
ȘEDKȚR COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

Tn ziua de 23 octombrie 1973, a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, 
Ceaușescu, secretar 
Român.

La ședință au luat 
vernului, reprezentanți 
de partid și de stat.

Comitetul Executiv

prezidată de tovarășul 
general al Partidului

Nicolae 
Comunist

parte, ea invitați, membri ai gu- 
ai unor instituții centrale, activiști

luat în discuție programul cu 
populației cu bunuri alimentare 
de toamnâ-iarnâ 1973—1974. în

a 
privire la aprovizionarea 
și industriale în perioada 
program se prevede creșterea desfacerii la toate produ
sele destinate consumului populației și, totodată, se sta
bilesc măsurile necesare pentru asigurarea bazei mate
riale în vederea realizării, in bune condițiuni și in mod 
ritmic, a aprovizionării. Aprobînd programul de aprovi
zionare, Comitetul Executiv a hotârit ca Ministerul Comer
țului Interior, ministerele economice, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al municipiului 
București să ia in continuare măsuri pentru o bună gos
podărire a produselor necesare aprovizionării cetățenilor

și o rațională distribuire a acestora, precum șl pentru 
îmbunătățirea și modernizarea serviciilor către populație, 
în spiritul indicațiilor date de secretarul general al parti
dului cu ocazia unor vizite de lucru, Comitetul Executiv 
□ stabilit să se acorde o atenție sporită calității produ
selor destinate consumului populației. In vederea unei 
bune aprovizionări cu legume timpurii de primăvară, Co
mitetul Executiv a indicat ca organele agricole, comite
tele executive ale consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București să ia toate măsurile in vederea in- 
sâmînțării suprafețelor planificate.

Comitetul Executiv a aprobat unele obiective de in
vestiții prevăzute în planul unor ministere pentru cinci
nalul 1971—1975.

Comitetul Executiv a discutat planul de măsuri pentru 
intimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, sărbătoarea națională a po
porului român.

în încheiere Comitetul Executiv a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.
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ASTAZI, IN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

la București in cadrul C. C. E

INSIGNA .AMICII DRUMEȚIEI
SI LISTA OBIECTIVELOR TURISTICE

• Este necesara o atentă selecție a obiectivelor • Purtătorii insignei vor

să fie autentici drumeți • în județul Ialomița, zestrea turistica este mai bogată

la Liege in „Cupa U. E. F. A.

„Amicii 
ristică

drumeției", acțiunea tu- 
menită să ne dăruiască 

bucuria tonică a mișcării în aer 
liber, a început să facă primii pași 
pe acest dificil teren al pregătirilor 
care va trebui să constituie funda
mentul reușitelor viitoare.

La federația de specialitate au so
sit, pînă zilele trecute, patru ra
poarte din diferite județe ale ță
rii : Ialomița, Iași, Neamț și Ma
ramureș. însoțite de lista obiecti
velor turistice din județul respec
tiv, ele cuprind noutăți interesante 
privind faza pregătitoare a acestei 
acțiuni.

în județul Ialomița, de exemplu, 
s-a constituit o comisie specială al
cătuită din reprezentanți ai orga
nizației pionierilor, inspectoratului 
școlar, U.T.C.-ului, sindicatelor și 
s-an' pus în aplicare primele mă
suri de popularizare a insignei : 
s- a tipărit Un pliant care conține re
gulamentul „Amicilor drumeției”, 
un afiș mobilizatoric, iar în orga
nul de presă județean a apărut un 
articol semnat de prim-vicepre- 
ședintele C.J.E.F.S., prof. I. Jinga.

După cum se vede, un demaraj 
prompt și judicios orientat în pri
vința priorității problemelor de re
zolvat. Parcurgînd lista obiective-

lor turistice întocmită de factorii 
de răspundere din Ialomița am 
constatat — însă — o anumită ten
dință care ar fi de dorit a se evita 
de către celelalte județe. Ce figu
rează în lista obiectivelor ? Fireș
te, o serie de locuri de interes is
toric : Piscul Crăsanilor (unde s-a 
descoperit o așezare getică), podul 
peste Ialomița, de la Slobozia (a- 
părat eroic de intențiile distrugă
toare ale trupelor hitleriste, în au
gust 1944), Piua Petri <cu mărturi
ile vechii cetăți), Păcuiul lui Soare 
(importantul șantier arheologic din 
apropierea Călărașilor). Nu lipsesc 
muzeele județului și casa memo
rials Gh. M. Vasilescu (și nu Voi- 
culescu, cum apare în două locuri), 
puținele monumente de arhitectură 
veche (bisericile din Balaciu, Slo
bozia și mănăstirea Dervent), punc
tele .de agrement 
ștranduri, păduri) 
localităților sau a 
rutiere. Apar, însă, 
prea mare acele amenajări așa zise 
turistice dar. în fapt, unități de 
alimentație publică (terase, cam
pinguri, un han). Știm bine că 
acestea sînt plasate pe traseele cele 
mai frecventate (fiind, deci, în dru
mul turiștilor) dar credem că era

(parcuri, lacuri, 
din vecinătatea 
principalelor căi 
într-o proporție

mai indicat să se menționeze ca 
obiectiv turistic pădurea Malu 
(fără „pandantivul" său: terasa), 
lacul Strachina cu cherhanaua (dar 
nu și cu terasa) ș.a.m.d. S-ar putea 
invoca o penurie de obiective tu
ristice în acest județ, care confun- 
dîndu-se cu o mare parte a Cîm- 
piei Bărăganului are un relief plat, 
cu mai puține priveliști interesante. 
Știm — de asemenea — că nici 
vestigiile: istorice nu sînt prea nu
meroase. Și totuși, parcurgînd lu
crarea „Județele României socia
liste" se poate lesne constata că 
Ialomița are încă resurse turistice 
omise din lista obiectivelor propu
să viitorilor candidați la insigna 
„Amicii drumeției". Să le vedem! 
Lista în cauză menționează 4 din 
cele 8 lacuri existente (printre cele 
omise aflîndu-se și Moștiștea). Prin
tre obiectivele de interes istoric ar 
fi putut figura localitățile Țăndă- 
rei, Căzănești și Ciocănești, cîteva 
dîn cele de pe teritoriul județului, 
care au cunoscut frămîntările răs
coalei din 1907. Poate mai dificile,

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 2-a)

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, 

PLENAREIHOTĂRÎRII

• Bazine fără înotători • Zestre
materială satisfăcătoare • Sportul
de performanța n-are găzduire la 
Toplița? • Activitățile de masă stau

ceva mai bine, dar și
Periplul harghitean continuă. Ur

căm pe cursul superior al Mureșu-M 
lui, la punctul de ramificație spre 
Borsec, pînă la Toplița, important 
centru forestier cu frumoase per
spective industriale de prelucrare 
superioară a lemnului. Orașul pare

0 frumoasă bază sportivă 
deteriorată inutil

CIND NU SE DESCHID
OtHU, SE DESCHIDE 

PUNGA!
nostru a mai trecut pe 
generală nr. 11 din Bu- 

Și de fiecare dată am avut

Drumul 
la Școala 
zău. 1/ 
cuvinte de laudă pentru modul 
exemplar în care erau întreținute 
terenurile de sport de aci. Acum 
doi ani, cadrele didactice și elevii 
au reușit, printr-un efort colectiv, 
să îmbogățească complexul sportiv 
(compus din „dreptunghiuri" de 
handbal și tenis de cîmp bitumlni- 
zate, portic de gimnastică), cu o 
pistă atletică circulară de 240 m și 
sectoare ■. -=
Existînd 
tire, în 
centre de inițiere în sport urii

de sărituri și aruncări, 
■condl-ții optime de pregă- 
tcadțulșpolii s-au deschis 

____  " P.re7 
ferate ddelevi,conduse de cei mai 
pricepuți? tehnicieni din municipiu, 
în această: vară insa...

Mai să’ nu mai recunoaștem com
plexul sportiv al elevilor de ja 
școala menționată. Gardul din plăci 
prefabricate era rupt prin mei 
multe locuri, se vedeau urme de 
gropi pe terenul de handbal, iar pe 
mijlocul bazei sportive se forma
se o... șosea pentru autocamioane. 
Aveam să aflăm mai 
directorul școlii, Petre 
se petrecuse eu acest 
plex sportiv.

Alături a început

tîrziu de la 
Dumitru, ce 
cochet com-

construcția 
unui liceu și autorii proiectului, ne
găsind soluțiile practice pentru a 
nu deteriora complexul sportiv (sau 
mai bine zis neținînd seama de 
realitățile de -pa teren), au găsit de 
cuviință să traseze calea de acces 
la noua clădire afectînd turnanta 
pistei de atletism și porticul de 
gimnastică. Firește, am cerut expli
cațiile cuvenite factorilor respon
sabili. Beneficiarul, deocamdată Di
recția tehnică a Consiliului popu
lar județean și, în ultimă Instanță, 
Inspectoratul școlar județean, a fă
cut presiuni asupra conducerii școlii 
generale nr. 11 pentru a admite de
molările impuse de proiect. Dîn- 
du-și apoi seama că sînt și alte 
posibilități, beneficiarul ne-a infor
mat, prin tovarășa Elisabeta Con
stantin — șefa serviciului^ investiții 
din Direcția tehnică 
popular județean, că 
ulterioare de a se lua

Troian

a Consiliului 
intervențiile

3,5 m (pentru
IOANIȚESCU

(Continuare in pag a 2-a)
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Astăzi, ia București și la Liege, se joacă un mare „cuplaj", 
în care sînt angajate două dintre cele mai bune echipe 
de club românești : Dinamo, campioana țării, și Universi

tatea Craiova, învinsă anul trecut cu un foarte „scurt cap la 
potou", dar care conduce destul de autoritar în acest moment.

Jocurile de la București și Liege, au prilejui de a relansa 
echipele de club românești, care au stat oarecum in umbra 
dificilei campanii a „tricolorilor" din ultimii ani. Jocurile de 
astăzi pot fi o reacție viguroasă a echipelor de 
București s-a constituit în ultima vreme într-o 
brată, în care elanul tinerilor cu o medie de 21 
dovan, Dudu Georgescu, Dobrău, Sătmăreanu, 
sprijinul maturității „bătrinilor" (Lucescu, Radu Nunweiller, Dt- 
leanu), ca să nu mai vorbim de forța vîrstei medii, reprezen
tată prin tenorii echipei bucureștene, Dinu și Dumitrache.

Pe de altă parte. Universitatea Craiova 
handicapul uzurii, dat fiind că „tricolorii" săi 
peți în echipa națională.

S-a spus, deseori, că în fotbal e greu să 
fronturi : frontul „naționalei" și cel al echipelor de club. Exem
plele istoriei confirmă nu o dată această idee. Astăzi, însă, 
Dinamo și Universitatea Craiova, adică elita diviziei naționale, 
au prilejul să o infirme. A COMITETULUIFoto : Paul ROMOȘAN

club. Dinamo 
echipă echili- 
de ani (Mol- 
Lucuțâ), are

se prezintă fără 
sint foarte proas-

te bați pe doua

Dudu Georgescu, surprins în lupta 
aeriană pentru balon cu un apără
tor advers in timpul partidei Di
namo — Crusaders, a marcat atunci 
patru din cele unsprezece goluri 
ale formației sale. Și in meciul de 
astăzi, multe speranțe se leagă de 

tinărul internațional...

ȘEDINȚA DE LUCRU* >

LA BUCUREȘTI, UN PASIONANT DUEL INTRE ATAC Șl CONTRAATAC OLIMPIC ROMÂN
Ne despart doar cîteva ore de 

meciul Dinamo — Atletico Madrid. 
Și pentru că, dv., stimați cititori, a- 
veți atît de proaspătă în minte e- 
chipa Dinamo, pe care ați văzut-o 
jucînd la Craiova, să ne referim 
mai pe larg la Atletico Madrid,

despre care comentatorii spanioli 
susțin că este, în momentul de față, 
cel mai puternic team al Iberiei.

Afirmația poate să surprindă, dat 
fiind că prezența internaționalilor 
madrileni de la Atletico nu este 
precumpănitoare în echipa Spaniei, 
dar e bine să știm că echipa lui
DINAMO BUCUREȘTI

Despre Atletico Madrid se spune 
că este cea mai rapidă și specta
culoasă echipă spaniolă, ea excelînd 
printr-un derutant schimb de locuri. 
In aceste condiții, dificultățile echi
pei dinamoviste 
siva lor a jucat 
e drept, în cu

cresc, deși defen- 
bine la Craiova — 
totul alte condiții,

In mijlocul preocupărilor pentru aplicarea prevederilor
2 MARTIE A. C.C. C. AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE

PE MUREȘ, IA TOPLIȚA, SPORTUL AȘTEAPTA

ele pot fi înviorate
cufundat într-o toamnă albastră, 
de basm. Ochiuri de cer siniliu își 
spală privirea în oglinda cristalină 
a Mureșului, a izvoarelor minerale 
și termale din stațiunea turistică 
Bradul, în geometria pură a celor 
două excepționale bazine de na- 
tație.

SE PUN CITEVA ÎNTREBĂRI

la asociația sportivă Știința, a li
ceului și Școlii sportive ? Să fie 
într-adevăr prea frig, chiar vara? 
Atît de frig, încît chiar pentru or
ganizarea centrului de înot pentru 
copii, peste vară, în ciuda celor 12 
profesori 
localitate

de educație fizică din 
(plecați majoritatea în

ZESTREA SPORTIVĂ

• »»

E început de octombrie, în miez 
de zi. Cald. Deși calendarul ne in
terzice, căutăm din ochi și în re
alitate cele două vestite bazine- 
ștrand ale orașului. Dăm să in
trăm, dar lanțuri grele le ferecă 
porțile. Nu ne așteptam să fie 
deschise, dar, după semne, de 
mult timp nu s-a umblat la lacă
te și încuietori. Și ce toamnă, și 
vreme, și bazine frumoase ! De ce 
oare într-un oraș — Toplița — 
cu două bazine cu apă termală, își 
duce greul și fără rezultate o sin
gură și slăbuță secție de natație

în afara 
zine, două terenuri de fotbal, 
menajate și cu pistă pentru atle
tism, două terenuri de tenis (din 
care unul bituminat), două terenuri 

handbal, două de volei, două 
baschet, o

celor două splendide ba- 
a-

de 
de 
nis de masă (trei mese) la Casa 
de
gimnastică (se 
moașă din județ) la „Școala de pe 
dîmb” și amenajările sportive (din 
care unele în construcție) ale Șco
lii profesionale și ale liceului. “ 
o zestre frumoasă, destul de 
îngrijită și destul de frecventată 
de populația școlară de circa

popicărie, șah și te-

cultură și popicărie, o sală de 
spune cea mai tru

Este 
bine

concediu), să se distingă o studen
tă (Bodea Ortansa) venită la prac
tică ? O amenajare simplă, un spa
țiu încălzit de dezbrăcare și exer
cițiu n-ar putea crea nuclee de per
formanță pe care orașul să le va
lorifice ulterior ? Dar vremea trece 
și e timpul să vedem.

A ORAȘULUI
1 800—1 900 elevi, precum și de sa- 
lariații principalelor întreprinderi 
și instituții toplițene, cu asociațiile 
sportive respective : întreprinderea 
forestieră, cu asociația Mureșul a- 
vînd secții de popice, schi și fot
bal ; cadrele didactice și școala 
generală nr. 8 grupate în asociația 
sportivă Olimpia cu secții de fotbal 
și hochei ; Liceul și Școala sporti
vă în asociația Știința, cu secții de 
fotbal, radioamatorism, natație, vo-

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 3-a)

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
GALAȚI : „ȘTAFETA DUNĂRII'

Catedra de educație fizică de la 
Institutul Politehnic din Galați a 
organizat, duminică, o manifestare 
deosebit de atractivă : prima ediție 
a „Ștafetei Dunării". Au fost pre
zente 4 echipaje, reprezentînd tot 
atîtea facultăți : mecanică, industrie 
alimentară, Institutul pedagogic și 
Facultatea de educație fizică.

Acțiunea a fost inedită prin fap- 
.tl că ștafata a fost compusă din 

întreceri de cros (5 schimburi x 2 
km!, ciclism (8 km), canotaj pe
D;>nâve (3 km). Frumoasa cupă ofe
rita de organizatori (inmînată de 
iezi. i. rriv. AI. Miron) a fost cîști- 
gatâ. ii o l-rota spectaculoasă, 
de e?--- :l 'a-ii lății de mecanică, 
format <iin 1 > studehți și două stu
dente.

T. SllliOI'OL, coresp. jud.

■ i

ACEȘTI OAN.EUI INIMOȘI
Despre competițiile de masă or

ganizate de clubul sportiv Voința

DELEANU, 
NUNWEILLER, 
MOLDOVAN 
(Lucescu)

BECCERA (11) 
(AYALA)

G. SANDU
DINU

D, GEORGESCU

IRURETA (ȚO) LUIS (8) 
CAPON (3) BENEGAS (6)

CAVAI
DOBRĂU 

SĂTMÂREANU II 
LUCESCU 

(Dumitrescu)
GARATE (9)

LUCUȚA

RE1NA

ADELARDO (4)
OVEJERO (5)

ALBERTO (7)
MELO (2)

ATLETICO MADRID

numeroși inter-Adelardo cuprinde
naționali sud-americani : stoperul 
Ovejero (Argentina), mijlocașul 
ofensiv Benegas (Paraguay), mijlo
cașul argentinian Heredia șl îna
intașii argentinieni Becerra 
Ayala.

cînd atacul craiovean a mizat pe 
arme diametral opuse celor ale tem
peramentalilor înaintași spanioli.

loan CHERILA

Membri ai delegației Comitetului 
Olimpic Român, care au participat 
la lucrările Congresului olimpic de 
la Varna, au prezentat ieri seară 
informări în fața președinților și 
secretarilor generali ai federațiilor, 
ai reprezentanților români în orga
nismele sportive internaționale, ai 
activiștilor C.N.E.F.S.

Au fost prezentate contribuțiile 
delegației române la Varna cu pri
vire la mișcarea olimpică, perspec
tivele programului olimpic și viito
rul Jocurilor Olimpice, relațiile din
tre C.I.O., C.N.O. și federațiile in
ternaționale. Au prezentat referate 
Alexandru Șiperco, membru în 
C.I.O., Anghel Vrabie, secretar ge
neral al C.O.R. și Victor Bănciu- 
lescu, redactor la ziarul „Sportul".

în finalul ședinței, general lt. 
Marin Dragnea, președintele C.O.R. 
și prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a vorbit despre sarcinile ce revin 
Comitetului olimpic român și fe
derațiilor de specialitate, în lumina 
concluziilor după Congresul olimpic 
de la Varna.(Continuare în pag. a 3-a)

SPORTIVII DESPRE TI ÎNȘIȘI DESPRE VICTORIILE Șl 1NFRINGERILE LOR
în dorința de a da posibilitatea sportivilor să ex

plice cauzele victoriilor și ale înfrîngerilor, inaugu
răm astăzi o rubrică specială, rezervată lor. în ca
drul ei, vom publica opiniile celor ce au participat 
la competiții importante — interne și internaționale, 
opinii care să ajute la lămurirea unor aspecte esen
țiale și să formeze — în același 
schimb de experiență.

timp — un util

La debutul rubricii dăm cuvîntul căpitanilor echi
pelor Dinamo și Rapid (derbyul campionatului de 
polo a avut loc duminică între aceste două formații), 
unor boxeri particîpanți la finalele campionatelor re
publicane disputate la Cluj și unui voleibalist gălă- 
țean, afectat de înfrîngerea echipei 
propriu.

sale pe teren.

din Capitală am mai scris. Am 
scris, consemnînd inițiativele celor 
de aici, entuziasmul tinerilor coope
ratori practicanți ai sportului. Dar, 
am rămas, desigur, datori cu cîte
va nume, numele unor frecvenți 
oaspeți ai complexului de la Pipera, 
care, din pasiune, zăbovesc mai 
multe ceasuri pe stăptămînă pe te
renurile de fotbal sau baschet, de

volei sau handbal, oferindu-și cu 
solicitudine serviciile și cunoștințe
le sportive. Să amintim, însă, nu
mele cîtorva dintre acești activiști 
voluntari : M. Suță și Ion Albu 
(„Instalatorul"), Gh. Ioniță („Maro- 
chineri"), ~ 
mintea"), 
lica“) și 
textil").

Costea Marin („îmbrăcă- 
Stan Stoica („Tehnometa- 
Mihai Gherasim („Trico-

Dumitru NEGREA

ÎNTRECERI AUTO LA VOiNEASA
GHEORGHE ZAMFIRESCU

POLO CORNEL RUSU (Rapid):

„Am pierdut titlul, Voința Cluj...1’

în cinstea „Zilei Energeticianu- 
lui“, cercul auto Voineasa de la 
Hidrocentrala Lotru a organizat 
un concurs de viteză în coastă do
tat cu „Cupa energeticianului". 12 
concurenți s-au întrecut pe un 
traseu de 1 200 m. cu o diferență 
de nivel de 77 m și cu nume
roase curbe (dintre care multe în 
ac de păr), furnizînd alergări de 
o bună factură tehnică. Trofeul

pus în joc a fost cîștigat de ing. 
Ladislau Pentek de la T.C.H. Lo
tru.

în afară de concurs au partici
pat și automobiliștii licențiați, Io
sif Santa și Iuliu Hanu care, pilo- 
tînd o mașină „Dacia 1100“, 
realizat, ambii, timpul de 1:25.

ing. Fl. TOHANEANU
secretar auto Voineasa

au

stingă : startul in cursă : 
Foto : Pavel TlNJALÂ

Două aspecte de la concursul auto de viteză in coastă, organizat fa v otneasa. 
dreapta : cîștigătorul competiției, Ladislav Penteți
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CORNEL RUSU (Rapid) : „Am 
fi putut deveni din nou campioni 
și, după părerea mea, titlul ne-a 
scăpat printre degete. Am ratat o- 
cazia nu în meciul de duminică, 
sau în celelalte partide cu Dinamo. 
Dacă ar fi s-o luăm după întîlniri- 
le directe, noi am fost mai 
buni : 6 puncte din 10 posibile. Ti
tlul l-am pierdut, dîn vina noastră, 
tratînd cu superficialitate o serie 
de meciuri (cîștigate la limită)_ și, 
mai ales, partida cu Voința 
de la București (5—6) cînd 
jucătorii au greșit inadmisibil, 
minică noi aveam neapărată

I. FAREDIN (Farul):

„Puteam să punctez și mai mult"
CONSTANTIN GRUIESCU (Stea

ua) : „Nu mi-am închipuit că este 
suficient să refuzi lupta timp de 
trei reprize, așa cum a făcut-o ad
versarul meu, Ibrahim Faredin 
pentru a fi declarat învingător. Dar, 
acum am Înțeles condiția de cam
pion european. Toată lumea așteap
tă din partea ta victorii categori
ce, In care sft-țl domini cu autorita
te adversarii. Acest lucru nu este 
întotdeauna posibil. Cred că am 
greșit tn acest meci. Trebuie să-mi 
forțez mai mult partenerul de în
trecere să accepte lupta, 
eram mai insistent în 
fensive. probabil, și 
ring l-ar fi avertizat 
pentru refuz de luptă 
ar fi fost altul".

Dacă 
acțiunile o- 

arbitrul din 
pe adversar 
și rezultatul

(Farul Con-IBRAHIM FAREDIN
stanța) : „M-am. simțit foarte bine 
și puteam să punctez de mai multe 
ori în întîlnirea cu Gruiescu. Eu 
mi-am propus, însă, să nu-i ofer 
prilejul să mă lovească și. în acest 
fel, să dovedesc tuturor că nu este

aceea 
timp

am mi- 
de două

Cluj 
toți 
Du- 
ne-

mai bun decît mine. Cred că 
reușit".

am

AMONIU VASILE (Dinamo) :
„Am pierdut pentru că am comis

(Continuare tn pag. a 3-a)

voie de victorie. De 
zat totul pe atac și 
reprize am probat că Dinamo pu
tea fi învinsă și în propriul ei fief. 
Au fost suficiente însă două mo
mente de neatenție, în cel de al 
treilea „sfert", pentru ca adversa
rii să ne „execute" fără șovăire, 
în al patrulea, echipa a atacat fă
ră a mai avea luciditatea necesară 
pentru a învinge 
dinamovistă. în 
riența din acest an ne-a învățat 
că un titlu nu

solida baricadă 
orice caz, expe-

se cîștigă numai 
în derbyuri, ci printr-o comporta
re egal bună în toate întîlnirile".

GHEORGHE ZAMFIRESCU (Di
namo) : „Părerea mea este că, 
luați individual, coechipierii mei 
sînt mai valoroși decît jucătorii 
Rapidului. Din păcate. însă, mai 
ales în partidele cu miză, ei vor 
să se evidențieze cu orice preț, ig- 
norînd legile jocului colectiv și; 
uneori, chiar indicațiile antrenoru
lui. De aceea am și pierdut două 
din meciurile directe cu „7“-le fe-

(Continuare tn pag. a l-a)

reies — după cum se vede — oDin mărturisirile sportivilor
serie de aspecte interesante. Boxerul Constantin Gruiescu, colegul 
său de sport Antonlu Vasile, poloistul Cornel Husu și voleibalista 
Cornel Păduraru îți analizează cu seriozitate carențele proprii, car' 
au determinat înfrîngerile, încearcă să învețe din insuccese. Re 
trospectiva lucidă crează premisa luării unor măsuri eficiente î 
pregătire și în evoluție, măsuri a căror punere în practică poa 
contribui efectiv la îmbunătățirea performanțelor, la realizarea uni. 
prestigioase victorii. Unii dintre oaspeții acestei rubrici acuză arbi 
trajul. Este, desigur, o problemă importantă, dar nu esențială. Dîn>. 
vina numai pe arbitri, sportivii își anulează singuri posibilitate: 
de a-și observa lipsurile, de a-.și îndrepta atenția spre elimina
rea lor.

Vom găzdui și in viitor, cu plăcere, opiniile sportivilor în co
loanele ziarului, așteptind de la ei o analiză responsabilă a celor 
mai importante probleme ale activității sportive.
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FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX DE LA CLUJ

REUNIM ȘIIIAJIFICA A CADRELOR 
DE SPECIALITATE 

DIN TARILE BALCANICI
Cu ocazia primului Congres bal

canic de medicină sportivă (Atena — 
1972), prof. FI. Ulmeanu, vicepreșe
dinte al F.I.M.S., a fost inițiatorul 
unei colaborări între medici și cate
drele tehnice din țările balcanice, 
care să fie concretizată în cadrul 
Balcaniadelor de gimnastică și de 
«crimă din anul 1973, programate să 
aibă loc în țara noastră.

Debutul acestei acțiuni — organiza
tă cu sprijinul conducerii C.N.E.F.S., 
a sectorului de medicină și psihologia 
Sportului și a federațiilor de specia
litate a avut loc cu ocazia Campio
natelor balcanice de gimnastică, des
fășurate de curînd la Sf. Gheorghe.

în timpul desfășurării acestei com
petiții o echipă de cercetători, dota
tă cu laboratorul mobil de cercetări 
științifice de la Centrul „23 August" 
șl compusă din dr. Carmen Dumitru 
și dr. Ecaterina Orosz (C.M.S.), prof. 
T. Mazilu și prof. I. Stupineanu (Cen
trul de cercetări „23 August" — or
ganism care a adus un sprijin sub
stanțial), dr. Eugen Avramov (I.E.F.S.) 
a efectuat o serie de Investigații îna
intea concursului, tuturor sportivilor 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și Romflnia : electrocardiograme, 
tonometrie, determinări ale vitezei 
de reacție, a coordonării neuro-mus- 
eulare etc.

Apoi, a avut loc întrunirea cadre
lor de specialitate in cadrul unei se
siuni de comunicări științifice ca șl 
la O masă rotunda avînd ca temă 
„Selecția în gimnastica de perfor
manță".

La sesiune au fost prezentate co
municările științifice de către tov. 
dr. E. Avramov („Unele aspecte ale 
fiziologiei efortului în gimnastica de 
performanță"), dr. Carmen Dumitru 
șl dr. Elisabeta Pufulete („Modificări 
cardio-vasculare în sportul de per
formanță la gimnaști și gimnaste — 
Nota 1 : Electrocardiografie"), dr.
Doina Gavrilă si dr. A. Ambruș 
(„Modificări de excitabilitate neuro- 
musculară la gimnastele de perfor
manță"), dr. Alexandra Popovici 
(„Probleme de nutriție și rația ali
mentară în gimnastica de performan
ță"), dr. Ecaterina Orosz („Modifi
cări endocrino-ginecologice la gim
naste"), dr. O. Popescu („Deficiențe 
fizice nespeeifice la elevi și studenți"), 
dr. E. Șerbănescu și dr. Carmen Du
mitru („Considerațiuni asupra cauze
lor determinante ale scăderii numă
rului de tineri gimnaști în perioada 
trecerii de la categoriile inferioare la 
cele superioare").

La masa rotundă, organizată la su
gestia sectorului medicina și psiholo
gia sportului din C.N.E.F.S., prezida
tă de prof. dr. Andrei Demeter 
(I.E.F.S.) si avînd ca subiect princi
pal de dezbatere „Selecția în gim
nastica de performanță" s-au prezen
tat trei referate (prof. T. Mazilu, dr. 
O. Popescu, dr. Carmen Dumitru), 
după care au urmat discuții deosebit 
de interesante care au reliefat Im
portanța factorului neuromuscular în 
gimnastica de performanță șl au sub
liniat, ca element esențial în selecția 
tinerilor gimnaști, calitatea de bază 
care stă la baza performanțelor în

această ramură de sport i îndemî- 
narea.

Referatul amplu și extrem de do
cumentat, prezentat de prof. Teodor 
Mazilu a constituit documentul de 
bază al discuțiilor pe tema selecției 
ln gimnastică la care au luat cu- 
vîntul atit delegații oaspeți eft și 
participanții români. Menționăm prin
tre aceștia pe: dr. Cvejanovic, M. 
Slobodan (Iugoslavia), prof. Paola 
Fanucchl Pansecco (Italia), Illas T»- 
prantzi și Dimitrios Sempsis (Grecia), 
prof. Ilie Istrate (C.N.E.F.S.), prof. 
N. Vierii (secretarul general al Fede
rației române de gimnastică), dr. E. 
Șerbănescu și M. Simionescu — mem
bri al biroului F.R.G., prof. A. De
meter șl dr. Avramov (I.E.F.S.) șî 
alții.

Aprecierile unanime favorabile, 
mulțumirile și satisfacția exprimate 
de participant pentru înalta ținută 
științifică și interesul deosebit al 
lucrărilor prezentate, importanța unor 
asemenea acțiuni In colaborare cu 
toți factorii care pot contribui la 
îmbunătățirea procesului de selecție, 
de pregătire și de desăvîrșire a unor 
performanțe de nivel înalt ne în
dreptățesc să sperăm Că această co
laborare se va menține și va conti
nua. O considerăm, de altminteri, 
doar debutul într-o muncă de cerce
tare științifică, pe plan național șl 
internațional, care să realizeze al 
doilea deziderat al celor care au ini
țiat această acțiune i tipărirea mono
grafiilor cu aspecte medico-sportive 
pe ramuri de sport. Experiențele rea
lizate pe sportivii din țările balcani
ce și concluziile finale ale cercetă
rilor întreprinse, pot și ar fi de dor't 
să fie extinse la ramurile de sport 
care sînt în atenția principală a tu
turor factorilor de răspundere, pen
tru ca pregătirea sportivilor noștri 
pentru J.O. din 1976 să poată fi fă
cută pe criterii științifice obiective, 
pe datele unor investigații biologice 
și psihologice de mare finețe și 
exactitate, pe o pregătire mai temei
nică a antrenorilor și tehnicienilor 
din federații în problemele de selec
ție, de pregătire fizică generală, de 
metodică de antrenament și mai ales 
de individualizare în funcție de par
ticularitățile morfo și biofuncționale 
ale sportivilor din loturile reprezen
tative de tineret și de seniori.

Manifestarea științifică de lă Sf. 
Gheorghe a reprezentat doar un în
ceput în problema cercetărilor știin
țifice pe plan balcanic. Sperăm că 
viitoarele balcaniade să beneficieze 
de o amplă atenție din partea cer
cetătorilor noștri și a celor din țări
le balcanice pentru ca în domeniul 
cercetării medico-sportive datele ob
ținute să reflecte, într-adevăr, as
pectele medicale și tehnice specifice 
ramurilor de sport studiate.

Dr. Adriana DECULESCU 
secretar al Comitetului provizoriu 
balcanic de medicină sportivă

Dr. Eugen M. ȘERBĂNESCU 
președintele Comisiei medicale a 

F.R. Gimnastică

ULTIMELE CONCURSURI ATLETICE
ALE SEZONULUI 1973

în calendarul competițional al 
anului 1973 au mai rămas înscrise 
doar două concursuri. Este vorba 
de „barajul" din competiția pe 
echipe și de campionatele repu
blicane de cros. Primul este pro
gramat, la Pitești, la sfîrșitul a- 
ceStei sâptămîni. De fapt nu este 
vorba doar de un singur concurs, 
ci de două. Unul reunește echi
pele județelor Timiș (ultima clasa
tă în categoria A), Iași și Dolj 
(cele două cîștigâtoare ale zonelor 
î și, respectiv, II din concursul 
întorjudețean). Formația care va 
obține victoria va promova, anul 
viitor, în prima categorie a com
petiției republicane pe echipe. Cel 
dă ăl doilea concurs va cuprinde 
formațiile: Hunedoara (cîștigătoa-

rea zonei a III-a), Botoșani (zona 
a IV-a), Satu Mare (zona a V-a), 
Progresul București (din zona a 
Vl-a) și Caraș Severin (a IX-a cla
sată în zona a lî-a) care-și vor dis
puta calificarea pentru anul 1974 
în zonele I și a Ii-a a concursu
lui republican interjudețean.

La 4 noiembrie va avea loe la 
Băile Felix, lingă Oradea, etapa 
finală a campionatelor republica
ne de cros, individual, și pe echi
pe. Cu acest prilej Se vor desfă
șura următoarele curse: junioare 
III — 800 m, juniori III — I 500 
m, junioare II — 1000 m, juniori 
II — 3000 m, junioare I — 1500 
m, juniori I — 5000 m, tineret — 
6000 m, senioare — 2000 m și se
niori — 10 000 m.

CUM AM CIȘTIGAT,
VOLEI C. PĂDURARU (C. S. U. GALAȚI)

„0 prematura relaxare ne-a privat de o victorie pe care § meritam**
CORNEL PADURARU (C.S.U. 

Galați) „Am pierdut meciul cu 
I.E.F.S., disputat pe teren propriu 
pentru că am crezut prea mult 
într-o victorie comodă. Nu ne aș
teptam la O replică atît de puter
nică din partea adversarilor, pe 
care i-ăm judecat pripit prin pris
ma rezultatului din prima etapă. 
Este drept că noi am avut o șan
să bună de a termina totuși învin
gători, însă în setul decisiv, cînd 
de la 9—9 am izbutit să realizăm 
consecutiv 5 puncte, ne-am rela
xat mai mult decît trebuia. O re
laxare care avea să ne coste vic
toria, căci a generat lipsa de con
centrare și de răspundere _ perso
nală, mai cu seamă a trăgătorilor. 
Echipa noastră putea să facă un 
joc mult mai bun, dar la toate 
cite am spus s-au adăugat și îm

bolnăvirile din ajunul partidei al* 
unor componenți ai sextetului de 
bază (Stere, Dumitrescu), precum 
și accidentarea — chiar în primele 
minute — a lui R. Scheffler. Aces
tea au făcut ca randamentul ge
neral să fie sub normal, iar blo
cajul să șchiopăteze în final, cînd 
și serviciul nu a fost la înălțime 
Nu știu de ce, dar ne-am dat sea
ma că acasă jucăm oricum mai 
slab, poate și din cauză că nu fo
losim rațional timpul de odihnă. 
Meciul cu I.E.F.S. a constituit însă 
un duș rece pentru noi și ne în
deamnă să privim Cu mai multă 
atenție fiecare meci.

Trebuie să recunosc că victoria 
oaspeților a fost pe deplin meri
tată, iar arbitrajul, deși nu a fost 
scutit de unele scăpări, nu a in
fluențat rezultatul final".

SA PĂSTRĂM CEEA CE TRADIȚIA $1 EXPERIENȚA
NE-AU DOVEDIT CA ESTE VALOROS

• Campionatele excelent organizate la Cluj dar... • ...să nu uităm finalele cu 20 000 de spectatori de pe Stadionul 

Republicii • Combativitate, dar nu cu orice pref • Reactivizarea unor centre cu tradifie, o măsură salutară
Faza finală a campionatelor repu

blicane de box ale seniorilor, a con
centrat la Cluj cei mai buni 44 de 
pugiliști români Sistemul competi
țional, adoptat în aceșt an, a per
mis o selecție riguroasă, astfel că 
pe ringul clujean au fost prezențl 
sportivi a căror valoare le permi
tea să aspire la un loc pe podiumul 
campionatelor. în cele trei reuniuni, 
excelent organizate 
rile sportive locale.

nile ln care competiția se poate des
fășura în aer liber.

Formulau de osganlzare folosită 
în acest an 1 s-au adus șl o serie de 
critici. Unii specialiști Ii reproșează 
că nu poate fi folosită ca o repeti
ție generală înaintea marilor con
cursuri internaționale. După păre
rea noastră campionatele republicane 
nici nu trebuie să aibă această me
nire. în fond, cine oprește forul 
nostru de specialitate ca înaintea

cent rie-au prilejuit constatarea că, 
de la an la an, numărul orașelor 
bine reprezentate la competiția su
premă, de nivel republican, este tot 
mai mic. Iubitorii sportului cu mă
nuși din România își amintesc ce au 
reprezentat, într-un trecut nu prea 
îndepărtat, pentru boxul nostru lo
calități ca Reșița, Craiova, Timișoa
ra. Cluj. Oradea etc. în rînâurile 
celor 22 de finalisti nu s-a aflat de 
data aceasta nici un reprezentant

către foru- 
avut prile-

centura de campion

Foto: S. BAKCSY

Atacurile impetuoase a- 
le vice campionului eu
ropean, Mircea Tone 
(dreapta), s-au lovit de 
tenacitatea și dorința 
puternică de afirmare 
ale tinărUlui Marian La
zar, care l-a deposedat 
de

să asistăm Ia meciuri echilibrate.jUl. -------------------- ---------
unele extrem de disputate, care au 
făcut o bună propagandă 
arte". ‘ - -
care 
dent, 
țlei

Și 
Sala 
șuiul, a fost aproape 
care dată, reuniunile 
bucurat de prezența unui 
redus de spectatori. Ne amintim de 
trecutele ediții ale campionatelor de 
box, organizate pe stadionul Republi
cii, care adunau în „potcoavă" aproa
pe 20 0CO de Spectatori. Judecind după 
uriașa propagandă pe care compe
tiția organizată în acest fel o făcea 
sportului cu mănuși, sugerăm fede
rației de specialitate ideea revenirii 
la.„ tradiție. în sprijinul acestei idei 
vine și dorința cunoscută a tuturor 
pugiiiștilor. provinciali de a evolua 
pe un ring din Capitală. Păstrînd 
sistemul competițional folosit în a- 
cest an, sistem care și-a dovedit su
perioritatea față de celelalte încer
cări, federația poate programa în
trecerile fazei finale intr-una din Iu

. ... _ „nobilei
Au fost puține cazurile In 

dezechilibrul valoric a fost evi- 
ca în alte ediții ale competi-

totuși, în ciuda 
sporturilor de pe

faptului că 
malul Some- 

plină de fie- 
finale s-au 

număr

campionatelor europene sau a Jocu
rilor Olimpice să organizeze tradi
ționalele turnee pe categorii de greu
tate, la care pot lua parte opt. ori 
zece boxeri ?

Turneul final de la Cluj a eviden
țiat, și în acest an, frumoasa com
portare a pugiiiștilor de la clubu
rile bucureștene Steaua și Dinamo, 
care au dominat întrecerile, cucerind 
nouă dintre cele 11 centuri de cam
pioni. Acestora li s-au adăugat, de 
dala aceasta, reprezentanții boxului 
constănțean, pugiliștii de la Farul, 
prezenți în cinci din cele 11 finale. 
Doi dintre aceștia — Aurel Mihai 
și Ibrahim Faredin — au reușit să 
cucerească tricourile de campioni. A- 
mintind că în lupta pentru titluri 
au contat și boxerii gălățeni (pre- 
zenți In două finale), mai puțin no
rocoși în acest an, am cam epuizat, 
de fapt, centrele pugilistice reprezen
tate de valori. Finalele disputate re-

al orașelor menționate. Să ma: amin
tim că nici un boxer din Craiova, Re
șița șl Oradea, orașe cu frumoasă 
tradiție în sportul cu mănuși, nu 
au reușit nici măcar să depășească 
faza de zonă.

De altfel, această situație pe care 
noi o semnalăm, a fost sesizată si 
de forurile diriguitoare ale sportu
lui. Discutînd cu tovarășul EMIL 
GIIIBU, secretar al C.N.E.F.S., pre
zent la întrecerile de Ia Cluj. am 
aflat că pe agenda de lucru a Birou
lui executiv al C.N.E.F.S. figurează 
o serie de măsuri menite să reac
tiveze mișcarea pugilistică dintr-o 
serie de centre cu tradiție. în acest 
sens, de o bună apreciere se bucură 
inițiativa brăilenilor de a înființa un 
club specializat pentru box. Aseme
nea unități de mare performanță vor 
lua, în curînd, ființă, cu sprijinul 
Biroului C.N.E.F.S., la Galați, Cra
iova si, probabil. Reșița. înființarea

și întărirea unor asemenea mari u- 
nltățl puglllstlce de performanță vor 
aduce în lupta pentru titluri, alături 
de reprezentanții cluburilor 
reștene, Dinamo și Steaua, 
sportivi care vor apăra culorile clu
burilor de box. Disputa dintre pugi- 
liștli proveniți din mai multe centre 
va stimula, firește, pregătirea și, im
plicit, progresul sportului cu mănuși 
în țara noastră.

Revenind la întrecerile de la Cluj, 
trebuie să remarcăm faptul că sec
țiile care au prezentat boxeri la a- 
ceastă fază a competiției au dove
dit o apreciabilă capacitate de pre
gătire a sportivilor. Marea majori
tate a concurenților au demonstrat 
acum o bună pregătire fizică și o 
mare dorință de a obține victoria. 
Dacă, totuși, nu toate meciurile s-au 
ridicat la un nivel tehnic corespun
zător, faptul se datorește mizei mari 
a partidelor, care l-a determinat ne 
pugilist! sâ facă totul pentru a lovi 
mai mult, fn scopul obținerii deci
ziei. Tactica ofensivei permanente, 
agresivitatea, argumente care cîntă- 
resc greu în balanța acordării ver
dictelor în marile întreceri interna
ționale, sînt caracteristici ale boxe
rilor noștri pe care le-am remarcat 
și la Cluj, 
continuare, 
mijloacele de pregătire a 
și apărarea trebuie încă mult îmbu
nătățite. Am văzut deseori, ne ringul 
din Cluj, sportivi, și nu dintre cei 
mai puțin cunoscuțl. care preocupați 
exclusiv de ofensivă neglijau pre
gătirea atentă a atacurilor, recep- 
ționînd lovituri ușor evitabile. Pu
tem afirma că miza mare a dispu
telor de la Cluj, nu este o scuză va
labilă. în întrecerile oficiale inter
naționale, miza este si mai mare. De 
obicei, la campionatele europene și 
la Jocurile Olimpice, triumfă spor
tivii care pe lingă o bună pregătire 
fizică și tehnică, dovedesc o mai 
mare luciditate în timpul luptei.

O altă constatare care trebuie să 
dea de gîndit antrenorilor noștri și 
forului de specialitate este penuria 
de elemente cît de cît valoroase la 
unele categorii de greutate. Sintem 
slabi reprezentați la „semigrea", 
„mijlocie mică", „semimijlocie" și 
chiar la „muscă". Să nu mai vor
bim că o categorie pe care o apre
ciem ca bine încadrată — semimus- 
că — la primul contact cu boxul in
ternațional („Centura de aur") ne-a 
dovedit că aprecierile noastre au fost 
prea optimiste.

Sportul cu mănuși se bucură de 
o frumoasă tradiție în țara noastră. 
Dispunem de tehnicieni reputați și 
de multe talente. Deci, există toate 
condițiile ca aceste neajunsuri, con
statate cu prilejul campionatelor, să 
fie grabnic înlăturate.

bi rr Cupa de toamnă" la handbal

bucu- 
mulți

Ele trebuie cultivate în 
dar. în același timp, 

atacului

Mihai TRANCA
Petre HENȚ

UN SINGUR LIDER CU EMOȚII • ••

CLASAMENTE, DIVIZIA

LA V01FI
MASCULIN

Seria I
1. Dinamo București
2. Explorări B. Mare
3. Universitatea Cv.
4. Rapid București
5. „U" Cluj
6. Progresul București

Scria a n-s
1. Steaua București
2. I.E.F.S. București
3. C.S.U. Galați
4. Politehnica Tlm.
5. Viitorul Bacău
9. Tractorul Bv.

FEMININ
Seri* I

1. Rapid București
2. Constructorul Buc. 
». ‘
4.
5.
6.

Universitatea Tim.
I.T. București
Farul C-ța 
Medicina București

Seria a H-*
1. Penicilina lași
2. Dinamo București

3—4. Universitatea Cv. 
.V- Cluj

5. C.S.M. Sibiu
6. I.E.F.S. București
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CUM AM
celor care șl-au pierdut încrede
rea în forțele mele că sînt încă cel 
mai bun la categoria semirnuscă. 
Chiar dacă ato fost exclus din lo
tul național, am folosit aproape 
aceleași metode de pregătire că în 
lot, am muncit cu multă ambiție a- 
lături de antrenorii mei de la club, 
Adrian Teodorescu și Ștefan Văca- 
rn și am reușit să-mi recuceresc 
titlul de campion național. Este a- 
devărat, a trebuit să depun mari 
eforturi în cadrul pregătirilor și să 
mă alimentez adecvat pentru a 
putea reveni la greutatea de 48 kg, 
Pe care o depășisem în ultimul an. 
Mă simt foarte bine acum, am reu
șit să fac cu destulă ușurință cate
goria, fără să-mi pierd capacita
tea de luptă. Stagiile de pregătire 
de lungă durată m-au plictisit în
totdeauna și nu mi-au permis să 
ating cea mai bună formă sportivă. 
Cred că prin 
toare am să

comportare-a mea vii- 
reușesc să-î conving

POLO

BOX
(Urmare din pag. 1)

o greșeală tactică. Am pornit prea 
devreme ofensiva susținută. în ul
timul rund, fiind convins că am 
resurse fizice pentru mult mai 
mult decît trei reprize. Dar, la cate
goria semimijlocie, unde porneam 
iu un handicap de cîteva kilogra- 
ne față de adversarul meu, lucru- 
‘ile stau cu totul altfel decît la 
semiușoară. La vechea mea catego
rie eram mai puternic decît parte- 
lerii de întrecere și în lupta corp

I. FAREDÎN (Farul)

la corp îi dominam pe toți. Acum, 
acest stil de luptă, cu un adversar 
mult mai greu, mi-a măcinat for
țele și. în ultimul minut, el ă 
fost ceva mai proaspăt decît mine, 
fapt care a decis soarta partidei. 
Chiar dacă am 32 de ani, vă promit 
că La viitoarea noastră Întîlnire îl 
voi învinge pe Victor Zilbermafi, 
campionul din acest an".

AUREL MIHAI (Farul Constan
ța) : „Am dorit din toată Inimă 
să revin în plutonul fruntaș al pU- 
gilismului românesc și să dovedesc

(Urmare din pag. 1)

roviar. Duminică însă toate ambi
țiile personale au rămas la vestiar 
și Dinamo s-a prezentat Ca un co
lectiv sudat, fiecare jucător cău- 
tînd să-și susțină coechipierul, fie 
că era vorba de momentele în de
fensivă, fie că ne aflam în ofen
sivă, Astfel am putut să-i 
răm pe giuleșteni, care au 
furibund în primele două 
și să preluăm inițiativa în 
al treilea „sfert". La sfîfșit,
apărat cu mult calm, lăsîndu-1 pe

tempe- 
atacat 

reprize 
cel de 
ne-am

Așadar, după penultima etapă a „Cu
pei de toamnă" Ja handbal, absolut toate 
echipele din eșalonul de elită au la ac
tiv cel puțin cite o înfrîngere. Dumi
nică, la București și Brașov, I.E.F.S. și 
Dinamo Brașov, au fost obligate să pă
răsească și ele terenul învinse, după ce 
opt etape la rînd reușiseră să obțină 
nu.mai rezultate favorabile. Aceste două 
incontestabile surprize, furnizate d^ 
echipe care nici măcar nu pot aspira 
Ja calificarea în finalele competiției 
(Textila Buhuși șî Universitatea Bucu
rești) vin să dovedească — din nou — 
că deși din punct de vedere valoric și 
spectacular „Cupa de toamnă- nu se 
situează, poate, la nivelul exigențelor, 
sînt și echipe care privesc competiția cu 
interes, rodîndu-și rezervele, încercînd 
noi formule de joc și dorind, firesc, să 
ocupe un ]oc cit mai onorabil în clasa
mentele finale. Și afirmația noastră nu 
este susținută numai de rezultatele sur
prinzătoare înregistrate la București și 
Brașov, ci și de alte două surprize, ră
mase în umbra celor dinții. Este vorba 
de victoria Universității Iași asupra 
Universității București șl de succesul 
(al doilea în competiție) repurtat de 
handbaliștii reșițeni în fața Independen
ței Sibiu. La același capitol putem trece 
și eșecul Politehnicii Timișoara la Tg. 
Mureș, după ce elevii antrenorului C. 
Jude înregistraseră în ultimele două 
jocuri succese neașteptate (10—9 cu Mi- 
naur Baia Mare și 15—14, la Cluj, cu 
Universitatea).

Toate aceste rezultate conferă „Cupei 
de toamnă“ un aspect interesant, dar e 
păcat că de-abia acum, înaintea rundei 
finale, forțele' au îheeput să se echili
breze. Finalistele sînt deja cunoscute; 
I.E.F.S. și Universitatea Timișoara — 
la feminin, Minaur Baia Mare și Dina
mo Brașov — la masculin, dintre ele 
singura* care mai poate avea emoții 
fiind Universitatea Timișoara. Este greu

PIERDUT!
pe toți specialiștii că pot avea în
credere în mine, chiar dacă mă pre
gătesc numai la club".

PETRE GANEA (Constructorul 
Galați) * „M-am antrenat cu o voin
ță extraordinară, alături de maes
trul Petre Mihai, în vederea recu
ceririi titlului de campion republi
can la semirnuscă. Mă găsesc în
tr-o foarte bună formă sportivă și 
eram convins că voi putea să-mi 
realizez dorința. Cînd s-a încheiat 
partida din semifinală, cu Ștefan 
Băiatu, nu m-am gîndit nici un mo
ment că nu voi fi declarat învin
gător. Șî totuși, arbitrii mi-au ba
rat drumul spre finală. Nu pot afir
ma cu certitudine că l-aș fi învins 
și pe Aurel Mihai, dar oricum, cred 
că realizam un meci 
că nu există și în box 
precise de stabilire a 
lor..."

mare. Făcat 
mijloace mai 
înviftgători-

CORNEL RUSU (RAPID)

se zbată în fața porții 
Și, apoi, chiar faptul

de crezut, insă, că elevele antrenorului 
C. Lache vor pierde jocul în deplasare 
cu Mureșul Tg. Mureș șl că handbalis
tele de la Constructorul Timișoara vor 
cîștlga — tot iri deplasare — în fața 
Voinței Odorhel.

In altă ordine de Idei, trebuie să ară
tăm că. pe cînd în varianta feminină a 
competiției găsim pe primul plan ace
leași două formații care au animat cam
pionatul trecut al divizieei A — I.E.F.S. 
și Universitatea Timișoara —, la băieți 
toate trei favoritele — Steaua, Dinamo 
București și Universitatea București — 
ocupă pozițiile 3. 4 și 5 din prima serie. 
Firește, fiecare dintre aceste echipe are 
suficiente scuze pentru locurile pe care 
se găsesc, dar să nu uităm că Univer
sitatea Timișoara, spre exemplu, a evo
luat în „Cupa de toamnă", fără 8 dintre 
cele măi

Seria a H-a
1.
2.
3.

Univ. Timișoara 
Constr. Timișoara 
Voința Odorhei

4. CSM Sibiu
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Rulmentul Brașov

Masculin,
1. Dinamo Brașov
2. CSU Galați
3. Steaua
4. Dinamo Buc.
5. Univ. Buc.
6. S.C. Bacău
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Ii-a

feroviari să 
lui Frățilă. 
că 3 din cele 4 goluri le-am în
scris din acțiuni ofensive clasice 
pledează în favoarea succesului 
nostru. Titlul de campioană a re
venit echipei care a jucat serios 
în toate partidele, indiferent de 
adversarul întîlnit. Și așa vom fa
ce mereu, pentru că tiu de puține 
ori am simțit, pe pielea noastră, 
cu echipa de club sau cu cea na
țională, ce înseamnă un gol mai 
mult sau mai puțin marcat"._ „

ATLETISM Cu prilejul aniversării a 
20 de ani de existență Școala sportivă 
din Ploiești a organizat, pe stadionul 
Petrolul, un reușit concurs de atletism 
la care au participat, ca invitați Școa
la sportivă din Lublin (H. P. Polonă), 
Școala sportivă Buzău, Tînărul Petro
list Cîmplna ți altele.

Iată cîteva dintre rezultatele înregis
trate : Băieți : 200 m : V. Pricop (Plo
iești) 22,9; 1500 m: V. zafiris (Ploiești) 
4:05,0 ; suliță : P. Franczaîs (Lublin) 
61,10 m ; disc •. M. Clilmel (Dublin)
38.44 m; prăjină 5 I. Dumitru (Ploiești)
3.60 m ; FETE 109 m i C. TymocMwitt 
(Lublin) 13,1 ; 800 m î C. Muzaș (Plo
iești) 2:23,0 ; înălțime : G. Nlță (Buzău)
1.60 m ; greutate : A. lonlțâ (Ploiești) 
12,36 m ; disc : E. Ogradnlczuk (Lublin) 
35,12 m ; suliță : A. Ionlță (Ploiești)
45.44 m.

BASCHET Echipa Dinamo București 
a pleeat, la Tbilisi pentru a participa 
la tradiționalul turneu „Dinamoviada" 
• EDIȚIA A XXVI-a A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE SENIORI va 
începe la slirșitul acestei săptămînl, 
cînd vor avea loc, în sala Floreasca, 
meciurile etapelor I și a Il-a ale pri
mului tur Programul jocurilor : «îm
băta, de la ora 10 : Steaua — CSU Ga
lați, Universitatea Cluj — Voința Timi
șoara ; de la ora 16 : UidvcivltaUd
Timișoara 
Politehnica Cluj. _ ICHF 
București ; ~—
Farul — Voința Timișoara. ,,U' 
„U“ Timișoara, 
Cluj, Steaua — 
Rapid — IEFS.
Dlnamo (cu Rapid șl CSU Galati) *u 
iost amînate.

BOX. Eilele trecute, a avut loe Ia 
Neubrandenburg. în R. D. Germană, 
un mare turneu internațional de box 
rezervat juniorilor. Au participat spor
tivi din Cehoslovacia, Uniunea Sovie
tică. Polonia, Ungaria, Homânia și țara 
gazdă. Antrenorul Constantin Clucă a 
prezentat în concurg un grup de <4 
pugiliști. care au avut o comportare 
remarcabilă, apreciată favorabil de 
specialiștii prezențl la competiție. Ast
fel, talentatul Carol Hajnal a reușit, 
într-o companie selectă, să se claseze 
pe primul Joc în cadrul categoriei 
ușoară. Mijlociul M. Săndulescu a 
cîștigat medalia de argint, iar E. Papp 
(mijlocie-mică) a intrat în posesia me
daliei de bronz. Al 4-lea reprezentant 
al nostru, Gh. Cristea, s-a clasat pe 
locul V.

CA1AC-CANOE Pe lacul Herăstrău 
din București, a avut loc, în organi
zarea clubului sportiv Voința, un inte
resant concurs de caiac-canoe rezervat 
juniorilor și seniorilor dotat cu ..Cupa 
București". 
4x2000 m K 1 
(FI Nlțescu — _____
N. Costache). 2. Șc. sp. 2 (P. Ștefan — 
M. Nicorici — N. Molan — Al. Gră- 
dișteanu), .3. Șc. sp. 2 (Al. Diaconu — 
M. Dumitru — Gh. Tonescu — Șt Io- 
nescu) ; 4x2000 m C 1 — juniori' î 1. 
Șc. sp. 2 (V. Andrei — M. Zugravu — 
I Dichiu — P. Flnanțu), 2. Dlnamo 
(M. Stoica — M. Dincă — A, Ungu- 
reanu — S. Mureșan). 3. Dinamo (D. 
Vlad — I. Barna — G. Bagoli — A. 
Ion) : 4x2000 m K 1 — junioare : 1. 
C.N.U. (Luxa Paraschiv Doina Si- 
mion — Daniela Găinescu — Florina 
Petrușel) ; 4X3000 m C 1 — seniori :
1. Dinamo (A. Bucioc — V. Nichiforov 
— P. Marcov — p. Cozlov), 2. Rapid 
(C Sultana — T, Mihai — N. Modo
ran — T. Cîrstoi), 3. Oiimpia (C. Oan- 
cea — Șt. Mihai —D. Petre — I. Duțu) ; 
4x3000 ni K 1 — seniori s 1. Olimpia 
(N. Eșeanu " ---------- _ -
rescu •
Tudose _
Macamol), 3. Dinamo (M. Potîmiche — 
I. Stanciu Z. ~ -
Clasament pe cluburi s
p, 2. Șc. sp. 2 40 p. 3. Olimpia 37 p. 
4. C.S.Ș. 23 p, 5. Rapid 16 p, 6. C.N.U. 
10 p, 7—8. Energia și Voința 4 p.

KARTING- Ediția 1973 a Concursulu 
național de karting se va disputa în 
zilele de 3—4 noiembrie, pe pista Spe
cial amenajată în orașul Giurgiu. Com
petiția organizată de Automobil Clubul 
Român este deschisă tuturor concuren
ților din țară, posesori de licență si 
afiațl în evidența Comisiei naționale 
de karting de pe lîngă A.C.R. Antre
namentele oficiale au fost prevăzut» 
să aibă loc sîmbătă 3 noiembrie, ur- 
mînd ca a doua zi concurențli să se 
alinieze la startul întrecerii propriu- 
zise.

ALPINISM în Chelie Blcazului 
s-a desfășurat,. recent, ediția a V-a a al- 
piniadei pentru ..Cupa Pitonul", organi
zată de C.S.U. Universitatea Iași în co
laborare cu C.ITA—Iași. Au participat 
50 alplnlști din București. Tg. Mureș, 
Brașov și lași care, profitînd de timpul 
excelent, au efectuat trasee dificile 
printre care : „Armata" (6 realizat, 
de P. Santo șl Gh. lușco (IPGG — Bucu
rești). „Traseul Artei" (6 B) parcurs de 
Al. Stănilă șl M. Bucholtzer 
Iași). CLASAMENT • 1. C.S.U. 
632 p: 2. C.S.U. Iași 626 p: 3. 
I.P.G.G. — București 514 p: 
Electro — Mureș Tg. Mureș 340

SCRIMĂ întrecerile din zona B a 
Cupei României _ș-au desfășurat în bune ..... . . ... BrașOV cu

Cluj, Baia 
Cărei, za- 
87 sportivi 
FLORETA 

. ... _ ___ Satu Mare
5 v; 2. S. Băjenaru (C.S.M. Cluj) 3 V ;
3. I. Decse (Medicina Tg. Mureș) 2 v 
d.b. ; 4. C. Moise (C.S. Satu Mare) 2 v 
d.b. floreta FEMININ : 1. Eva Pallai 
(Medicina Cluj) 4 v; 2. Eva Lengyel 
(Șc. sp. Satu Mare) 3v d.b.; 3. Maria 
Habala (C.S.M. Cluj) 3 v d.b. SPADA:
1. Gh, Ștefănică (Tractorul Brașov) 5 v;
2. B. Damjanschitz (Medicina Tg. Mu
reș) 3 v d.b.; 3. I. Vltalios (Medicina 
Tg. M.) 3 v. d.b. SABIE: 1. Ș. Vlad 
(Tractorul) 5 v; 2. I. Pop (C.S.M. Cluj) 
4 v; 3. St. Fodor (Victoria Cărei) 3 v;
4. D. Popovici (Tractorul) 2 v.

Universitatea
IEFS, Farul Constanța — 

____„ Politehnica 
duminică, de la ora 8,30 : 

— -________ — cluj —
ICHF — Politehnica 

Politehnica București. 
Meciurile formației

IATĂ REZULTATELE : 
juniori : i. olimpia 
Badea — I. Ștefanc.

M. 
I.

seniori : 1.
- i. știubel — R. Zamfi- 
Marin), 2. Dlnamo (P, 
Bivol — V. Stefan G.

C. Tudor — Z. Balaș).
1. Dinamo 51

(.,U“ — 
Brasov 
C.s.u, 

4. A.s.

bune jucătoare ale
CLASAMENTELE
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Ferttinin, 
București 
Buhuși

1. I.E.F.S.
2. Textila
3. Univ. București
4. Rapid București
5. Univ. Iași
6. Confecția

8
5
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4
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1
4
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1. Mlnaur B. Mare
z. PolL Timișoara
3. ASA Tg. Mureș
4. Univ. Cluj
5. Independența Sibiu
6. CSM Reșița

(I 2
0 3
0 5
0 5
0 4

164—127
108—112 
141—144 
127—131 
119—134

14
10

8
8
8
4

Horia ALEXANDRESCU

CÎND NU SE DESCHID OCHII
(Urmare din pag. I)

a nu se strica o bază sportivă care 
valoarează peste 200 000 lei) din 
curtea liberă, a unui garaj vecin 
aparținînd I.G.C. și supus în viitor 
spre demolare, nu au găsit nici pînă 
în prezent ecou la organele în 
drept. Constructorul, I.J.C.M. Bu
zău, are și el cota lui de vină, 
deoarece nu a respectat întocmai 
planul și a deschis drum pentru 
transportarea diverselor materiale 
chiar prin mijlocul 'complexului 
sportiv, făcîhdu-1 astfel inutilizabil.

E greu și nici nu ne-am propus 
să stabilim cine are mai multă vină 
în cazul de față, în care — după 
părerea noastră — se puteau evita 
pagubele aduse bazei sportive. 
Timpul pentru remedierea greșeli
lor nu este trecut. Soluțiile sînt cu
noscute de toată lumea. Credem că 
cei vizați vor face reparațiile cuve
nite bazei sportive și o vor reda 
cît mai curînd elevilor. Aceștia nu 
trebuie să sufere din cauza celor 
care își fac planurile numai din 
birou, practică contestată și, după

cum se vede în acest caz, dăună
toare avutului obștesc. Pentru că, 
atunci cînd 
se deschide

nu Se deschide ochii, 
punga !

condiții in sala Tractorul din 
participarea trăgătorilor din 
Mare, Satu Mare, Tg. Mureș, 
lău șl din localitate (în total 
și sportive). CALIFICAȚI — 
MASCULIN : 1. A. Kukl C.S.

Buzău se ridică un nou 
rale nr. 11, 
oanele care

liceu, și baza sportivă a Școlii gene- 
aflată în vecinătate, este străbătută zilnic de cami- 

diversese materiale de construcție.

La

Desen de : Al. CLENCIU

15 secunde mai mult ca în prima manșă ! 
Da, dar pînă am trecut pe sub mașină...

pV

INSIGNA „AMICII DRUMEȚIEI"
Șl LISTA OBIECTIVELOR TURISTICE

(Urmare din pag. 1)

dar nu lipsite de interes ar fi dru
mețiile în zona dunelor de nisip 
(între Cosîmbești și Săveni), orî 
de-a lungul unor porțiuni din ma
gistralele sistemului de irigație a 
Bărăganului. Există și două păduri 
lăsate de-o parte : Bogdan^ și FIo- 
roaica ; de reținut, în 
km ai luncii Ialomiței 
obiectivelor o atinge 
teva puncte.

Se pare că cei ce 
lista au luat în considerație obiec
tivele situate de-a lungul principa
lelor căi rutiere ale județului, deci 
acelea la care se poate ajunge mai 
ușor cu autobuzul sau automobl-

, ....... ....
fine, cei 90 
pe care lista 
doar în cî-

au întocmit

Iul. Să nu se uite, însă, că, potri
vit, unei precizări a regulamentului 
insignei „nu se iau în considerație 
cabanele la care se ajunge DIRECT 
cu un mijloc de transport mecanic 
(tren, auto, telecabină, teleferic)". 
Dar, chiar daeă distanța mare pînă 
la un obiectiv ne impune o de
plasare cu un asemenea mijloc, tre
buie ca organizatorii acțiunii să 
prevadă măcar cîțiva km de mers 
pe jos (în pădure, pe malul lacu
lui sau rîului etc) pentru ca vizita
rea obiectivului să includă mișca
rea în aer 
mul nostru 
voie.

Repetăm : 
nunțit lista

liber de care organis- 
are atît de multa ne-

am analizat mai amă- 
de obiective a județu-

lui Ialomița pentru a ajuta comi
siile din celelalte județe să-si sta
bilească în mod judicios opțiunile 
asupra punctelor turistice spre care 
urmează să se îndrepte „Amicii 
drumeției” pe care îi dorim auten
tici drumeți și nu numai excursio
niști pe patru roate. Această ac
țiune este în fond un front de 
luptă împotriva sedentarismului, ea 
reprezintă o modalitate atractivă și 
accesibilă pentru traducerea în via
ță a indicațiilor Plenarei C.C al 
P C.R din 28 februarie — 2 martie 
1973 cu privire la „menținerea și 
întărirea sănătății, la asigurarea u- 
nor forme variate și atractive de 
recreare a maselor, la creșterea ca
pacității lor de muncă".
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O PUNTE INTRE UN TRECUT CU MARI SATISFACȚII
PERSPECTIVECU FRUMOASEȘI UN VIITOR

discutăm, cel 
modul său de

ASTAZI, IN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE
CRAIOVENII SlNT OPTIMIȘTI

SA INFIRME
COMPORTAREA CAMPIONAT
STANDARD VREA

MARCU BURAI.

tri- terenul

mo- 
luni 
joc

MARKOVICI (Standard Liege) 
DUBLUL DUEL LIEGE - CRAIOVA

OFERĂ ȘANSE EGALE AMBELOR
ECHIPE*

Standard Liege, 
Markovici, este 
tînăr. Acum 11 
echipa naționa- 
în campionatul 

unde celebra

LIEGE, 23 {prin telefon, de la 
misul nostru).

Aici, vremea continuă să fie 
horită și rece. Toată noaptea de 
spre marți a plouat, cîmpul de 
al stadionului Standard devenind 
foarte moale și alunecos. Tocmai din 
această cauză craiovenilor nu li s-a 
permis luni seara accesul pe 
terenul central pentru desfășurarea 
antrenamentului, oferindu-li-se, în 
schimb, un altul mai puțin bun, în 
imediata vecinătate a stadionului. To
tuși, la cererea antrenorului Cernă
ianu, gazdele au aprins, pentru cîte
va minute, instalația de nocturnă ea 
jucătorii noștri să se acomodeze mă
car vizual cu ambianța Iui. Este un 
stadion modern, cu o capacitate de 
43 0C0 de locuri, cu tribunele 
te, amenajat special numai 
jocurile de fotbal, fără pistă 
tlsm, cu tușa la 2—3 metri 
mele rînduri de bănci.

în jurul partidei de mîine __  __
domnește o mare discreție. Antreno
rul lui Standard, Vlatko Markovici 
este foarte neliniștit, avînd probleme 
de alcătuire a formației, echipa din 
Liege traversînd și o oarecare cri
ză de formă. Cîțiva dintre jucătorii 
de bază sînt accidentați iar alții, în 
ultimele două etape de campionat, 
au dat un randament foarte scăzut. 
Acesta este și motivul pentru care 
pînă la această oră, antrenorul Mar- 
kovici nu s-a pronunțat în privința 
„ll“-lui pe care îl va alinia în fața 
Universității Craiova. Abia după an
trenamentul de astă seară, (n.r. ieri) 
el va comunica ziariștilor formația. 
Portarul nr. 1 al Belgiei, Piot, și Van 
Moer sînt nerefăcuți și vor privi me
tilii din tribune. în schimb se dă ca 
certă prezența în componența liniei 
de atac a iugoslavului Bora, suspen
dat trei luni din jocurile de campio
nat, dar care are dreptul să evolue
ze în meciurile internaționale. De a- 
semenea, se discută despre utilizarea 
islandezului Sigurvinson (care va 
face pereche de mijlocași cu inter
naționalul Sentineling) im tînfir de 
nurnaf 18 ani, înzestrat cur excelentă 
tehnică. De fapt, grijile lui Marko
vici sînt reflectate și într-un inter
viu acordat ziarului „La Meuse“ din 
coloanele căruia desprindem : „l-am 
văzut Ia lucru pe jucătorii craioveni, 
sîmbătă, în derb.yul campionatului 
României. M-a impresionat pregăti
rea lor fizică, mai puțin cea tehnică. 
Aș fi preferat să intilnim un adver
sar care nu acționează așa combativ. 
F. greu de văzut cum vom contra
cara jocul avintat al acestei echipe. 
Cîțiva dintre jucătorii mei acuză o 
stare de oboseală, dar piuă la ora 
meciului sper ca toți să fie în pleni
tudinea forțelor".

Din cele auzite, după toate proba
bilitățile, Standard Liege va începe 
meciul cu următoarea formație :

BrkljociCi — Gerets, Dewalque, 
Jeek, Dolmans — Sentineling, Sigur
vinson, Takaei — Musoviei, Bukal, 
Bora.

După cum se vede, o linie ofensivă 
alcătuită din trei jucători iugoslavi.

Marți după-amiază, craiovenii 
și-au încheiat pregătirile pentru 
acest joc, cu un antrenament de 45 
de minute. Jucătorii sînt optimiști, 
sugestivă fiind în acest sens și decla
rația căpitanului de echipă, Obie
menco : „Ne așteaptă un meci greu, 
cu un adversar îndîrjit care dorește 
să arate publicului local că înfrînge- 
rea de duminică a fost o simplă în- 
tîmplare. Toți băieții noștri sînt, însă, 
hotărîți să lupte din răsputeri, așa

acoperi- 
pentru 

de. atle- 
de gri

(n.r. azi)

că sperăm să nu părăsim 
învinși". Antrenorul Cernăianu ne-a 
comunicat că va folosi o formulă de 
echipă cu Boc „măturător" in fața 
fundașilor centrali Bădin și Deselni- 
cu, aceasta ca o măsură de siguranță 
pentru fortificarea defensivei. în li
nia mediană va fi preferat Bălăci 
care, după evoluția convingătoare din 
meciul cu Dinamo, și-a cîștigat un 
loc în echipă. Există un singur semn 
de Întrebare : postul de extremă 
dreaptă, deoarece Tarâlungă acuză, 
In continuare, o ușoară durere mus
culară. Dacă nu va putea juca, 
înlocui Bălan, 
verdict va da 
Deci, formația
Manta — Nieulescu, Bădin, Deselni- 
cu, Velea — Strîmbeanu, Boc, Bălăci 
— Țarălungă (Bălan), Obiemenco, 
Marcu.

Partida va începe ■ la ora 20 (21 ora 
■noastră) și Va fi condusă la centru 
de arbitrul spaniol Fernando Marti
nez. Ea va fi transmisă in întregi
me de posturile noastre de radio și 
televiziune.

i, îl va 
Rămîne de văzut ce 
doctorul Frinculescu. 

craioveană va fi :

Gheorghe NERTEA

Antrenorul lui 
iugoslavul Vlatko 
un tehnician foarte 
ani el juca încă în 
lă a Iugoslaviei, 
mondial din Chile,
formație a lui Sccularaț era la un 
pas dp o foarte mare surpriză. 
Markovici a continuat să joace în 
anii din urmă un fotbal de prim 
rang, fiind. între altele, component 
al echipei Austria din Viena, timp 
de trei ani.

în aceste rînduri, cîteva „schim
buri" după 
Craiova —

— Co
balul românesc ?

— Avem foarte 
comune. Am jucat ■ 
pania fotbaliștilor i 
ca și voi, iubim 
uneori cam prea 
aminte, cînd jucam la Austria, 
întîlnit Steaua. Ne-am calificat la 
limită. Era o echipă bună Steaua...

— Ați abandonat, oarecum, 
prematur tricoul jucătorului...

— îmi ajunge. Am jucat de 44 
de ori în echipa națională. Nu-i un 
lucru prea ușor în acest 
care este fotbalul.

— Ce faceți la
Liege ?

— Conduo o echipă 
d'in punct de vedere fizic. în 
cei trei iugoslavi aduc- un plus de 
tehnică. Sper ca în cele din urmă 
să realizeze o îmbinare de calități.

— Am auzit că aveți difi
cultăți în preajma meciului cu 
Craiova...

— Dificultăți e prea puțin spus, 
îmi lipsește portarul naționalei 
(Plot), frni lipsește fundașul națio- 
halei (Thissen), îmi lipsește 
meling (un nume faimos în fotba
lul belgian), și, peste toate, 
lipsește cel mai bun jucător bel
gian, (Van Mocr).

partida Un.versitatea 
Dinamo.

impresie vă face fot-

multe puncte 
deseori în com- 
români. Și noi, 
tehnica. Poate 

mult. îmi aduo 
am

sport dur

Standard

puternică
care

Sem-

îmi

<<

—• Am impresia că sînteți, to
tuși, optimist.

— Optimismul este o condiție 
obligatorie pentru această meserie 
în care ești condamnat la moarte 
de nenumărate ori. '

— Credeți în 
triva Craiovci ?

— Mi-am văzut 
destulă experiență 
concluzii exclusiv 
Craiovenii au fost 
bii că e un meci

victorie. împo-

Am 
trag

adversarii, 
ca să nu 
după acest joc. 
crispați. Proba- 
țradițional, un 

fel de d'erby al orgoliului. îmi dau 
seama, nu știu de ce, că Universi
tatea Craiova știe să se apere, 
deși astăzi am văzut-o doar ata- 
oînd. Sînt de părere că dubla în- 
tîlnire Standard Liege — Universi
tatea Craiova oferă șanse egale 
ambelor echipe.

— Contați 
cidentaților 
lui retur ?

— Nu contez.

Despre o echipă 
mai adesea, după 
exprimare din fiecare etapă. Dar, 
fiecare echipă există dincolo de eta
pă, există între atîtea intenții și efor
turi nevăzute. Orice formație are 
un comandament al său, un fel de 
„decanat", numit în termeni spor
tivi secția de fotbal, și de realiza
rea unei relații cît mai armonioa
se între echipă și secția de fotbal 
depind dimensiunile reușitelor.

La „U“ Cluj secția de fotbal este 
„guvernată" acum de o fostă glo
rie a „șepcilor roșii", doctorul Mir
cea Luca. Dincolo de numele și 
personalitatea președintelui secției 
de fotbal (elemente importante 
pentru autoritatea necesară impu
nerii unor măsuri), clubul clujean 
ne oferă un excelent exemplu des
pre rolul activ al „forumului" său. 
Doctorul Mircea Luca și ceilalți 
membri ai secției de fotbal nu 
și-au limitat activitatea numai la 
urmărirea antrenamentelor și dis
cutarea eșecurilor, la „soluțiile sal
vatoare" pentru o etapă sau alta. 
Secția de fotbal de la „U“ Cluj a 
început noul campionat cu gîndul 
serios al perspectivei, necesitate 
dictată poate și de specificul echi
pei de azi. „U“ Cluj a pornit la 
drum cu un program de viitor bi
ne definit. Viziunea aceasta a per
spectivei a fost sintetizată într-un

fel de „cartă" a formației, pe care 
fiecare jucător a studiat-o înaintea 
începerii campionatului și a sem
nat-o, convins de responsabilitățile 
majore ce-i revin. O adevărată car
tă Intitulată „Ce vrem să reali
zăm cu trei puncte semnifica
tive : 1. Creșterea permanentă a 
capacității de efort a tuturor ju
cătorilor, ca să poată face față ac
țiunilor de atac și apărare pe par
cursul jocului; 2. Un joc construc
tiv și dinamic cu raze mărite de 
acțiune a jucătorilor în fazele de. 
atac și apărare (bloc funcțional, a- 
jutor reciproc, pasa, demarcarea) ; 
3. încadrarea jucătorilor în disci
plina de joc a echipei și o totală 
dăruire". Acest program teoretic 
al lui „U“ Cluj care surprinde și 
carențele de fond semnalate în ul
timii ani în jocul echipelor noas
tre de club și cele specifice stu
denților din orașul de pe Someș 
ridică, în primul rînd, anumite ca
lități ale fotbalului modern la ni
vel de imperative majore ale în
tregii activități. Dintre aceste im
perative majore, două au început 
parcă să se evidențieze în jocul 
tinerei echipe clujene, deși totul 
se află în faza primară ; „odată 
intrat pe teren, jucătorul trebuie 
să aibă o singură preocupare : îna
inte de a primi mingea să știe că
rui coechipier să o transmită ;

transformarea atacanților în pri
mii apărători ai echipei, prin prac
ticarea unei apărări agresive, ți a 
apărătorilor tn primii constructori 
ai acțiunilor de atac".

„U“ Cluj este o echipă tînără. 
cu foarte mulți noi venițl (Lăză- 
reanu, Negru, Porațchi, Matei, Co
ca. Hurloi, Suciu, Mocanu) și eu 
alte elemente de la tineret-rezerve 
care anunță cttrînd „marele salt". 
Firesc, deci, ca închegarea unei 
formații puternice, așa cum o vor 
conducătorii clubului tlujean, să 
fie facilă și dificilă în același timp. 
Important este, însă, că ,,U“ Cluj 
pornește de la o frumoasă bază, 
teoretică și umană, pe care se poa
te ridica, 
acel „11" 
tradiție a 
pasiunea, 
tinue și 
Luca, în 
și a celorlalți oameni din antura
jul lui „U“ se vor o punte între 
un trecut plin de satisfacții și un 
viitor cu frumoase perspective. Ce
ea ce trebuie să reprezinte, de alt
fel, motivația 
torii de astăzi 
din cele mai 
primei divizii.

DUPĂ 10 ETAPE IN DIVIZIA A

pe recuperarea ac- 
în vederea meciu-

Aproape deloc. Va 
trebui să ne descurcăm cu forțele 
existente...

...în acest moment al micului 
nostru interviu, mașina intra pe 
autostrada Piteștilor, luminată de 
flacăra veșnică din acea zonă. 
Markovici, complet destins, vrînd 
parcă să uite apropiatul meci cu 
Universitatea Craiova, mi-a spus 
zîmbind : „Ce frumoasă nocturnă 
s-ar putea juca aici! Mă mir că 
Dobrin, pe care-i cunosc bine ca 
jucător, nu dă această idee. Ar fi 
în spiritul jocului său".

Cînd am ajuns la București, 
înainte de a ne despărți, Markovici 
m-a întrebat pe neașteptate: „A- 
propo, cite puncte are Politehnica 
Timișoara ?“ Văzîndu-mă mirat, a 
continuat: „Nu fiți surprins. Sînt 
de mult suporterul Politehnicii din 
Timișoara. Dacă vreți, chiar și 
pentru simplul fapt că sîntem ve
cini". (I. Ch.).

LA BUCUREȘTI, UN PASIONANT DUEL ÎNTRE ATAC Șl CONTRAATAC
(Ur/nare din pag l)

Dinamoviștii privesc cu maximă 
seriozitate meciul cu Atletico. După 
jocul de Ia Craiova, care a însem
nat un mare consum de efort, Di
namo „și-a oxigenat" lotul, timp 
de două zile, la Sinaia, revenind 
aseară în -Capitală. în echipa Di
namo continuă să se ridice un sin
gur semn de întrebare : prezența lui 
Dumitrache, accidentat la genunchi 
și la gleznă. Se pare că în cazul 
confirmării acestei absențe, Dina
mo va prezenta „11“ -le care a ob
ținut un pitn.pt important la Cra
iova. în cazul în care Dumitrache 
va fi, totuși, apt de joc, probabil 
că formația „primului fluier" va fi 
nevoită să renunțe la unul dintre 
apărătorii centrali, nefixat deocam
dată. (După cum se știe, zona sto
perilor a fost apărată, la Craiova, 
de trei fundași centrali, cu Dobrău 
libero, Sandu Gabriel și Sătmărea- 
nu jucînd „om, la om” la Bălan 
și Obiemenco).

Aseară a devenit incertă prezen
ța lui Moldovan, în acest caz în 
locul lui va juca, probabil, Fl. Du
mitrescu.

în ce-i privește pe oaspeți, ei nu 
s-au fixat încă asupra formației de 
bază, dar numeroșii ziariști spanioli 
care însoțesc pe Atletico sînt de pă
rere că ea va arăta așa cum este 
publicată în pagina I a ziarului.

După cum se poate vedea, așe
zarea echipei spaniole este firească 
pentru un meci în deplasare. Să 
notăm, . însă, că în Spania este cu
noscut faptul că Atletico joacă — 
după cum spun comentatorii — mai 
bine în deplasare decît acasă, o

cu răbdarea necesară, 
care să refacă frumoasa 
„șepcilor roșii". în fond, 
eforturile, căutările con- 
nemulțumirile doctorului 
continuare medic activ,

majoră pentru jucă- 
ai lui „U“ Cluj, una 
tinere formații ale

Mircea M. IONESCU

CIFRELE VORBESC
• în cele nouă partide ale eta

pei a X-a s-au înscris 20 de goluri. 
Eespectînd progresia aritmetică rea
lizată în ultimele trei etape — 18, 
19, 20 — sperăm că în etapa a 34-a 
se vor înregistra... 44 de goluri. Pînă 
în prezent s-au marcat 232 de go
luri (170 gazdele, 62 oaspeții) ; cele 
mai multe — 36 — în etapa a 6-a, 
iar cele mai puține — 18 — în eta
pa a 8-a.

A Doar Caraman, I. Constantin și 
Neagu au reușit să înscrie cite 2 
goluri în această etapă.

• Jucătorii de la A.S.A. n-au mai 
înscris un gol de la data de 9 sep
tembrie, adică diri etapa a 6-a.

@ în etapa a 10-a au fost expediate 
pe spațiul porții doar 119 șuturi. Nu
măr destul de mic determinat și de 
faptul că jucătorii echipei Steagul 
roșu nu l-au „deranjat" cu nici un 
șut pe Ilieș. Aceeași „performanță" 
— nici un șut pe spațiul porții — au 
mai realizat-o echipele U.T.A. (eta
pa a 3-a) și A.S.A. (etapa a 9-a).

• La București, în meciul Sportul 
studențeso — C.F.R. Cluj a fost dic
tată singura lovitură de la 11 m a 
acestei etape, transformată de I. 
Constantin. In cele 10 etape s-au acor
dat 17 penalty-uri (13 în favoarea 
gazdelor, 4 pentru oaspeți) i 16 
transformate, iar Una ratată de Tănă- 
sescu.

• încă 6 jucători și-au făcut apa
riția în actualul campionat i Moldo
van (C.F.R. Cluj), Dafineșcu (Petro
lul), Iambor (Steagul roșu), ” J 
(Steaua), Negru („U“ Cluj), 
(S.C. Bacău).

• Cei nouă arbitri 
dus partidele acestei etape au primit, 
din partea cronicarilor ziarului nos
tru 38 de stele ; 3 cîte cinci, 5 cîte 
patru, iar Em. Vlaieulescu trei.

• în etapa a 10-a, s-a înregistrat 
un „record” pe care nu l-am dori

- repetat: 26 de jucători au văzut car
tonașul galben ! Iată și clasamentul 
după 10 etape > 1—2. Tănăscseu și 
Beldeanu, cîte 4, 3—8. Smarandache, 
Ion Ion. Ghlță, Stoicescu, Stocker, 
Dodu cîte 3. îi urmează 27 da ju
cători cu 2 cartonașe și 76 cu unul 
singur. Deci 111 jucători, aproximativ 
o treime din totalul fotbaliștilor fo
losiți pină in prezent (332).

O La partidele etapei a 10-a au 
asistat 113 500 spectatori. Cel mai 
mulți — 35 000 — au fost prezențt 
în tribunele stadionului Central din 
Craiova ia derby-ul Universitatea—RADU NUNWEILLER GARATE

dovadă recentă fiind șl rezultatul 
dublei întîlniri cu Galatasaray, în 
care victoria a fost obținută la Is
tanbul.
■" în partida cu Atletico, Dinamo 
are o misiune dificilă. Calculul hîr- 
tiei, care are în vedere și jocul re
tur, ne îndeamnă să credem că un 
avans de două goluri reprezintă o 
cotă minimă în jocul de astăzi. Să 
sperăm că Dinamo va ști să în
vingă tradiția jocurilor bune ale 
lui Atletico în deplasare, pentru a 
rămîne în cursa turului III.

Arbitrul întîlnirii : Josef 
(Austria).

Partida se va disputa pe 
nul Dinamo, începînd. de la 
și va fi transmisă în direct la radio 
și televiziune.

Bucek

stadio- 
ora 15,

PE MUREȘ, LA TOPLIȚA
(Urmare din pag 1>

lei și schi ; Școala profesională cu 
asociația Ucenicul avînd secții de 
volei și fotbal. în afara echipei de 
fotbal — (Divizia C) Mureșul și a 
echipei de volei Știința, în divizia

școlară, sportul de performanță nu 
are la Toplița puncte fortificate în' 
nici o disciplină sportivă. Cu bu
năvoință, cu efort, cu pasiune s-ar 
putea crea, pentru că cel puțin în 
cîteva sporturi există condiții, con
diții chiar foarte bune.

ACȚIUNILE SPORTIVE DE MASA

Ele sînt mai numeroase, mai 
semnificative, mai populate. Prima 
realizare o considerăm totuși pe 
aceea că din întreaga populație

Conducerea și salariații întreprin
derii economice de administrare a 
bazelor sportive (I.E.A.B.S.) anunță 
cu profundă durere încetarea din 
viată a colegului lor DUMITRU GA- 
LAȚEANU, in vîrstă de 47 de ani. 
activist al mișcării sportive din anul 
1947.

Dumitru Gălățeanu s-a dăruit cu 
toată capacitatea lui. cu adine devo
tament, îndeplinirii tuturor sarcini
lor, a fost puternic atașat de colec
tivul de muncă ce îi va păstra o 
neștearsă amintire.

înhumarea va avea loc la cimiti
rul Sf. Maria din sos. Ciulești (capul 
liniei tramvai 2), azi, 24 octombrie, 
ora 15,30.

școlară a orașului circa 
sută a învățat și știe 
îndeosebi după apariția 
sportul de masă a cîștigat impor
tante cote 
tică și se 
pionatelor 
orășenești 
discipline 
concursuri populare de trotinete, bi
ciclete și triciclete pentru preșcolari 
(150 participant!), concurs de mo
torete Mobra pe traseul Borsec — 
Toplița, manifestări sportive pe 
faze în cinstea marilor aniversări 
de 1 Mai și 23 August, întreceri 
sportive cu faze pe asociație, etapă 
orășenească și județeană pe ramuri 
profesionale: „Cupa minerul", a 
Forestierului, S.M.A., ete. ; pentru 
20 octombrie se pregătește o zi a 
sportului școlar, cu ocazia descin
derii anului școlar sportiv și sînt 
programate defilări, demonstrații, 
ansambluri de gimnastică, întreceri 
la jocuri sportive, gimnastică și at
letism. Turismul popular, excursi
ile, drumețiile sînt și la Toplița o

Radu 
Voința

care au con-

Arbitrul N. Rainea a fost nevoit să folosească încă o dată cartonașul gal
ben, contribuind astfel la stabilirea „recordului". Fază surprinsă de foto
reporterul nostru D. Neagu, prezent la meciul Universitatea Craiova — 

Dinamo

Dinamo, Iar cel mai puțînl — 3 000 
— au urmărit meciul Sportul studen
țesc — C.F.R. Cluj.

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă). după IC etape, se prezintă 
astfel : 1. CRAIOVA 31000 ; 2. Ti
mișoara 19 800 ; 3. București 19 000 ; 
4. Constanța 16 800 ; 5, Reșița 14 000 ; 
6. Arad 13 200 ; 7. Iasi 11 000 ; 8.
Brașov 10 800 ; 9. Ploiești 10 400; 10, 
Cluj 9 900 ; 11. Tg. Mureș 9 200 ; 12. 
Bacău 8 400 ; 13 Pitești 6 800 ; 14. Pe
troșani 5 600.

• Situația în „Trofeul Petschov-
schi", după 10 etape, este următoarea; 
I TIMIȘOARA 9,83 ; 2—3. Pitești și 
Constanța 9,80 ; 4—5. Ploiești și Re
șița 9,60 ; 6. București 9,45 ; 7—8.

Iași șt 'Arad 8,40 ț 0. Craiova 0,20 ■ 
10. Cluj 9,00; 11—12. Bacău și Bra
șov 8.80 ; 13. Petroșani 8,60; 14. Tg 
Mureș 7,50.

-- ---------- !A aparut nr. 367 al revistei

00
din cuprinsul căreia vă reco
mandăm ;

90—95 la 
să înoate.
Hotar îrii,

de dezvoltare : se prac:- 
rcalizeazâ formele cam- 
pe asociații, cu etapele 
și județene, la diferite 
sportive ; s-au organizat

caracteristică harghiteană. Dumini
cal se organizează ieșiri cu sala- 
riații, prin asociațiile sportive res
pective, ori prin Casa de cultură 
spre munții din împrejurimi, pe 
malul Mureșului, sau mai aproape 
în splendida mini-stațiune turisti
că Bradul. Pentru elevi se practi
că excursii în mod constant spre 
punctele zoo-pastorale din muntele 
Căliman. Un cabanier inimos îi 
așteaptă și îi găzduiește fără nici 
o pretenție...

Muncile agricole de strîngere a 
recoltei erau în toi. în întreprin
deri se lucra din plin pentru re
alizarea planului, pentru pregăti
rea iernii care cu toată amăgeala 
timpului, 
devreme 
sportivă 
a acelor 
mai sus.

la Toplița vine destul de 
și de aspră. Activitatea 
— mai puțin robustă — 
zile, din motivele arătate 
așteaptă totuși — după

opinia reporterului — chiar si în 
perioade obișnuite, normale, lipsite 
de eforturile dense și direcționate 
ale acestui sfîrșit de toamnă, în
viorări de formă și de conținut atît 
în sportul de masă cît și în cel 
de performanță. Cu pasiune și e- 
fort, Toplița ar putea adăuga re
putației sale turistice și autentice 
rezonanțe și veleități sportive. Am
bianța materială există. Și cadre.

Ca și cronicarii sportivi, obser
vatorii federali (uneori, și arbi
trii) relevă slaba calitate a meciu
rilor de duminică 21 octombrie, 
din Divizia A, jocul la întîmpla- 
re fiind principala lor caracteris
tică. Pe acest fundal cenușiu, au 
ieșit cu atît mai mult în evidență 
partidele Universitatea Craiova — 
Dinamo București și Politehnica 
Timișoara — Steaua, în care cum 
se spune, S-A JUCAT FOTBAL.

Din acest punct de vedere, me
ciul nr. 1 al etapei a fost cel de 
la Timișoara, în care cele două 
echipe și-au adus în mod egal con
tribuția la reușita spectacolului fot
balistic, punctele puse în joc îm- 
părțindu-se, deci, echitabil. Ob
servatorul federal Cornel Simio- 
nescu remarcă jocul de bună ca
litate al timișorenilor, jocul lor 
combinativ, pe spații largi, axat 
permanent pe ofensivă. Obervato- 
rul arată că „ofensiva" a fost și 
deviza fotbaliștilor de la Steaua, 
care au căutat, de asemenea, vic
toria, și nu rezultatul de egalitate 
ce pare supremul vis al echipelor 
în deplasare. în consecință, toți 
jucătorii au obținut note 
Bungău, Lața (Politehnica), 
dache și Dumitru (Steaua) fiind 
notați chiar cu 9. Și asta, fiindcă 
observatorul s-a sfiit, probabil, să 
le acorde nota 10, pentru evoluția 
lor fără greșeală.

Prezent la întîlnirea de la Cra
iova, Ion Alexandrescu, secretar 
general al F.R.F., se arată și el 
satisfăcut de dinamismul jocului, 
de eforturile echipelor de a onora 
derbyul. Este elogiat, în același 
timp, conducătorul partidei, N. 
Rainea, care a ținut jocul în mînă, 
cu toate că, la început, a avut o 
sarcină extrem de dificilă. La fel 
de meritorie a fost și evoluția tî- 
nărului arbitru Vasile Topan în 
meciul cu mai puține probleme, 
este adevărat, de la Timișoara. în 
raportul lui Cornel Simionescu 
întîlnîm, de altfel, aprecierea că 
„arbitrajul a contribuit, în bună 
măsură, la calitatea superioară a 
jocului". Cuvinte frumoase des
pre arbitraje am putut citi și în

mari,
Ior-

NOTE AAARI ÎN MECIUL
DE LA TIMIȘOARA

rapoartele lui C. Drâgușin (Che- 
vorc Ghemig-ean, în meciul F.C. 
Argeș — Petrolul), Ion Marinescu 
(Gheorghe Limona : C.S.M. Re
șița — Steagul roșu) și Mircea Să- 
măreanu (Gabriel Blau : Rapid — 
A.S.A. Tirgu Mureș).

în schimb, la jocul Sportul stu
dențesc — C.F.R. Cluj, observa
torul federal, C. Ardeleana, după 
ce arată că oaspeții au jucat slab, 
își exprimă, totuși, părerea că 
primul gol al partidei ar fi fost 
urmarea unei 'greșeli a arbitrului 
Emil Vlaieulescu. Referindu-se la 
lovitura de la 11 metri, din care 
Ion Constantin avea să deschidă 
scorul, C. Ardeleanu scrie că : „De
cizia este discutabilă, întrucît nu 
a existat elementul intențional. 
De altfel, în primul moment, ar
bitrul a arătat FAULT ÎN ATAC" 
(n.n. : sublinierea noastră).

Ne-a atras atenția, citind rapoar
tele observatorilor federali, o pro
punere a lui Mircea Sămăreanu,

privitoare Ia ora de începere a 
jocurilor de fotbal din Divizia A. 
Comisia centrală de competiții și 
disciplină este chemată să apre
cieze dacă nu ar fi mai indicat ca 
jocurile de la 28 octombrie să 
înceapă la ora 14,30, și nu la ora 
15, ca duminica trecută, dată fiind, 
pe de o parte, că ziua este mai 
scurtă, iar pe de altă parte pers
pectiva de a ne găsi, în această 
perioadă, în fața unui cer acoperit 
eu nori, care reduc și mai

' luminozitatea, creînd astfel, 
tăți în urmărirea jocului, atît 
trilor cît și spectatorilor.

Nu vedem motive pentru
nu s-ar da curs acestei propuneri. 
Fiindcă, prin meciuri în „noc
turnă" se înțelege altceva decît 
partidele desfășurate pe întuneric, 
în acest anotimp al ploilor și al 
ceții, al penumbrelor de pe tere
nurile de fotbal...

mult 
greu- 
arbi-

care

• Echipele noastre 
la startul celui de al 
al Cupelor europene
• Primele ecouri la 

deschisă de revista „I 
pe tema : 
neo zilei !‘
• La „Interviul sâptăminii": 

Emanoil Hașoti, antrenorul e- 
chipei F. C. Constanța
• Comentarii. Note. Confi

dențe pe marginea jocurilor e- 
tapei a X-a a Diviziei A
• O pagină dedicată eșalo

nului secund al fotbalului nos
tru cuprinzind comentarii, clasa
mente, rezultate
• File din istoria fotbalului 

european : Wunderteam-ul
• Polonia, O.K. I Anglia, 

K.O. I — amănunte despre sen
zaționala eliminare a fostei cam
pioane a lumii din 
nr. 1 a globului
• în exclusivitate 

vista „FOTBAL* : Un 
dicat primei ediții a 
diaie a fotbalului"
• Rubricile permanente: Dia

log cu cititorii, Sublinieri, Car
net extern, Magazin, Campio
nate în Europa, Din fotbalul 
internațional.

de club 
ll-lea tur

anchete 
.FOTBAL* 

«Antrenorii la ordi-

competiția

pentru re- 
articol de- 
„Zilei mon-

Jack BERARII)

CONCURS SPECIAL
PRONOSPORT
____28 OCTOMBRIE 1973

din care :
® Autoturisme TRABANT 601 prin trage 

la sorți ;
® Excursii în R.F- GERMANIA la Cai 

pionatul Mondial de Fotbal MONCHI 
1974 — durata cca. 20 zile — prin trage 

d-i sorți ;
• Premii obișnuite în bani ;
@ Premii suplimentare în bani.
Sîmbătă 27 octombrie a.c. ULTIMA 

entru depunerea buletinelor.

Cîștigurile concursului PRONOSPORT din 
octombrie 1973.

Categoria I: (13 rezultate) 113,75 variant; 
1.006 lei

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 1.657,25 
riante a 161 lei.

300.000 LEI DIN FOND SPECIAL

Valoarea premiilor de la categoria a II 
fiind sub plafonul minim de 20 lei, confc 
regulamentului, fondul a fost atribuit celorl; 
două categorii.

Rubrică redactată de LOTO PRONOSPO

I

pitn.pt


în prima Cupei Dervar

PE PATTY HOGAN!

iDupă o lungă absență din echipa națională, Clif-
110 kg la smuls, categoria pană (v.r. F. Bala? 107,5 kg)

MARIANA SIMIONESCU

MARIANA SIMIONESCU ÎNVINGE

CUPA MONDIALA-

i, reintrarea lui Marian Grigo- 
'raș a coincis cu depășirea celui mai vechi record al țării. El a realizat 
ț HO kg la smuls, categoria pană (v.r. F. Balaș 107,5 kg)
V ™ „

SUCCESELE HALTEROFILILOR
SE CER COMPLETATE...

•F Reprezentativa de haltere a Ro
mâniei a obținut recent, la Plo
dești, succese fără precedent în pal
maresul său : 8—1 cu Italia și 8—1 

■leu R.S.S. Bielorusă ! Dar șl cele 7 
£ recorduri ale țării constituie o 
[•performanță neegalată pînă acum, 
jmai ales după introducerea noului 
[regulament, pe două stiluri. Și, în 
[treacăt fie spus, o asemenea cifră 
ia fost destul de rar înregistrată 
țchiar și atunci cînd întrecerile se 
desfășurau la trei stiluri.

; în ultima vreme, în sportul hal- 
j ferelor s-a produs un serios reviri
ment. Progresele înregistrate sînt 
vizibile de la un concurs la altul, 

[cadrele tinere încep să se afirme, 
■ iar baza de masă — 
| recrutează elementele 
țrile naționale (tineret, ; 
țniori) este mereu în 
jteva exemple : Ion 
: obținut o prețioasă 
(bronz la „mondialele"
: vana, echipa țării noastre a re
alizat acum, la Ploiești, succesele 
amintite, și, în fine, ceea ce cre- 
dem că este cel mai important, la 
campionatele pe echipe, rezervate 
juniorilor, au fost prezenți nu mai 

s puțin de 200 de tineri din toate 
. colțurile țării.

Analizînd cauzele care au dus 
spre un progres evident în per-

din care se 
pentru lotu- 
juniori și se- 
creștere. Cî- 
Hortopan a 
medalie de 

‘ de la Ha-

formanțele halterofililor, credem că 
nu greșim cînd afirmăm că acesta 
se datorește și entuziasmului, mun
cii depuse de antrenori, în lot sau 
în echipele de club și asociații, 
între aceștia : Ștefan Petrescu, Gh. 
Mănăilescu, Lisias Ionescu, Tiberiu 
Roman, Ilie Ienciu, Gh. Apostol, 
Nicolae Bărbulescu, Alexandru 
Cosma, Mihai Constantinescu, Ște
fan Iavorek.

Există, de asemenea, trei centre 
importante, la ora actuală, unde 
se muncește serios și intens : Bucu
rești, Cluj și Constanța. Antrenorii 
din aceste orașe ne-au declarat că 
sprijinul primit din partea Fede
rației de specialitate, ca și din 
partea conducerilor cluburilor aso
ciațiilor este tot mai mare. Cu 
alte cuvinte, există o preocupare 
sporită pentru această disciplină, 
Uitată ani și ani, care din cauza 
unei nepăsări și indiferențe nu 
s-a putut afirma. Iată deci, că s-a 
pornit pe un drum bun care tre
buie continuat. Următoarele com
petiții vor dovedi desigur, cu pri
sosință, acest lucru. Un examen 
important este Balcaniada de la 
Atena, din a doua jumătate a lunii 
noiembrie, unde putem obține locul 
II pe națiuni, cîteva medalii și re
corduri naționale.

Ion OCHSENFELD

LA VOLEI FEMININ

CARDIFF. 23 (Agerpres). — La 
Aberavon (Țara Galilor), au în
ceput întrecerile primului turneu 
internațional de tenis, contînd pen
tru „Cupa Dewar".

în primul tur al probei de sim
plu femei, jucătoarele românce 
Mariana Simionescu și Virginia 
Ruzici au obținut două victorii de 
prestigiu : prima a învins-o cu 3—6, 
6—3, 6—2 pe americanca Patty Ho
gan (nr. 6 în clasamentul S.U.A.), 
iar a doua a cîștigat cu 6—4, 6—3 
partida susținută cu tenismana 
cehoslovacă Jana Hublerova. Alte 
rezultate: Hanna Appel (Olanda) 
— Ann Kiyomura (S.U.A.) 6—3,
6—7, 6—2; Marita Redondo (S.U.A.)

— Janet Blatchford (S.U.A.) 6—3,’ 
6—3.

în proba masculină, englezul Da
vid Lloyd l-a întrecut cu 
1—6, 7—5 pe americanul 
Kreiss, spaniolul Higueras a 
pus cu 7—5, 6—2 de englezul
fton, iar Hordijk (Olanda) l-a în
vins cu 6—4, 2—6, 6—4 pe Feaver 
(Anglia).

6—2,

Alte turnee de tenis
TEHERAN. — Turneul dotat cu 

cu 
va- 
lu- 
cu-

MARELE PREMIU
F. I. L T

O singură schimbare notabilă 
în clasament : revenirea pe locul 
doi a lui Tom Okker, învingător 
pentru a treia oară (la Madrid, 
după Los Angeles și Chicago) 
asupra lui Ilie Năstase, de care 
rămîne separat însâ printr-un 
handicap — 160 puncte — ce pare 
de

„Cupa Aryamehr" a început 
participarea unor jucători de 
loare din mai multe țări ale 
mii. Principalii favoriți sînt 
noscuții tenismani Ilie Năstase 
(România) și John Newcombe (Aus
tralia). Primele partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : N’Godrella (Franța) — Kel- 
die (Australia) 6—4 6—4 ; Stolle 
(Australia) — McMillan (R.S.A.) 
6—3, 6—1 ; Franulovici (Iugoslavia)
— Vasquez (Ecuador) 6—2, 6—1 ; 
Thamin (Franța) — Salen (Iran) 
6—4, 6—4 ; Pinto Bravo (Chile)
— Spear (Iugoslavia) 6—2, 4—6, 
6—2 ; Fletcher (Australia) — Estep 
(S.U.A.) 6—3, 7—5 ; Ball (Austra-

nerecuperat :

I. NĂSTASE (România) 
T. Okker (Olanda) 
M. Orantes (Spania)

Newcombe (Australia) 
Kodes (Cehoslovacia) 
Connors (S.U.A.) 
Smith (S.U.A.) 
Pilici (Iugoslavia) 
Gorman (S.U.A.) 
Ashe (S.U.A.) 

în curs de

J.

518 p
358 p
334 p

P
P
P
P
P
P
P

327
280
273
199
182
165
161

desfășurareSînt 
concursuri la Teheran (cat. A), și 
Praga (cat. C.), ultimul fiind sem
nalul de start al sezonului 
„indoor1*.

MONTEVIDEO, 23 (Agerpres). — 
Competiția internațională feminină 
de volei „Cupa Mondială" a con
tinuat cu disputarea jocurilor din 
penultima zi a grupelor prelimi
nare.

Iată rezultatele înregistrate: 
grupa A (la Mercedes): Peru — 
Argentina 3—0 (15—0, 15—3, 15—4); 
Japonia — Canada 3—0 (15—7,
15—8, 15—7) ; grupa B (la Rivera) : 
Coreea de Sud — Cuba 3—0 (15—7, 
15—3, 15—6) ; S.U.A. — Brazilia 
3—0 (15—12, 15—10, 15—9).

Clasamentele celor două gruje 
preliminare se prezintă astfel: 
grupa A: 1. Japonia — 6 p * 
Peru — 6 p ; 3. Canada — 4 j»! 
4. Argentina — 0 p ; 5. UrMuay 
— Op; grupa B : 1. U.R.S.S. - 
6 p ; 2. Coreea de Sud — 6 p; 3. 
Cuba — 2 p ; 4. S.U.A. — 1 p; L 
Brazilia — Op.

Indiferent de rezultatele ce s« 
vor înregistra în ultima, etapă, se
lecționatele Japoniei, Peru, U.R.S.S. 
și Coreei de Sud sînt calificate pen
tru turneul final al competiției.

; 2.

NOI RECORDURI MONDIALE LA TIR Șl CICLISM
CIUDAD DE MEXICO, 23 (A- 

gerpres). — în cadrul Campiona
telor de tir ale Americii, care se 
desfășoară la Ciudad de Mexico, 
țintașul mexican Vasquez a stabi
lit un nou record al lumii în pro
ba de armă cu aer comprimat — 
40 de focuri. El a realizat 392 
puncte. Vechiul record era de 388 
puncte și aparținea sovieticului 
Rainikov. Proba de pistol viteză a 
revenit canadianului Sobrian, cu 
544 puncte.

★
Ciclistul danez Nils Fredborg a 

reușit în tentativa sa, desfășurată 
pe velodromul olimpic din Mexic, 
să doboare recordul mondial

probei de 1 000 m cu start de pe 
loc. El a fost cronometrat cu tim
pul de 1 : 04,49. Vechiul record era 
de 1 : 04,61 și aparținea italianului 
Gianni Sartori.

ÎN PRELIMINARIILE C. M.
DE HANDBAL

ROMA, 23 (Agerpres). — în car 
drul preliminariilor Compionatului 
mondial masculin de handbal, re
prezentativa Franței a învins cu 
severul scor de 25—5 (12—2) se
lecționata Italiei, la Roma.

Katia Jovanovici (ambele Iugoslavia) — 
8 p, Gertrude Baumstarek (România) — 
7 p, N. Jivkovici (Iugoslavia) — 6’/2 D 
etc.

★
După trei runde, în turneul internațio

nal masculin de șah de la Novi Sad 
conduce maestrul internațional iugoslav 
Buljovici, cu 2 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de Adorjan (Ungaria) 
— 2 p. Ciocâltea (România), Uici și Ma- 
tulovici (ambii Iugoslavia) — lVa p și 
cîte o partidă ' ---------- *
goslavia) — 1 
și Janosevici 
etc.

în runda a
pe Rakici. A fost consemnată remiza în 
partidele Adorjan — Deze și Ilici — Mar- 
jan. Maestrul român Victor Clocâltea a 
întrerupt în poziție egală partida 
Lombard.

lia) — Anderson (Australia) 6—3, 
6—7, 6—2 ; Amritraj (India) — 
Bahrami (Iran) 6—0, 6—3 ; Simp
son (Noua Zeelandă) — Bartlett 
(Australia) 6—3, 6—1.

PRAGA. — în prima zi, neoze
elandezul Onny Parun l-a învins 
cu 6—4, 6—4 pe maghiarul B. Ta- 
roczi. în alte trei partide dispu
tate s-au înregistrat rezultatele: 
Sevcik (Cehoslovacia) — Irmler 
(R.F.G.) 6—1, 6—3 ; MacDonald 
(Australia) — Slozil (Cehoslovacia) 
6—2, 4—6, 6—3 ; Kukal (Cehoslo
vacia) — Moody (S.U.A.) 6—1,6—1. 
La acest concurs participă și cu- 
noscuții campioni Jan Kodes (Ce
hoslovacia), Nikola Pilici (Iugosla
via) și Roger Taylor (Anglia).

SCHIMBARE BE LIDER IN
„INTERZONALUL" FEMININ DE ȘAH
• V. Ciocâîtea—1*4(1) puncte după 3 runde, la Novisad

MADRID, 23 (Agerpres). — In turneul 
interzonal feminin de șah de la Caii» 
Galdana de Ferrerias( Insula Minorca) 
s-au disputat partidele întrerupte în 
rundele anterioare. Iată rezultatele în
registrate : Levitina — Lazarevlcl 1—0: 
Konopleva — Cardosso 1—0; Jivkovici
— Maddern 1—0; Șui — Cardosso 1—0; 
Levitina — Nicolau 1—0; Kozlovskaia — 
Jivkovici 1—0; Jovanovici — Șui ‘A—*/>; 
Aronson — Karakas 'A—’A.

In urma acestor rezultate, după 15 
runde, pe primul loc în clasament a 
trecut maestra sovietică Marta Șui cu 
10‘A puncte, urmată de compatrioatele 
sale Nana Alessandria, Irina Levitina, 
Natalia Konopleva și Jana Hartston 
(Anglia) — cu cite 10 p. Alexandra Ni
colau (România). Valentina Kozlovskaia. 
Tatiana Zatulovskaia (ambele U.R.S.S.)
— 91/, puncte. Elisabeta Polihro- 
niade ” (România), Suznna VerSczi 
(Ungaria) — 8!.A p, Milunka Lazarevlci,

întreruptă, Marovici (Iu- 
(2) p, Langeweg (Olanda) 
(Iugoslavia) — 1 (1) p,

3-a, Janosevici l-a învins

AZI, ETÂPA A

Imagine de la startul în „Turul automobilistic al Europei", din centrul 
Moscovei. In fața uneia din uriașele clădiri ale capitalei sovietice, mașina 
Auto-Bianchi a vest-germanilor Kuhlwein și Urban se pregătește pentru 
lungul periplu Foto : TASS

ACESTE NEOBOSITE ATLETE
9 în ultimul deceniu, atletismul

feminin a făcut progrese mult

mai mari decit cel masculin I

Ani de-a rîndul s-a vorbit des
pre atletismul feminin cu o oare- 

■ care îngăduință, recordurile repre
zentantelor „sexului slab" rămînînd' 
cel mai adesea în umbra acelora 

. stabilite de bărbați, chiar dacă 
. pista, ștacheta sau cercul de arun
care au scos la iveală neasemuite 
campioane, recordmane autoritare, 
între care s-a numărat — ne rea-. 
mințim cu o mîndră nostalgie —• 
și compatrioata noastră Iolanda 
Balaș. Poate că în această rămî- 
nere în umbră a existat nu numai 
destulă vanitate masculină, ci și o 
mare doză de adevăr.

în ultima vreme. însă, situația se 
arată radical schimbată în favoa
rea atletismului feminin, pentru 
care anul 1973 — ca și încheiat 
din punct de vedere al sezonului 
in aer liber — a consemnat un u- 
riaș pas înainte, d'oborîrea multor- 
recorduri clasificate cîndva de 
specialiști drept intangibile, „limite 
ultime", visuri.

Pentru a sprijini afirmația de 
mai sus este suficient, credem, să 
menționăm că, în 1973, atacului 
neîntrerupt al atletelor le-au re
zistat doar cifrele recordurilor pe 

ț400 m, 1500 m, 4x400 m și săritu- 
, rilor în lungime și înălțime, în.
• vreme ce celelalte au cedat rînd 
Ipe rlnd talentului și perseverenței 
[atletelor provenind de această dată 
i— iată o noutate ce merită să fie 
lînscrisă ca atare — numai 
f rimetrul Europei !
p Astfel, Renale Stecher
• prima care a alergat suta

Ruth Fuchs (R.D. Germană), actualmente, cea mai bună sulițașă din lume
tri în 10,8 s. 200 m în 22,1 s și pro- 
pulsînd ștafeta de 4x100 m a R. D. 
Germane către un nou record al 
■lumii: 42,6 s. Cam în același timp, 
compatrioata sa Annelie Ehrhardt o- 
prea cronometrul la 12,3 s. pe l°0 
mg, iar Svetla Zlateva (Bulgaria) 
devenea recordmană mondială pe 
800 m în 1:57,5, îmbunătățind re
cordul față de 1963 — an Pe care 
îl vom socoti drept element de 
comparație în statistica noastră — 
cu nici mai mult 
de 3,7 sec!

Două aruncătoare 
să pulverizeze, în 
vechile recorduri ale lumii : 
dcjda Cijova trimițind 
la 21.43

nici mai

sovietice 
același

aveau 
sezon, 

: Na- 
greutatea

Melnik

aflată într-o frumoasă rivalitate 
sportivă cu românca Argentina 
Menis — lansînd discul pînă la 
69,48 m. Pentru a completa cadrul 
substanțialului progres înregistrat 
Sn ultima vreme de atletismul fe
minin, trebuie să mai 
alte două proaspete 
di ale : Ruth Fuchs 
aruncarea suliței și 
liak — 4.932 p. la

Cea mai bună dovadă a progre
sului de care aminteam este ofe
rită de tabelul de mai jos. reflec- 
tînd' situația recordurilor mondiale 
în ultimul deceniu și diferența de 
timpi sau metri consemnată în a- 
cest interval:

adăugăm 
recorduri mon- 
*— 66,10 m la 
Burglinde Po- 
pentatlon.

Etapa a doua în Cupele europe
ne, programează astăzi din nou 
partide deosebit de atractive. Pe 
32 de stadioane de pe continent 
se desfășoară meciurile tur din op
timile de finală ale C.C.E. și Cu
pa cupelor, și 16-imile de finală 
în Cupa U.E.F.A.

Aproape toate meciurile de pe 
afiș au particularitățile lor, prin 
echilibrul de forțe, prin ineditul 
lor. De pildă, în C.C.E., la Mtin- 
chen, este programată întîlnirea 
dintre Bayern și Dynamo Dresda, 
prima confruntare oficială între o 
formație din R.D. Germană și una 
din R.F. Germania. Va putea re
edita Dynamo frumoasa compor
tare avută cu Juventus ?...

Steaua roșie Belgrad întîlneste 
pe F.C. Liverpool, învinsă sîmbă- 
tă. în campionat, în marele derby 
cu Leeds. O partidă de mare a- 
tracție este cea de la Sofia, din-

tre Ț.S.K.A. Sofia și Ajax Amster
dam, deținătoarea trofeului, care 
abia acum intră în competiție. Ce
le două formații s-au mai întîlnit 
în edițiile trecute, cînd Ajax a ie
șit victorioasă. Nici jocul de la 
Lisabona, dintre Benfica și Ujpesti 
Dozsa nu este lipsit de importanță, 
dat fiind echilibrul de forțe dintre 
cele două campioane.

în Cupa cupelor, alte 8 meciuri. 
Capul de afiș îl deține, desigur, 
meciul dintre Borussia Monchen- 
gladbach și Glasgow Rangers. Să 
vedem însă dacă formația vest- 
germană se va putea reabilita du
pă dușul de sîmbătă din campio
nat, cînd a fost învinsă cu 6—1 ! 
Interesantă pare și partida dintre 
Sporting Lisabona și Sunderland.

în Cupa U.E.F.A. au loc 16-imile. 
Aici, lista disputelor de prima mi
nă este mai echilibrată. Vitoria 
Setubal — lider autoritar în cam
pionatul portughez — încearcă să 
treacă de Racing White Bruxelles, 
recenta învingătoare a lui Stan
dard Liege. Apoi, Nice — care 
eliminat pe C.F. Barcelona — 
Fenerbahce — învingătoare a 
pra formației F.C. Argeș Pitești, în 
primul tur — vor da o luptă strîn- 
să. în fine, de notat duelul din
tre echipele scoțiene și engleze, în 
jocurile dintre Leeds United — 
Hibernian Edinburg și cel dintre 
F.C. Aberdeen și Tottenham.

Să așteptăm deci meciurile de 
azi, amintind că partidele retur 
sint programate la 7 noiembrie.

NORMAN HUNTER 
(Leeds United)

Faina

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

alergătoa- 
Svetla 

deținătoa-

atletismul 
îngăduință, 
aceea pare 
în ultimaExcelenta

re bulgară
Zlateva,
rea recordului mon

dial pe 800 m

aceeași perioadă.

ȘTIRI • REZULTATE

4x100 ni 
greutate 
disc 
suliță

atletismul

1963 1973 progresul

11,2 10,8 0,4 s
22,9 22,1 0,8 S

2:01,2 1:57.5 3.7 S
44,3 42,6 1,7 s
18.55 21,45 2,90 m
59,29 69,48 10,19 m
59,78 66,11) 6,32 ni

In
masculin a înregistrat îmbunătățiri 
ale recordurilor mereu mai mici 
(0.1 pe 100 m, 0,5 pe 200 m, 0.6 
pe 800 m. 0,9 pe 4X100 m, 1,75 m 
la greutate și 5,78 m la disc), cu 
excepția 
notat a

...S-a 
feminin 
Dar 
să fi . .
vreme, atletele au progresat într-un 
ritm mult mai rapid decit atleții. 
Iar „era" atletismului feminin este 
abia la început...

suliței, unde progresul, 
fost de 8,34 m.
vorbit despre 
cu o oarecare 
iată — epoca 

apus, deoarece

u-• în cadrul campionatului 
nional, liderul clasamentului, Ara
rat Erevan, a învins, pe teren pro
priu, cu scorul de 2—1, pe Dinamo 
Minsk. Alte rezultate : Karpatî 
Lvov — Dinamo Kiev 0—0 (în ur
ma executării loviturilor de la 11 
m ; 4—5) ; Dnepr Dnepropetrovsk
— Zaria Voroșîlovgrad 2—0 ; Kai
rat Alma Ata — Ț.S.K.A. Mosco
va 1—1 (în* urma executării lovi
turilor de la 11 m : 4—3) ; Dinamo 
Tbilisi
Dinamo Moscova 
cova 1—1 (în 
viturilor de la 
takor Tașkent 
5—0 ; Șahtior
Rostov pe Don 3—0. în clasament 
continuă să conducă Ararat Ere
van — 35 p, urmată de Dinamo 
Kiev

Spartak Moscova 1—0 ;
Torpedo Mos- 

urma executării lo
ll m : 4—5) ; Pah- 
— Zenit Leningrad 

Donețk. S.K.A.

— 34 p.
în localitatea elvețiană St. 

s-a desfășurat întîlnirea ami- 
dintre selecționatele de tine-

rl&i C M. ÎN ACTUALmTE
____ _______ a S-ati ncimat 9 Incuri dinlrn rolo alo Tiirnonliii final * c,,.© S-au ocupat 9 locuri dintre cele 16 ale turneului final • Suedia, 

Olanda, R.D.G. sau România sint probabile calificate, in vreme

ce pentru celelalte 4 locuri disputele sint în toi... © Argentina contestata

toa- 
Cu-

(Un record vechi de 44 de an1 
a fost dobortt de atletul aus
tralian Tony Rafferty, care 
a alergat pe distanța de 
5 462,852 km. El a luat startul 
la 4 august pe țărmul de vest 
al Australiei șl a sosit la Bris
bane, in ziua de 15 octom
brie. Vechiul record mondial 
de distanță, stabilit de finlan
dezul .1. Salo in anul 1929, era 
de 5 431,530 km.

de Întreceri, 
fost parcurși 
cursa clclistă 
la Dortmund

Gra- 
cu

După 91 de ore
timp în care au
1 251.200 km, în 
de șase zile de ...
conduce perechea Dieter Kem
per (R.F. Germania) — 
ham Gilmore (Australia)

228 p. Foștii lideri »1 cursei, 
belgienii Eddy Merckx ți Pa
trick Sercu, se află pe locul 
doi, ilind urmați de cuplurile 
Haritz (R.F. Germania) — 
Pljnen (Olanda) și Duyndam 
(Olanda) — Tschan (R.F. Ger
mania).
După disputarea a patru eta
pe, în campionatul polonez de 
hochei pe gheată conduce e- 
chipa Beldon Katowice cu 8 
p, urmată de formațiile Po
rno j anin Torun — 7 p șl LKS 
Lodz — 5 p. Rezultate din 
etapa a 4-a : KTH Krynica — 
Beldon Katowice 3—16 (1—5,
1_g, i—5); Pomojanin Torun 
— Polonia Bydgoscz 4—t (1—0, 
1—2, 2—2); GKS Katowice —

LKS Lodz 4—1 (0—0, 2—0,
2-1).

In penultim* zi * turneului 
feminin studențesc de baschet 
de la Jeszotz : AZS Lublin — 
AZS Torun 78—32 (41—14);
AZS Jeszow — AZS Cracovia 
53—43 (27—25): Akademlk
Plovdiv — Bosnia Sarajevo 
56—55 (23—24); AZS Varșovia 
— AZS Poznan 55—46 (30—23).

într-unul din derbiurile cam
pionatului unional de hochei 
pe gheață s-au întîlnit, la Mos
cova, echipele locale ȚSKA și 
Spartak. Hocheiștii de la 
ȚSKA Moscova au obținut o 
victorie clară, cu scorul de

0—2 (1—0, 4—0, 4—2). Cel mul 
bun jucător de pe teren a fost 
cunoscutul Internațional Va
lori Harlamov, care a înscris 
4 goluri. în alte două par
tide disputate. Aripile Sovie
telor Moscova a învins cu 
3—1 (0—0, 1—0, 2—1) pe Di
namo Moscova, iar Himik 
Voskresensk a dispus cu 5—4 
(1—2. 0—0, 4—2) de formația 
S.K.A. Leningrad. In 
ment continuă să 
formația
Moscova 
jocuri), 
Moscova 
Dinamo 
jocuri) și Spartak Moscova — 
14 p (12 jocuri).

clasa- 
conpucă

Aripile Sovietelor 
cu 18 p (din 12 
urmată de ȚSKA 
— 15 p (13 jocuri), 

Moscova — 15 p (13

•
Gali 
cală 
ret ale Elveției și Italiei. Partida
s-a încheiat la egalitate i l—l 
(0—0).

• La Split, întîlnirea amicală 
dintre echipa locală Hajduk și for
mația spaniolă Malaga s-a încheiat 
la egalitate : 0—0.

• Disputat la Bratislava; me
ciul dintre echipa maghiară Raba 
Eto Gyor și formația locală Inter 
Bratislava s-a terminat la egalita
te : 2—2 (1—0). |

Așa cum a prevăzut F.I.F.A. 
te meciurile din preliminariile 
pei lumii se vor juca înainte de 31 
decembrie a.c. Mai exact, cea mai 
mare parte dintre partidele din eli
minatoriile viitorului turneu final 
al C.M. s-au și disputat, iar cele 
care au mai rămas vor fi jucate pînă 
la sfîrșittil acestui an, urmînd ca Ia 
5 ianuarie 1974, la Frankfurt pe 
Main, să aibă loc tragerea la sorți 
a componenței grupelor. Iată de ce 
azi ne-am propus să facem o nouă 
analiză a situației preliminariilor, 
acum, înaintea „asaltului final".

ZONA EUROPEI. S-au stabilit 
deja 6 echipe cîștigătoare din cele 
3 grupe : Italia, Polonia, Scoția, 
Bulgaria, Spania și U.R.S.S. Dintre 
acestea, primele trei sînt gata cali
ficate la turneul final, Bulgaria și 
Spania ar putea pierde locurile doar 
prin adevărate minuni (o viotorie 
a echipei Ciprului la Sofia și un 
meci ciștigat de selecționata Iugo
slaviei cu 3—0 la Atena, împotriva 
Greciei!...), în vreme ce reprezenta
tiva U.R.S.S. — conform celor sta
bilite aprioric de F.I.FA. — susține 
peste maî puțin de o lună de zile 
returul meciului de baraj, împo
triva echipei Chile. O a șaptea 
grupă are un învingător aproape cu
noscut — selecționata Suediei, care 
insă are nevoie, in ultimul meci al 
grupei I europene, de o victorie la 
două puncte diferență contra Mal
tei, în deplasare. In fine, alte două 
grupe (a III-a și a IV-a) așteaptă 
disputarea ultimelor meciuri pentru 
lămurirea definitivă a lucrurilor. în 
prima dintre ele, selecționata Bel
giei va învinge cu siguranță, pe te
ren propriu Norvegia, egalînd la 
puncte Olanda dar diferența de go
laveraj între cele două formații este 
prea mare pentru a fi recuperată

cu virulență de Paraguay
(belgienii ar trebui să învingă Nor
vegia cu 12—0!). Meciul retur dintre 
cele două protagoniste ale grupei 
va fi decisiv, dar este puțin proba
bil ca Belgia să reușească să învin
gă Olanda. în deplasare, acesta fiind 
singurul rezultat care ar califica e- 
chipa lui Raymond Goethals. Grupa 
a IV-a, care ne interesează direct, 
mai are de disputat un singur meci, 
cel de la Tirana, de la 3 noiembrie. 
O victorie a echipei R. D. Germane 
poate fi normală, dar... fotbalul este 
fotbal, iar în cazul unei victorii a 
gazdelor sau a unui meci egal cei 
care își vor . face bagajele pentru 
R. F. Germania, în vara anului vi
itor, vor fi fotbaliștii români...

AMERICA DE SUD. Meciurile 
din grupele eliminatorii s-au înche
iat. învingătoare selecționatele Uru
guay (gr. I), Argentinei (gr. II) și 
Chile (gr. III), Pentru calificare, ul
tima dintre ele va trebui, așa cum 
am mai spus, să susțină și returul 
meciului de baraj cu reprezentativa 
U.R.S.S. (In tur 0—0). Argentina a 
reușit mult așteptata calificare la 
campionatul mondial, dar condițiile 
victoriei sale, mai ales In ultimul 
meci al grupei, cel disputat pe te
ren propriu împotriva Paraguayului, 
nu par a fi dintre cele mai regula
mentare. De altfel, federația Para
guayans a ’ ' ' 
F.I.F.A.-ei o virulentă scrisoare de 
protest, în care cere, nici mai mult 
nici mai puțin, decît „interzicerea 
participării echipei argentiniene la 
C.M., suspendarea pe viață a arbi
trului chilian Rafael Hormazabal 
(care, se spune, a acordat un pe
nalty gratuit gazdelor la scorul de 
1—0 în favoarea Paraguayului, și 
care, atunci cînd jucătorii oaspeți 
au protestat, a eliminat doi dintre 
ei !), ca și acordarea celor două

trimis pe adresa

!

puncte ale meciului — șî deci a 
primului loc în grupă — echipei 
Paraguayului"... Nu trebuie să mal 
spunem că această contestație nu 
are nici o șansă de a fi luată în 
considerație.

AFRICA. A început turneul final 
fază a 
echipele 

Zair, și 
marea 

marocană — 
0—4 în fața 
micșorat vi-

al zonei africane, ultima 
preliminariilor, 
naționale ale 
Zambiei. în

Participă 
Marocului, 
primul meci, 

favorită — selecționata 
a pierdut cu un sever 
Zambiei, lucru care i-a 
zibil din sanse...

ASIA — OCEANIA, 
zonă, preliminariile au 
stadiul disputării dublei __ ,
va opune echipele Australiei și Co
reei de Sud. Primul meci are loc 
chiar sîmbătă, la Sydney (arbitru 
belgianul Vital Loraux, care a con
dus de curînd meciul Anglia — Po
lonia), iar returul se va disputa Ja 
10 noiembrie, la Seul.

AMERICA DE NORD Șî CENTRA
LA. Sau zona „Concacaf", cum i se 
mai spune, este zona a cărei cîști- 
gâtoare va fi ultima cunoscută. Pen
tru turneul final al zonei, care se 
va desfășura la Port au Prince 
(Haiti) între 29 noiembrie șj 18 de
cembrie, s-au calificat Mexic (ma- 
rea favorită), Guatemala, Honduras. 
Antilele Olandeze, Trinidad - Tobago și Haiti.

Deci, pentru a rezuma, pentru cele 
16 locuri ale turneului filial al C.M. 
dm anul viitor sint calificate Bra
zilia și R. F. Germania (din oficiu), 
Uruguay, Argentina, Italia, Polonia, 
Scoția, Bulgaria, Spania, probabil 
Suedia (sau Austria), Olanda, R. D. 
Germană sau România. Pentru cele
lalte patru locuri se mai poartă 
încă aprige „bătălii"...

D. GRAUR

In această 
ajuns în 

finale, care
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