiție 
denumită de organizatori „Cupa cu
pelor".

în partida care urma să hotă
rască formația învingătoare s-au 
întrecut reprezentativele întreprin
derii de aparataje și accesorii pen
tru instalații, cu echipa chimiștilor 
de la Combinatul din Turnu Mă
gurele. Victoria a revenit primei 
formații, după prelungiri, cu scorul 
de 3—2 (0-0).

— de la 
a „Cupei 
Țesătoria 
de Vede

ce a fost cîndva U.T.A. și Aradul 
(permanent izvor de talente) au fost 
tăcuți în acest sezon.

Și s-a început cu... începutul. Cu 
reorganizarea centrului. Două încă
peri de sub tribuna a II-a a stadio
nului au fost rezervate pepinierei a- 
rădenc. Acolo l-am găsit pe Alexan
dru Dan, antrenorul coordonator, pe 
care l-am rugat să ne spună, mai în- 
tîi, în ce constă REORGANIZAREA 
CENTRULUI U.T.A.

— Este vorba, în primul rînd, de 
înființarea subcentrelor. Avem acum 
două asemenea subcentre, unul la 
Indagrara (antrenor — Mihai Tîrlea), 
celălalt la Complex-Sere (antrenor — 
Coriolan Berindean și instructor — 
prof. Marius Damian). Aici, la U.T.A., 
au rămas să se pregătească doar e- 
chipele de juniori, sub îndrumarea 
antrenorilor Emanoil Gherghei și 
rei Pascu.

— Ce s-a realizat practic prin 
area acestor subcentre ?

— Mai intii, un surplus de 
pentru copii. Aproape două ore în 
plus, care, altfel, le-ar fi trebuit 
pentru traversarea orașului pînă Ia 
U.T.A. AI doilea mare cîștig a fost... 
dublarea numărului celor dornici să 
participe la selecții pentru a învăța 
fotbal. Fenomenul este, indiscutabil, 
corelat cu acel timp în plus avut la 
dispoziție prin apropierea centrului de 
cartierul, casa și școala micuților ju
cători.

— Tangențial ați amintit de selec
ție. După „Leiprig" (mai ales) se vor
bește despre deficiențele de ordin 
fizic și atletic la jucătorii noștri, con- 
siderîndu-se că GREȘEALA pornește 
chiar de la capătul filierei, adică de 
la selecție...

— Cred că există mult adevăr în 
aceste afirmații. Nu știu exact cum 
se petrec lucrurile la alte centre. în 
ceea ce ne privește n-am uitat nici 
un moment că trebuie acordată ace
eași atenție tuturor factorilor. I. Zen-

Vio-

cre-

timp

ner, I. Cappcs, E. Corpona, I. Szabo, 
I. Sneider, R. Daraban, O. Mureșan 
— cu toții componenți ai echipei de 
juniori, care conduce în seria a V-a 
a campionatului republican — sint 
jucători cu gabarit, puternici, cura
joși. Dar nu le lipsește nici viteza, 
tehnica, simțul de orientare în joc. 
Toți aceștia sînt juniori nominalizați. 
Față de ei, ca și față de I. Răducanu, 
M. Gabor, M. Macer, I. Popa, V. Mu
reșan, din grupele de copii, avem 
mult mai multe pretenții, fiind cei 
mai dotați pentru 
țelor fotbalului de 
PACATE, AVEM 
AICI, LA U.T.A.,
REN ȘI ACELA DE ZGURA ! IN TOT 
CEEA CE ÎNCERCAM SA REALI
ZAM, ȘI VREM SA FACEM MULTE, 
NE IZBIM DE ACEST MARE ȘI DI
FICIL OBSTACOL.

Și, intr-adevăr, centrul arădean, 
antrenorii lui, vor să facă multe lu
cruri frumoase. Printe ele : ® Organi
zarea, anual, a Cupei U.T.A., pentru 
copiii nelegitimați e Stimularea celor 
mai valoroase elemente prin partici
parea lor la taberele 
ganizate de club la 
neasa și încă multe

Laurențiu

a face față cerin- 
performanță. DIN 
LA DISPOZIȚIE 
UN SINGUR TE-

centralizate, or-
Dezna sau Mo- 
altele.

DUMITRESCU

PE TERENUL VOINȚA
Dumnică, pe terenul Voința (la 

capătul tramvaiului 5), cu Începere 
de la ora 11, va avea loc un (ine
dit) meci de fotbal ce va opune e- 
chipele „Hotel Intercontinental 
București" și „Hotel Duna Inter
continental Budapesta".

V-ați depus buletinele la concursul Pronosport
de miine ?

Programul concursului Prono
sport de mîine este următorul: 
I : Iugoslavia — Spania,; II: F. C. 
Constanța — U. T. Arad ; III : Po
litehnica Timișoara — Steaua ; IV : 
C.S.M. Reșița — Steagul roșu ; V : 
Universitatea Cluj — Sport Club 
Bacău ; VI : Sportul studențesc — 
C.F.R. Cluj ; VII : Jiul — Politeh
nica Iași ; VIII : Flacăra Moreni — 
Carpați Brașov ; IX : Dinamo Sla
tina — Autobuzul București ; X : 
Dunărea Giurgiu — C.S.M. Sibiu ; 
XI : Industria Sîrmei — Victoria 
Cărei ; XII : Textila Odorhei — 
limpia Oradea ; XIII : C.F.R. 
rad — Vulturii Lugoj. Program 
teresant și atractiv. Pentru a 
rămîne în afara acestui concurs,

O- 
A- 
in-
nu 
vă

reamintim că astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 19 OCTOMBRIE 

1973
Fond general de premii : 

lei.
Extragerea I : 29 27

60 51
Extragerea a II-a :

13 5 39 17.
Plata premiilor va

pitală de la 27 octombrie pînă la 19 
decembrie ; In țară de Ia 31 octom
brie pînă la 19 decembrie 1973 in
clusiv.

1 005 512

88 23
81 15

32 90 12

55 38 46

începe în Ca-

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Sportul harghitean în ofensivă
(Urmare din pag 1)

din comuna Suseni. Astfel, este asi
gurată baza materială pentru com
petițiile județene de iarnă, cu larg 
caracter de masă ce se inițiază 
chiar din. acest sezon: campionat de 
hochei pentru juniori, campionat al 
școlilor generale (cu 10 echipe) și 
campionat județean al echipelor să
tești (tot cu 10 echipe). Scurta 
noastră statistică v-ar putea face să 
credeți că în Harghita se practică

numai sporturile de iarnă, dar ade
vărul este altul. Mărturie stau, de 
pildă, numai în Miercurea Ciuc cele 
8 asociații sportive cu peste 25 de 
secții afiliate la handbal, fotbal, 
volei, popice, box. judo, turism, 
schi, patinaj, hochei, radioamato
rism și scrimă. Pentru toate sînt 
condiții cel puțin satisfăcătoare, la 
unele chiar bune, stimulate și de o 
permanență organizatorică pe linia 
competițională și a sportului de 
masă.

SPORTUL PENTRU TOJL.

Nu poate fi omisă din această 
succintă ^trecere în revistă preocu
parea gazdelor sportive județene și 
a organelor cu atribuții în acest do
meniu de a face ca sportul să de
vină o cutumă a tuturor vîrstelor 
și profesiilor. Principalele forme de 
antrenare au constituit-o acțiunile, 
populare de întrecere județeană Ia 
fotbal (18 echipe), la handbal (10 
echipe băieți și 10 de fete), la po
pice (14 echipe), la hochei, la cam
pionatele sătești (10 echipe în bazi
nul Ciucului și 14 în zona Odor- 
hei), „Cppa tineretului de la sate", 
„Cupa muncitorului forestier'1, „Cu
pa minerului", a Constructorului 
etc. Peste vară, în Miercurea Ciuc 
(și alte 6 localități din județ) au 
funcționat două centre de înot pen
tru copii. Comisia județeană — re
cent înființată — pentru dezvolta
rea sportului feminin, avînd ca pre
ședinte pe prof. Maria Ioffler, și-a 
propus și a trecut la înfăptuirea 
nrocrumutul de girm-istică de în
treținere in unitățile industriale cu

personal feminin. Astfel, la unitatea 
industrială Textila M. Ciuc această 
activitate este coordonată de Maria 
Tașnadi (fostă campioană absolută 
de patinaj) și prof Maria Loffler; 
la Topii ța, la coop. Munca colecti
vă de prof. Voichița Moldovan ; la 
Gheorgheni la Filatura de in de 
prof. Elisabeta Szentjolby, la Odor-

...Șl DOUĂ ÎNTREBĂRI 
SPORTIVE DIN

hei la Fabrica de ată, de handba- 
lista Magda Micloș etc.

Sportul de masă s-a angajat pe 
un drum bun de cuprindere a ma
jorității populației în perimetrul 
exercițiului fizic organizat. E firesc 
ca aceste preocupări existente de 
cîțiva ani în județul Harghita și 
accentuate considerabil după apari
ția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie șă fi 
început să dea roade și în aria se
lectivă a sportului de performan
ță. In această recoltă nouă e sufi
cient. să amintim cîteva nume: Mag
da Micloș și Maria Magyari (hand
bal), Tiberiu Solomon (judo), Ce
cilia Hollo (volei), sportivi nomina
lizați pentru J.O. ’76 sau de cam
pionii Maria Tașnadi (patinaj), A- 
ved Levente (aeromodelism), Ilona 
Portic (baschet), Katalin Csisser 
(schi) și alții, care bat la porțile 
consacrării.
PENTRU ORGANELE 

MIERCUREA CIUC
De ce aceste 

pe planul bazei 
tului de masă și 
lasă umbrite de două inadvertențe? 
Prima este starea necorespunzătoa
re a stadionului din localitate (al 
fostei asociații sportive Minerul) azi 
fără stăpîn, care n-are tribună, 
n-are pistă de atletism (aici s-a fă
cut și școală de conducere auto), 
fără condiții de găzduire pentru 
probele atletice A doua întrebare 
o constituie trambulinele de la Su
ta, neterminate, săpate în calcarul

frumoase realizări 
materiale, a spor- 
de performantă se

muntelui, dar impracticabile în sta
rea actuală (e nevoie de finisări o- 
bligatorii), a căror piatră albă, în 
grohotiș, sclipește supărător și de
zolant în contrast cu pădurea Verde 
înconjurătoare și cu perspectivele 
unui sezon care se apropie. Chiar 
nu se poate face nimic pentru aces
te două bage care prin eforturi mo
derate ar putea deveni podoabe ale 
orașului Miercurea Ciuc ? Ce spu
neți, gospodari și sportivi harghi- 
teni î



AZI, IN SALA PETROLUL DIN PLOIEȘTI

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE 
REPREZENTATIVELE R.S.S. BIELORUSE SI ITALIEI

TT
-4 L

Sala Petrolul din Ploiești găz
duiește azi, o interesantă reuniune 
triunghiulară la haltere, între re
prezentativele României, R.S.S. Bie
loruse și Italiei.

Se poate afirma că această în
trecere internațională este cea mai 
importantă dintre toate cîte au a- 
vut loc în țara noastră în acest 
an. Mai întîi, pentru că pe podiu
mul de concurs vor evolua cei mai 
buni sportivi ai țării noastre, în 
compania excelenților halterofili 
sovietici și a unor reprezentanți ai 
Italiei, care s-au afirmat la C.E. 
de la Madrid și C.M. de la Ha
vana. în al doilea rînd, reuniunea 
este importantă pentru că ea va 
constitui un sever examen de se
lecție pentru reprezentanții Româ
niei, în vederea apropiatei Balca
niade de la Atena. Iată deci, ele
mente care definesc valoarea și 
importanța reuniunii.

Federația română de specialitate 
a alcătuit următoarea echipă : cat. 
muscă : Vasile Iancu ; cat. cocoș : St. 
Dinică ; cat. pană : Marian Grigo-

raș ; cat. ușoară : Fiți Balaș ; cat. 
scmimijlocie : Constantin Dumitru ; 
cat. mijlocie: Gheorghe Mîinea; 
cat. semigrea : Ștefan Pintilie ; cat. 
grea : Spiridon Herghelegiu ; cat. 
supergrea : Vasile Deac. în afară 
de concurs vor evolua și alți spor
tivi români : V. Rusu și Vasile Daniel 
(cat. pană), Aurel Miuț (cat. u- 
șoară), Gheorghe Bercea (cat. semi- 
mijlocie). Așadar, vom prezenta o 
formație completă pentru a se vedea 
stadiul de pregătire a componen- 
ților lotului.

Fără îndoială că misiunea repre
zentanților noștri este dificilă. în 
acest sens nu ne referim numai la 
valoarea sportivilor sovietici, desi
gur favoriți la majoritatea catego
riilor, ci și la concurenta celor ita
lieni, printre care se află nume cu
noscute pe plan internațional.

Ambele reprezentative ale oaspe
ților au sosit joi seara în Capitală, 
urmî'nd să facă deplasarea la Plo
iești, sîmbătă, înainte de meci.

Echipa R.S.S. Bieloruse este deo
sebit de puternică. Deși tineri, toți

sînt maeștri ai sportului. Iată for
mația anunțată în ordinea catego
riilor, de antrenorul Evgheni Șe- 
riaev : Serghei Berezin, Eduard 
Șablîko, Iosif Jamoida, Pavel Kor- 
nîșev, Alexandr Ponomariov, Ana
toli Lukianenko, Vladimir Bonda
rev, Grigori Tatarciuk.

Sportivii italieni, care nu au ve
nit cu cea mai puternică formație, 
au totuși șanse să cucerească cîteva 
locuri fruntașe. Iată echipa în or
dinea categoriilor : Luciano Galii, 
Angelo Polloni, Doriano Christiani, 
Carmello Pallara, Antonio Batesta, 
Giacchino Ricci, Renzo Meneguzzo 
și Roberto Vezzani. La categoria 
supergrea italienii nu prezintă 
concurent.

în orice caz, chiar dacă statis
ticile pledează în favoarea adver
sarilor sportivilor români, se a- 
nunță lupte pasionante, echilibrate, 
în care reprezentanții țării noastre 
vor avea .prilejul să-și corecteze 
performanțele și să consemneze pe 
foile de concurs, noi recorduri na
ționale.

ILIE NĂSTASE-TOM OKKER
IN SEMIFINALE LA MADRID

ÎN CEA DE A DOUA SEMIEINAIĂ A CAMPIONATELOR DE BOX 
MECIUDI DISPUTATE, DAR Șl MECIURI „ÎN FAMILIE"
Odată cu disputarea meciurilor 

celei de a doua semifinale au fost 
desemnați ultimii fînaliști ai cam
pionatelor republicane de box ale 
seniorilor. După două zile de în
treceri, din rîndul celor 44 de pu- 
giliști, care au luat startul în tur
neul clujean, au mai rămas doar 
22. Ultimele întîlniri pentru ocu
parea unui loc în finală au prile
juit și confruntări extrem de dis
putate, dar și simple formalități. 
Din prima categorie trebuie să a- 
mintim partida dintre campionul se- 
mimuștelor Ștefan Băiatu și fostul 
deținător al centurii Petre Ganea. 
Decizia favorabilă lui Băiatu a 
suscitat multe discuții, în ciuda 
verdictului de 4—1. Boxînd extrem 
de bine și profitînd de nehotă- 
rîrile lui Băiatu, gălățeanul a 
punctat precis cu croșee de stin
gă, zdruncinîndu-și adesea adver
sarul. Aceasta a fost singura de
cizie de pînă acum a cărei justețe 
stă sub semnul întrebării. Unul 
dintre semifinaliștii care, judecind 
după evoluția sa, ar fi trebuit să 
fie prezent și în reuniunea de 
sîmbătă seara, este tînărul gălă- 
țean Ștefan Duminică, considerat 
pe bună dreptate, revelația turneu
lui. El se îndrepta cu pași siguri 
spre victorie, în partida cu vice- 
campionul european Mircea Tone, 
dar acuzînd un accident la mîna 
stingă n-a mai reluat lupta cu 
trei minute înainte de gongul final.

în rîndul partidelor care au pri
lejuit lupte dramatice se cuvine să 
amintim pe cele dintre Augustin 
lacob — Aurel Iliescu, Antoniu 
Vasile — Ion Vornicescu, Victor 
Zilberman — Ion Fuicu și Ion 
Alexe — Vasile . Lehăduș.

Așa cum spuneam, au fost și 
partide pur și simplu formale ca 
acelea dintre Simion Cuțov — Ion 
Vladimir (colegi de club), Alex 
Năstac — Viorel TeCuceanu (în 
care decalajul de valoare a fost 
mult prea mare).

Iată acum cluburile care vor fi 
reprezentate în lupta care se va 
da, sîmbătă seara, pentru centurile 
de campioni: Dinamo București — 
7 boxeri, Steaua — 6, Farul — 5, 
Constructorul Galați — 2, Metalul 
și C S.M. (ambele din București) 
cîte 1.

Fostul campion de la categoria muscă, Traian Cerchia, într-o postură mai 
puțin plăcută — la podea — în meciul pe care l-a pierdut în fața tînă- 

rului • -Ibrahim Faredin.

ACT FINAL
(Urmare din pag. 1)

Zilberman (Steaua) sînt însă mi
nime.

Partida finală a categoriei mij- 
locie-mică va fi un duel între doi 
puncheuri: Sandu Tîrîlă (Con
structorul Galați) și Ștefan Florea 
(Steaua). Ușoara superioritate teh
nică a gălățeanului aproape că se 
anulează în fața combativității pu- 
gilistului 'de la Steaua.

Mijlociul Alee Năstac (Steaua) 
este net favorit în fața lui Mișu 
Banu (Farul). Numai un accident

TURNEUL FINAL LA POLO

MUREȘUL Tg. MUREȘ

l-ar putea face pe stelist să-și piar
dă centura.

întrecerea semigreilor Ion Gyorffi 
(Dinamo Buc.) și Marin Constanti- 
nescu (Metalul Buc) va fi o con
fruntare între fentă și șoc. Gyorffi, 
un tehnician prin excelență, tre
cut și el la o categorie mult su
perioară va fi noul campion la 
81 kg, dacă va reuși să evite 
contactul cu năpraznicele lovituri 
ale metalurgistului. De partea lui 
Constantinescu stă forța remarca
bilă a loviturii care l-a ajutat să 
ajungă pînă în finala categoriei, 
numai prin victorii înainte de li
mită.

Ion Alexe (Dinamo Buc), fostul 
campion al greilor, a demonstrat, 
aici la Cluj, o excelentă formă 
sportivă. în ciuda diferenței de 
gabarit, în defavoarea sa, el ră- 
mîne favorit în partida finală cu 
Ilie Dascălu (Farul), învingătorul 
lui Anghel Iancu, campionul pe 
anul trecut.

Deci, să așteptăm cele 11 finale...

S A SALVAT DE LA RETROGRADARE
Campionatul republican de polo 

a intrat în ultima linie dreaptă. 
Cele 12 participante în divizia A 
au susținut ieri, la bazinul Dinamo 
din Capitală, primele jocuri din 
cadrul ultimei manșe a turneului 
final. Partidele s-au încheiat în 
general cu rezultate scontate ast
fel că la cele două semne de între
bare ale competiției — cine va fi 
noua campioană și cine va retro
grada — va trebui să așteptăm 
jocurile viitoare pentru a primi 
răspunsurile mult așteptate.

Cel mai echilibrat meci — pen
tru turneul locurilor 9—12 — a
opus echipele Mureșul și Olimpia 
Oradea. Orădenii au deschis sco
rul, dar pînă la urmă, poloiștij 
mureșeni au învins la mare luptă ■ 
cu 4—3 (1—1, 2—1, 1—1, 0—0), și 
în mod practic ei se pot socoti sal
vați de la retrogradare. Spectrul 
ultimului loc continuă să amenințe 
formația orădeana Olimpia și 
cea a asociației timișorene Indus
tria linei, întrecută ieri de Crișul 
Oradea cu 8—1 (2—0, 3—1, 1—0, 
2—0).

în grupa echipelor ce-și dispută 
locurile '5—8, formațiile bucurește- 
ne au realizat victorii prețioase. 
C. S. Școlarul a cîștigat cu 6—4 
(1—1, 3—2, 1—jL, 1—0) în fața Poli
tehnicii Cluj un meci în care stu
denții ar fi putut obține un rezul
tat egal, dacă nu ar fi ratat ocazii 
clare de superioritate numerică. 
Meciul dintre I.E.F.S. și Unirea 
(fostă Vagonul) Arad a fost mai e- 
chilibrat doar în primele trei re
prize. Ultima a aparținut categoric 
echipei conduse de VI. Agarici, în
vingătoare cu 7—2 (2—0, 2—0, 0—2, 
3—0).

Pretendentele la.titlu, Dinamo și 
Rapid București au făcut ieri ga
lopuri de sănătate. Dinamoviștii 
s-au impus cu ușurință în partida 
cu Voința Cluj (lipsită de aportul 
lui I. Pop), rotunjindu-și golavera
jul, și așa superior adversarei 
sale : 9—4 (3-0, 1—2, 2—1, 3—1). 
Iar Rapid, a condus din nou (ca în 
manșa precedentă) pe Progresul cu

4— o. Cu o săptămînă înainte însă, 
elevii lui Th. Angelescu au redus 
din handicap pînă la 3—4 și au 
fost la un pas de egalare. De acea
stă dată, campionii nu au mai 
făcut nici un rabat partenerilor de 
întrecere și la fluierul final, ta
bela de marcaj indica scorul de
5— 1 (1—0, 2—0, 1—0, 1—1) în fa
voarea lor.

Atît Dinamo cît și Rapid au ma
nifestat o bună dispoziție de joc, 
motiv pentru care sîntem îndrep
tățiți să așteptăm cu un interes 
sporit derby-ul de duminică. în 
momentul de față, înaintea jocu
rilor de azi (Dinamo — Progre
sul și Rapid — Voința), clasa
mentul grupei pentru locurile 1—4 
arată astfel :

Ș.N. CONSTANȚA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN MECIUL DE HALTERE 

CU T. S. C. BERLIN
BERLIN. — In capitala R. D. Ger

mane s-a desfășurat întîlnirea de hal
tere dintre echipele Șantierul Naval 
Constanța și formația locală T.S.C. Vic
toria a revenit halterofililor români cu 
scorul de 5—4. Punctele formației vic
torioase au fost realizate de Mihai Tu- 
dorașcu (170 kg la cat. muscă), Marcel 
Chiamil (205 kg la cat. cocoș), Gh. An- 
ghel (195 kg la cat. pană), Vasile Căpli- 
ceru (255 kg la cat. mijlocie) și Nicolae 
Căpliceru (270 kg la cat. semigrea). Un 
rezultat valoros a obținut și Constantin 
Comănici la categoria semimijlocie : 235 
kg, dar a pierdut disputa fiind mai greu 
(cu cîteva grame) decît adversarul său.

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

13 10 1 2 94—43 ZI
13 10 1 2 69—40 21
13 5 0 8 «5—85 10
13 0 0 13 33—93 0

A. VASILIU

Al doilea meci

al baschetbalistelor

Politehnicii la Praga
PRAGA (Agerpres). — In ziua a doua 

a turneului Internațional feminin de 
baschet de la Praga, echipa Politehnica 
București a întîlnlt formația locală Spar
ta.

La capătul unui joc echilibrat, baschet
balistele cehoslovace au terminat în
vingătoare cu scorul 73—71 (31—28).

TELEX • TELEX . TELEX
Selecționata secundă de fotbal a R.P. 
Chineze, aflată în turneu în Albania, a 
susținut o întâlnire prietenească în com
pania echipei orașului Kortcea. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 în fa
voarea fotbaliștilor albanezi.

V. Soldatenko (U.R.S.S.) — 4b 01:33,6. 
Pe echipe, victoria a revenit formației 
R. D. Germane — 139 puncte, urmată 
de U.R.S.S. — 134 p, Italia — 104 p. R.F. 
Germania — 95 p, S.U.A. — 95 p, Anglia 
— 81 p, Polonia — 52 p etc.

DIN PRESA
STRĂINĂ

Sezonul întrecerilor șahiste este 
în plină desfășurare. Alături de 
turnee și concursuri, se desfășoară 
simultane ale marilor maeștri ai 
șahului. Iată-l pe cunoscutul șahist 
iugoslav Dragolub Janosevici, în 
timpul "Unui simultan dat în loca
litatea elvețiană Balexert.

Foto : A.S.L.

MADRID, 19 (prin telex). — Te- 
nismanul român Ilie Năstase, îm
preună cu olandezul Tom Okker, 
chilianul Jaime Fillol și englezul 
Chris Mottram vor fi semifinaliștii 
turneului internațional de la Ma
drid, dotat cu „Trofeul Melia". în 
ultimele două sferturi de finală, 
Năstase l-a învins pe campionul 
iugoslav Nikola Pilici cu 6—2, 6—3, 
iar Fillol a dispus de francezul 
Pierre Barthes cu 6—4, 6—3. Semi
finalele programează întîlnirea de 
mare atracție Năstase — Okker, 
alături de cea dintre Fillol și Mot
tram.

în optimile de finală ale probei 
de dublu masculin s-au desfășurat 
două partide încheiate cu următoa
rele rezultate : Țiriac (România), 
Borg (Suedia) — Ganzabal (Argen
tina), Phillips Moore (Australia) 
6—3, 6—3 ; Laver (Australia), Ba
ttrick (Anglia) — Kukal, Zednik 
(Cehoslovacia) 6—4, 7—6.

Rezultate înregistrate în proba

de simplu femei (sferturi de finală): 
Host (R.F.G.) — Estelella (Spania) 
6—4, 6—3 ; Rodriguez (Chile) — 
Fuchs (Franța) 6—3, 7—6 ; Anliot 
(Franța) — Eisterlehner (R.F.G.) 
6—4, 6—3 ; Gourdal (Belgia) — 
Tomanova (Cehoslovacia) 6—3,7—6.

ALTE TURNEE
MANILA. In sferturi de finală, colin 

Dibley l-a întrecut cu 7—5, 7—5 pe A- 
lan Stone, Iar Ross Case l-a învins 
cu 6—4. 6—4 pe H.J. Pohmann. Pentru 
semifinale, mai sînt calificați John. 
Newcombe și Geoff Masters.

new DELHI. în „sferturi", jucătorul 
mexican Raul Ramirez l-a învins cu
8— 6, 6—1 pe australianul Fred Stolle. 
în celelalte trei partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Vijay Amritraj 
(india) — Ian Fletcher (Australia) 6—2,
9— 8 : Mike Estep (S.U.A.) — Jas Singh
(India) 6—2. 6—2 ; Mal Anderson (Aus
tralia) — Paul Gerken (S.U.A.) 9—8,
6—4.

INOVAȚII IN SLUJBA SPORTULUI

Ziarul „SOVIETSKI SPORT" din 
Moscova prezintă, într-unul din nu
merele sale recente, o serie de nou
tăți tehnice experimentate in sportul 
sovietic :

„O interesantă campanie de inova
ții în domeniul dotațiilor sportive se 
desfășoară în clipa de față în Uniu
nea Sovietică. Aceste inovații au și 
fost experimentate cu prilejul Uni
versiadei ’73 de la Moscova, dar ele 
privesc totodată îndepărtata perspec
tivă a Olimpiadei ’80, pentru care 
capitala U.R.S.S. și-a pus candidatura.

Se prezintă astfel o serie de ma
teriale noi pentru confecționarea e- 
chipamentului și a materialelor spor
tive, noi combinații de mase plastice 
pentru acoperirea pistelor și diferi
telor terenuri de sport, precum și 
sisteme din ce în ce mai ingenioase, 
menite să asigure un control cît mai 
eficace cu privire la condițiile corecte 
de disputare a probelor.

Se știe de pildă, cît de greu este 
de a alinia ambarcațiile la startul 
unei probe de canotaj. E necesar ca 
fiecare barcă să aibă un arbitru și 
un ponton special de ancorare, de pe 
care acesta să poată acționa păstrînd 
barca sub controlul său, aliniată Ia 
start. Acest sistem greoi și incomod 
dispare printr-o inovație foarte sim
plă. Bărcile se aliniază la capătul li
nei bare de metal magnetizat pe zone 
corespunzătoare numărului de echi
paje. Un electromotor permite ca un 
singur arbitru, aflat la masa de co
mandă a unui pupitru, să țină sub 
control concurenții. Imediat ce o bar
că se depărtează de start, el apasă 

.pe un buton și ea este rechemată la 
loc, curentul electric punînd în func
țiune zona magnetică resDectivă și 
lipind ambarcația de bara de pornire, 
în sectorul rezervat echipajului în 
culpă.

Iată numai una din zecile de ino
vații cu care sportivii din toată lu
mea vor face în curînd cunoștință".

ATLEȚII IUGOSLAVI IN IMPAS

Ziarul iugoslav „VJESNIK" care a- 
pare la Zagreb a publicat nu de mult 
un amplu comentariu pe marginea 
situației dificile în care se află în 
acest moment atletismul iugoslav. 
Iată cîteva fragmente din articolul 
amintit :

„La Lisabona, unde echipa mascu
lină de atletism a fost întrecută de 
Elveția în cadrul Cupei Europei, au 
ieșit ]a iveală toate slăbiciunile atle
tismului nostru, slăbiciuni pe care 
le știam cu mult înainte. Slaba va
loare a garniturii, numărul nesatis
făcător de tineri dornici să practice 
acest sport la nivelul marii perfor
manțe, puținătatea talentelor și nu
mărul redus de ocazii pe care atleții 
fruntași le au în a-si măsura forțele 
în întreceri internaționale de anver
gură, în sfîrșit, lipsa cadrelor cali
ficate de antrenori și baza materială 
învechită — iată fapte vorbind con
vingător despre impasul în care se 
află la noi acest sport.

Ca un fapt îmbucurător trebuie să 
cosemnăm totuși, că, anul acesta, 
pentru prima oară, tineri și tinere 
din toate republicile Iugoslaviei s-au 
întîlnit în localitatea Tjentișe, în ca
drul unei Cupe naționale. Din păcate, 
rezultatele obținute acolo au fost ne
satisfăcătoare, iar ceea ce este și mai 
trist pentru atletismul nostru este 
faptul că surprizele au lipsit cu de- 
săvîrșire. N-au cîștigat decît cei soco
tiți dinainte a avea șanse, favoriții. 
Numai aceștia se află,’de ani de zile, 
în atenția specialiștilor... Atletismul 
nostru suferă datorită unor metode 
învechite de antrenament. Nu se face 
nici un pas înainte în această direc
ție, nu se încearcă găsirea unei me
tode noi".

• TELEX

ÎN „ INTERZONALUL" FEMININ

ALEXANDRA NICOLAU

CONDUCE DUPA 12 RUNDE
MADRID 19 (Agerpres) — în ca

drul turneului interzonal feminin de 
șah de la Calle Galdana de Ferre- 
rlas (Insula Minorca) s-au disputat 
partidele întrerupte în rundele ante
rioare. Jovanovici a cîștigat la Kono- 
pleva și a pierdut la Kozlovskaia, 
iar Maddern a învins-o pe Cardoso. 
Maestra româncă Gertrude Baum- 
starck a remizat cu maghiara Kara- 
kas, rezultat consemnat și în parti
dele Șul-Veroczi, Konopleva — Laza- 
revici, Șui — Donnelly și Veroczi — 
Aleksandria.

înaintea rundei a 13-a, clasamentul 
turneului se prezintă astfel : 1. Ale
xandra Nicolau (România) 9 puncte ; 
2. Jana Hartston (Anglia) — 8V2 p ;

3—5. Nana Aleksandria, Marta Șui 
(ambele U.R.S.S.) Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) — 8 p ; 6—8. Tatiana 
Zatulovskaia, Natalia Konopleva (am
bele U.R.S.S.), Katia Jovanovici (Iu
goslavia) — 7V2 p ; 9—10. Irina Le
vitina, Valentina Kozlovskaia (am
bele U.R.S.S.) — 7 p ; 11—12. Elisa- 
beta Polihroniade (România), Suzana 
Veroczi (Ungaria) — 6V2 p; 13—14. 
Gertrude Baumsțarck (România), 
Nadia Jivkovici (Iugoslavia) — 6 p ; 
15. Dona Ferrer (Spania) 5 p; 16. 
Eva Karakas (Ungaria) 4'ț p ; 17. 
Ruth Cardoso (Brazilia) 3*A p ; 18.
E. Maddern (Australia) — 2 p ; 19. 
R. Aronson (S.U.A.) IV2 p ; 20. S.
Donelly (S.U.A.) 1 p.

BOCA RATON (Florida). în ultimele 
partide din cadrul optimilor de finală 
s-au Înregistrat rezultatele : Nancy
Gunter (S.U.A.) — Carrie Meyers (S.U.A.) 
6—0, 6—2 ; Virginia Wade (Anglia) — 
Laura Dupont (S.U.A.) 6—1, 6—4 ; Fran- 
coise Durr (Franța) — Laura Rossouw 
(R.S.A.) 6—4. 6—4 ; Janet Newberry
(S.U.A.) — Lesley Hunt (Australia) 6—>'l- 
2—6, 7—6.

ALAIN DELON ORGANIZEAZĂ

MECIUL MONZON - NAPOLES
PARIS 19 (Agerpres). — Cunoscutul 

actor francez Alain Delon, devenit, 
după cum se știe în ultimul timp și 
organizator de gale de box, a anun
țat că meciul pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie între argenti
nianul Carlos Monzon și mexicanul 
Jose Napoles se va disputa în prima 
jumătate a lunii decembrie, la Paris. 
Din Ciudad de Mexico se . confirmă 
perfectarea meciului, dar se pare că 
managerul lui Napoles nu este de 
acord cu locul de disputare ales de 
Alain Delon.

Atletico Madrid este în formă bună și manifestă optimism

Fundașul lateral al lui Atletico Madrid, Capon, specialistul echipei in executarea loviturilor libere.

In primul tur al t,Cupei Cupelor" la 
baschet masculin, echipa vest-germană 
M.T.V. Giessen a întîlnlt, pe teren pro
priu, echipa Falcon Copenhaga. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul de 
112—51 (46—27) Partida retur se va 
disputa la Copenhaga.

■
Proba de 50 km din cadrul concursului 
Internațional de marș de la Lugano a 
fost cîștigată de atletul vest-german 
Bernd Kannenberg, cronometrat in 3h 
56:50,7. Timpul obținut de Kannenberg 
constituie cea mai bună performanță 
mondială a anului în această probă. 
Pe locul secund s-a clasat O. Bartș 
(U.R.S.S.) — 3h 57:10,2, urmat de Chris
topher Hoehne (R.D.G.) — 3h 57:25,2 și

Echipa de badminton a U.R.S.S., între
prinde în prezent un turneu în R.P.D. 
Coreeană. Prima întîlnire, disputată la 
Phenian, a revenit jucătorilor sovietici, 
iar cea de-a doua a fost cîștigată de 
gazde. Badmintoniștil celor două țări 
au efectuat, de asemenea, antrenamente 
în comun.

După disputarea a două etape, în cursa 
ciclistă internațională care se desfășoa
ră în prezent pe șoselele Franței, con
duce rutierul olandez Kees Ball, urmat, 
la patru secunde, de belgienii Pollentier 
și De Brouwere. Etapa a doua, desfă
șurată pe traseul Landernau — Grand- 
champ, a fost cîștigată de Kees Ball, 
cronometrat pe distanța de 205 km cu 
timpul de 5h 15:32.

Cursa ciclistă de 8 zile, desfășurată pe 
velodromul acoperit din Montreal, s-a 
încheiat eu victoria cuplului Ferdinand 
Bracke (Belgia) — Allain yan Lancker 
(Franța). Pe locurile următoare s-au 
clasat perechile Jackie Simes — John 
Velde (S.U.A.) și Norbert Seews — Ju
lien Stevens (Belgia). Cîștigătorii au 
oarcurs 2 403 km

înaintea ultimei etape (Budapesta — 
Praga — Hanovra — Travemunde), în 
clasamentul Turului automobilistic al 
Europei conduce echipajul vest-german 
Waldner — Boekmann („Opel") cu 21 
puncte penalizare. II urmează alte trei 
echipaje din R. F. Germania : Hocke- 
meyer — Boese („Audi"), Meyendorf — 
Mlscho („BMW") și Eberhardt — Liffler 
(„Opel") — toate eu cîte 26 p.p. Pe locul 
cinci se află iugoslavii Pacikovici și 
Madj („Zastava") — 30 p.p. Dintre cele 
61 de echipaje care au luat startul la 
6 octombrie la Erbach (R.F.G.), au mai 
rămas în cursă 49.

MADRID (de Ia corespondentul 
nostru).

în vederea partidei pe care o au 
de susținut cu Dinamo, la Bucu
rești, fotbaliștii de la Atletico Ma
drid s-au bucurat de largul spri
jin și înțelegerea federației de spe
cialitate, în ceea ce privește obli
gațiile lor pe plan competițional 
intern. Astfel, Atletico a și disputat 
întîlnirea sa cu Espanol Barcelona 
pe terenul acesteia din urmă, ră- 
mînîndu-i la dispoziție un timp su
ficient pentru pregătirile necesare 
în vederea meciului din capitala 
României. De altfel, la data de 12 
octombrie campionatul spaniol s-a 
întrerupt, pentru a putea permite 
desfășurarea în bune condițiuni a 
pregătirilor lotului național, care 
miercuri 17 octombrie a întîlnit la 
Istanbul selecționata Turciei (scor 
0—0), iar duminică 21 octombrie 
va disputa la Zagreb decisiva par
tidă din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, cu Iugo
slavia.

Programul lotului reprezentativ 
spaniol și necesitatea de a scuti de 
eforturi suplimentare pe jucătorii 
săi, selecționați de Kubala, au im
pus formației madrilene un itine
rar special care include o escală, 
duminică, la Zagreb, de unde Atle
tico întregit și cu jucătorii săi in
ternaționali, își va continua dru
mul spre București unde va sosi 
în cursul dimineții de luni.

Dar chiar și în aceste condiții 
Atletico dispune de suficient timp 
pentru pregătirea meciului cu Di
namo. De precizat că fotbaliștii ma
drileni dețin la ora actuală o for
mă bună sportivă, echipa lor fiind 
considerată cea mai bună din a- 
cest sezon competițional. Se con
firmă aceasta și de faptul că, în 
afara internaționalilor săi obișnuiți 
(Reina și Irureta), antrenorul Ku
bala a mai selecționat și pe Ber- 
cerra, o aripă rapidă care poate fi 
folosită pe ambele extreme și pe 
debutanții Salcedo, mijlocaș și Ca
pon, fundaș lateral.

Presupunînd că între timp nu se 
vor mai ivi indisponibilități — în

special după meciul de la Zagreb
— se poate anticipa ca probabilă, 
pentru meciul cu Dinamo, următoa
rea formație : Reina — Melo, Ove- 
jero. Capon — Adelardo, Benegas
— Becerra, Luis, Garate, Irureta și 
Alberto. Nu este exclusă însă nici 
posibilitatea folosirii mijlocașului 
central Eusebio, în locul căpitanu
lui echipei, Adelardo.

în cercurile intime ale echipei se 
afirmă că Atletico are șanse reale 
de a depăși și cel de al doilea tur 
al competiției și se relevă, în același 
timp cu satisfacție faptul că din 
nou o echipă română va fi oaspete

a ȘPaniei, Pe stadioanele căreia se 
mai păstrează și azi în amintirea 
iubitorilor de fotbal frumoasele e- 
voluții ale unor formații ca Dinamo 
(în meciul cu Real), Universitatea 
Cluj (în meciul cu Atletico), Steaua 
(cu Barcelona) și F. C. Argeș de 
două ori, cu Sevilla și Real Madrid.

Antrenorul Juan Carlos Lorenzo, 
cel care l-a înlocuit la conducerea 
lui Atletico pe Merkel, speră ca 
echipa sa să se găsească, la ora di
ficilei _ partide cu Dinamo Bucu
rești, în cea mai bună formă.

MANUEL SARMIENTO BIRBA

FIȘIER FOTBAL

JAN TOMASZEWSKI (Polonia)
Numai cine a văzut meciul Anglia 

— Polonia și-ar putea da seama de 
felul magistral în care a apărat por
tarul echipei poloneze, Jan Tomas
zewski. După o statistică aproximati
vă se poate spune că Tomaszewski a 
apărat cel puțin 5-6 goluri gata făcute 
și a intervenit de vreo 20 de ori în 
situații critice. El a fost fără îndo
ială cel mai bun de pe teren și 
totodată eroul meciului care a adus 
calificarea reprezentativei Poloniei în 
turneul final al C.M.

Cine este Jan Tomaszewski ? pînă 
mai ieri el a fost un portar anonim, 
care s-a afirmat abia în ultimii doi 
ani și îndeosebi după finala olim
pică de la Miinchen, unde Polonia 
avea să cîștige titlul, în urma vic
toriei realizate cu 2—0, în fața Un
gariei.

Născut în 1948, Tomaszewski a de
butat în liga a Il-a. la Slask Wro
claw, după care, în 1970, a trecut în 
prima ligă, la Legia Varșovia. în 
anul următor apără buturile repre
zentativei de tineret. Debutul a 
coincis cu un eșec, prin înfrîpgerea 
suferită cu 1—3, din partea selecțio
natei similare a R.F. Germania. To
tuși, părerile au fost împărțite : an
trenorii nu-1 agreau datorită inter
vențiilor sale hazardante ; în timp 
ce ziariștii îi pronosticau o carieră 
strălucită. Se pare că dreptatea a 
fost de partea presei.

Odată cu trecerea timpului, Jan 
Tomaszewski devine tot mai sigur 
în intervențiile sale, cîștigînd expe
riență. în 1972, Tomaszewski trece la 
L.K.S. Lodz, unde începe de fapt

puternica sa afirmare. Văzîndu-1 la 
antrenamente, selecționerul echipei 
naționale, Gorski, a rămas îneîntat 
de calitățile viitorului portar al pri
mei reprezentative. Calmul, reflexele 
sale uimitoare, clarviziunea cu care 
dirijează apărarea l-au făcut în scurt 
timp celebru nu numai în echipa de 
club, ci și în națională. Pentru „sîn- 
gele rece" pe care-1 are, el este de
seori solicitat să execute și loviturile 
de la 11 m, pe care le transformă 
cu o mare precizie.

Jan Tomaszewski va fi, probabil, 
și în turneul final al C.M., una din 
marile sale vedete.
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