
POLOIȘTII DE LA RAPID JOACA 
VINERI ȘI SÎMBĂTĂ 

LA LONDRA ÎN C. C. E.
Mîine sînt programate primele 

întreceri (turul I) ale celei de a 
Xl-a ediții a Cupei campionilor 
europeni la polo. Reprezentanta 
țării noastre, Rapid București, evo
luează la Londra alături de forma
țiile O.S.C. Budapesta, De Scaldis

Antwerp și Polytechnik Londra. 
Bucureștenii, care au părăsit Capi
tala luni seara, vor conta în turneu 
pe următorul lot : P. Chețan și P. 
Mureșan — portari, V. Țăranu, B. 
Bartolomeu, C. Rusu, A. Schervan, 
I. Slavei, I. Olac, B. Băjenaru, V. 
Medianu, I. Mustață și I. Pascu.
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ROMAN
LEGENDELE SE FĂURESC ACUM!

• Activitatea sportivă — serios impulsionată de Hotărîrea C. C. al P. C. R. 
din 28 februarie— 2 martie • Toate școlile din oraș au baze sportive O O nouă sală 
de atletism și o popicărie cu patru piste • în perspectivă — un stadion 

capacitate 9 Antrenori pasionați și activiști de nădejde • *n

de mare
centrul

atenției copiii și juniorii
In continuă dezvoltare, Romanul, 

bătrînul oraș moldovean, a deve
nit în anii noștri obiectiv important 
în economia țării, avînd fabrici și 
uzine renumite în industria meta
lurgică, a construcțiilor de mașini, 
a prelucrării metalelor, a materiale
lor de construcții și a produselor 
alimentare. In peisajul mereu înfru
musețat al Romanului, unde se îm
pletește pitorescul vechilor locuințe 
moldovenești cu siluetele svelte ale 
noilor cartiere, cei peste 50 000 de 
locuitori ai municipiului au avut 
grijă să clădească și să amenajeze 
spații destinate sportului, mișcării 
în aer liber.

Frumosului complex de vară de 
la ștrand (care cuprinde, pe lingă 
trei bazine, cîteva terenuri de vo
lei, tenis și handbal) și stadionului

pentru iubitorii popicelor, alături 
de cele două arene existente, la 
sfîrșitul acestui an va fi dată în 
folosință o nouă arenă, cu patru 
piste și o tribună de 100 locuri, la 
A.S. Laminorul. în sfîrșit, în luna 
august a anului viitor, romașcanii

încă un sta- 
de mare capacitate, la care 

lucrează intens' in aceste zile. 
Noul edificiu va aduce încă un spri
jin activității sportive din Roman, 
la care vrem să ne referim în 
durile următoare...

vor avea la dispoziție 
dion, 
se

rin-

ATLETISMUL SPORTUL NR
Vizitasem ultima oară Romanul 

în 1970. Clubul Atletic din locali
tate se năștea abia atunci, iar 
proaspătul vicepreședinte, prof. 
Alexandru Udrea, avea visuri și 
speranțe mari. Timpul a trecut și 
iată-ne din nou în acest oraș al 
atletismului. Clubul și-a schimbat 
sediul, aflîndu-se acum în aceeași 
clădire cu noua sală de atletism.

1 !
de 
de
(a

proape pregătirile unei grupe 
atleți, în vreme ce la bazinul 
refacere, se găsea o altă grupă 
antrenorului Constantin Nelioi). 
După cum ni s-a spus, ceilalți doi 
antrenori ai secției 
Leahu și Mircea 
aveau programate 
după amiezii.

în sală, în noua

Eugenia 
Șerbănescu — 
orele în cursul

Și modernă sală

fes

Antrenorul Constantinescu-Nehoi, împreună cu cîteva dintre elevele sale, pregătesc un nou antrenament

i s-au adăugat, mai ales în timpul 
scurs de la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie, numeroase baze sportive 
simple sau complexe. In momentul 
de față aproape toate școlile și în
treprinderile din oraș dispun de 

x terenuri bituminizate pentru volei, 
handbal și baschet; in curînd va 
fi dată în folosință o modernă și 
elegantă said de atletism, a doua 
din țară ca dimensiuni (95 m lun
gime, 12,80 m lățime, cu sectoare 
pentru sărituri și aruncări), iar

Totul e nou, miroase încă a vop
sea. Cabinetul medical și-a primit 
prima piesă — un spirometru, în 
sala de ședințe a fost așezată o vi
trină cu trofee, pe pereți sînt afi
șate cîteva grafice, iar stația de 
amplificare a sălii se află în curs 
de montare. Toate acestea — la 
etajul I.

La parter, însă, aveam să întîl- 
nim sportivii. în sala de forță, 
excelent amenajată, antrenorul 
Gyorgy Geza supraveghea îndea-

— despre care romașcanii nu uită 
să amintească, cu mîndrie, că este 
a doua din țară ! — cîțiva mun
citori se ocupau cu finisarea unor

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

25 OCTOMBRIE ZIUA ARMATEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

OSTAȘII PARAȘUTIȘTI - ACEȘTI 
FII CURAJOȘI Al INALTURILOR 

întregul nostru popor sărbătorește la 25 Octombrie, ZIUA 
ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA omagiind astfel 
eroismul și spiritul de jertfă de care au dat dovadă ostașii români 
în luptele purtate cot la cot cu ostașii sovietici pentru eliberarea 
teritoriului național de sub ocupația hitleristă și înfrîngerea Germa
niei naziste, precum și în semn de prețuire a virtuților și abne
gației cu care militarii de astăzi ai României își fac datoria față 
de patrie, muncesc pentru înfăptuirea sarcinilor trasate armatei de 
partid și guvern, pentru executarea ordinelor comandantului suprem 
al Forțelor Armate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Rîndurile care urmează sînt 
armatei noastre populare.

Un avion străbate 'în viteză 
văzduhul, sfîșiind cu planurile 
rămășițele cîtorva nori albicioși 
destrămați de vînt. în interiorul 
aeronavei, pe băncile așezate 
de-a lungul ei, un grup de pa- 
rașutiști militari așteaptă sem
nalul de lansare.

...Deodată becul roșu de pe 
peretele cabinei piloților se a- 
prinde. Semnalul îi este însoțit 
de sunetul unei sirene... Pregă
tirea...

Ostașii se ridică, își contro
lează încă o dată echipamentul, 
își așează armamentul sau vreo 
chingă în poziția corectă și se 
întorc spre trapa deschisă între 
timp — locul prin care vor pă
răsit bordul. După ce, prin cîte- 
va semne, le mai atrage încă o 
dată atenția asupra faptului că 
vîntul e puternic și că intrarea 
în dispozitiv trebuie executată 
mai repede decît de obicei, ofițe
rul instructor dă semnalul... 
Salt...

îi privesc. Urmînd parcă un 
anume ritual, ajuns la marginea 
trapei, fiecare ia aceeași unică 
poziție, după care, respectînd a- 
celași minim interval de timp, 
se aruncă în gol. Continui să-i 
văd prin rotundul unei mici fe
restre a avionului. Rînd pe rînd, 
corpurile celor ce au sărit sînt 
acoperite de uriașele cupole albe

dedicate ostașilor parașutiști ai

ale voalurilor, frînîndu-le că
derea.

Dacă cineva ar crede că după 
ce vor ateriza, exercițiul de as
tăzi al acestor fii curajoși ai 
văzduhului va lua sfîrșit s-ar 
înșela. Jos îi așteaptă o nouă 
încercare. După intrarea în dis
pozitiv, misiunea de luptă abia 
începe. Acolo vor trebui să ac
ționeze ca veritabili infanteriști, 
artileriști sau transmisioniști, 
fiecare după specialitatea sa, adu
ci ndu-și efectiv contribuția la 
nimicirea „inamicului11.

Deci, dincolo de frumusețea și 
poezia salturilor, care presupun 
o temeinică pregătire la sol, os
tașii parașutiști trebuie să pose
de înalte calități morale și de 
luptă, temeinice deprinderi de 
specialitate, o bună pregătire 
fizică.

De aceea, însușindu-și respon
sabili sarcinile ce le revin tu
turor ostașilor țării, în lumina 
documentelor de partid, a indi
cațiilor date de Comandantul 
suprem, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu ocazia întîlnirii 
cu activul de partid al armatei, 
comuniștii, uteciștii, toți militarii 
unității de parașutiști au hotărît 
să încheie actuala etapă de pre-

Locotenent D. AMARIEI

(Continuare în pag. a 3-a)

Atac dinamovist 
la poarta lui Reina, 
încheiat ca și altele 
similare fără rezul
tat.

TUNARI
A

Echipele noastre n-au rezistat ritmului crescînd din Cupele Europene

CU 0 CAPACITATE DE JOC

fi plăcut să scriem că sco- 
0—2 cu care Dinamo a 

ieri prima întâlnire cu At- 
s-ar 

șansei
această 

cu care 
este ea 

este 
că 

s-a petrecut pe terenul 
dinamovist, dimensiunile

Ne-ar 
rul de 
pierdut 
letico Madrid este sever, că 
datora și întîmplării sau 
adversarilor. Din păcate, 
diferență de două goluri, 
echipa noastră campioană 
și eliminată din competiție, 
reală și dacă avem în vedere 
eșecul 
propriu, 
acestui 0—2 cresc.

S-ar fi putut ca Dinamo să în
scrie un gol din cele patru mari o- 
cazii avute în perioadele de do
minare însă tot atît de bine și At
letico Madrid a avut posibilitatea 
să mai înscrie, prin urmare rezul
tatul de 2—0 este real și necon
testabil.

A fost clar pentru toți cei 
10 00 de spectatori, cît și pentru cele 
cîteva sute de mii de telespectatori, 
că Atletico Madrid are o clasă su
perioară de joc, exprimată modern, 
rapid, variat de fotbaliști, mari ve
dete ale fotbalului sudamerican și 
european, întrunite în această e- 
chipă madrilenă printre cele mai 
bune de pe continent. Nu este însă 
mai puțin adevărat că Dinamo nu 
a dat o replică pe măsura capaci
tății ei depline. Nu faptul că a lip
sit Dumitrache a fost esențial pen
tru slăbiciunea echipei bucureș- 
tene în atac, ci, împrejurarea neaș
teptată că internaționalii dinamo- 
viști, piesele de greutate ale echi
pei, au jucat slab, inegal. în pofida 
dorinței lor evidente de a lupta 
pentru goi. E vorba de Dinu care 
a corespuns doar primele 30 de mi
nute, de Radu Nunweiller, cu o ca
pacitate de acțiune redusă, de 
Deleanu, imprecis, de Lucescu in
consecvent. De aceea. perioadele 
de dominare dinamoviste. de la 
sfîrșitul nrimei părți a jocului și 
primele 20 de minute de ia relua
rea partidei au rămas fără 
tificare,

fruc-
după ce din min. 20 spa-

SIA

LA

Foto :
Dragoș NEAGU

niolii conduceau cu 1—0. Neînscri- 
ind în aceste perioade favorabi
le, nereușind deci să egaleze, îm
prejurare care ar fi dat alt curs 
partidei, dinamoviștii au primit și 
al doilea gol, cu două minute îna
inte de sfîrșitul meciului.

Spre deosebire de randamentul 
slab și alambicat al fotbaliștilor de 
la Dinamo, dintre care în mod bi
zar, dar lăudabil pentru ei, toc
mai fotbaliștii tineri, debutanții în 
jocurile internaționale sînt mai pu
țin de criticat, Atletico Madrid a 
prezentat o superechipă cu 5 jucă
tori străini, 3 argentinieni (Ayala, 
Ovejero și Heredia), un paraguyan 
(Benega) și un brazilian (Becera), 
o echipă pe care n-o poate prezen
ta in campionatul spaniol deoarece 
regulamentul federației respective 
nu permite decît prezența a doi ju
cători străini. Și toți acești jucâ-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA A PIERDUT
LIEGE, TOT CU 2-0, DAR PĂSTREAZĂ

ȘANSE PENTRU MECIUL RETUR
Citiți amănunte in pag. a 4-a

MECIURI DIN ETAPA A lll-a A DIVIZIEI A DE VOLEI

RAPID (f) Șl STEAUA (m), ÎNVINGĂTOARE
Ieri s-au disputat două partide. 

Constructorul București — Rapid 
(feminin) și Politehnica Timișoara 
— Steaua 
pentru etapa 
de volei.

în partida
tală, campioana țării, Rapid Bucu
rești, a dispus de Constructorul, 
în sala acesteia din urmă, cu 3—1, 
(16, 4, -9, 9), la capătul unui joc 
de factură tehnică modestă, 
distele, care, de Ia începutul 
pionatului, se comportă mult 
nivelul anului trecut, au 
însă șansa de a întîlni o adversară 
mult mai neexperimentată și în 
evidentă indispoziție de joc. Ca 
aspect general, doar primul set 
a corespuns așteptărilor, el fiind 
echilibrat și disputat cu o oarecare 
ardoare. Tinerele jucătoare 
Constructorului au luptat ~ 
organizat în această primă parte 
a întîlnirii, au avut de cîteva ori 
conducerea și chiar au ratat cîș- 
tigarea setului, la 14—13 și apoi 
16—15 pentru ele. Experiența 
mult mai mare a campioanelor și 
evoluția ca de obicei bună a Eu
geniei Rebac au avut totuși ulti
mul cuvînt în disputa cu formația 
lui Sandi Chiriță, descompletată 
la începutul campionatului, prin 
plecarea la I.E.F.S., a două jucă
toare din sextetul de bază (Car
men Puiu și Doina Stoian) și mult 
mai tînără. -

Cel de-al doilea set a fost fara 
istoric, giuleștencele impunîndu-se 
clar pe fondul unui cvasi-abandon 
al Constructorului și a unei căderi 
în momentul în care antrenorul 
său a încercat o formulă modifi
cată. Scăzînd total ca angajament, 
meciul părea să ia o c_u totul altă 
întorsătură după ce, în setul al 
IlI-lea, Rapid adăuga jocului mo
dest tratarea cu ușurință _ a par
tidei, ceea ce a dus la săvîrșirea 
unor greșeli puerile în atac (multe 
acțiuni sfîrșite în fileu sau în a- 
fara terenului). Conduse cu 11—1 
( !), campioanele și-au văzut în 
pericol victoria și s-au concen
trat mai mult, dar n-au mai iz
butit să refacă handicapul. în se
tul IV ele s-au mai trezit la re
alitate, punînd capăt unui meci, 
repetăm, modest.

De Ia învingătoare am remarcat 
pe EUGENIA REBAC și, parțial,

(masculin), contînd 
a 3-a a Diviziei A

programată în Capi-

Rapi- 
cam- 

sub 
avut

ale 
mai

K

Fază din partida feminină 
Constructorul — Rapid, în 
care victoria a revenit cam
pioanelor.

K ^,2 - -n-—" *

TALERISTII ÎNCEP ÎNTRECEREA 
CAMPIONPENTRU TITLURILE

TĂRIIAl

co-
Armășescu —

Steaua a reușit 
locală Politeh-

Elena Pandrea-Crișan, iar de la 
învinse pe ILEANA TEODORES- 
CU și, parțial, Victoria Caranda 
și Daniela Steriade. Partida a fost 
condusă de Em. Vintilescu 
respunzător și C. 
foarte bine. (A.B.).

• La Timișoara, 
să întreacă echipa
nica cu 3—0 (18, 3, 7), primind o 
replică mai serioasă doar în pri
mul set, pe care bucureștenii au 
fost la un pas de a-1 pierde. în 
celelalte, gazdele au fost depășite 
net, atît în lupta la fileu cît și în 
ceea ce privește apărarea din linia 
a doua. Arbitri • I. Amărășteanu și 
V. Tilcă, ambii din Craiova. (P. 
ARCAN — coresp. județean).

întrecerea 
discurilor de 
fiecare dată 
sportivă mult gustată de 
reunește pe standurile cunoscutu
lui poligon de la Tunari pe cei 
mai iscusiți țintași cu armele de 
vînătoare din București și din 
alte centre ale țârii. •

La talerele.. aruncate din Șanț 
s-au înscris 21 de concurenți, iar 
la skeet, 31. Echipele de' juniori vor 
cuprinde trei sportivi, iar cele de 
seniori cîte patru.

în prima zi (vineri) concursul va 
începe 
tea de 
ora 9. 
gurală 
de „farfurii zburătoare' 
șanț cît și din turn.

pentru doborîrea 
lut, care a oferit de 
o frumoasă luptă 

public,

contînd 
republica- 
an sînt 

sîmbătă și
Tunari, 
cu ar-

Penultimele întreceri 
pentru campionatele 
ne de tir 
programate 
duminică 
După specialiștii probelor 
mele cu glonț, a venit și rîndul 
trăgătorilor la talere aruncate din 
șanț și turn (skeet) să-și desem
neze campionii ,1a seniori, juniori, 
individual și pe echipe, țintașii cu 
armele cu aer comprimat urmînd 
să-și dispute titlurile la sfîrșitul 
noiembrie.

Competiția din acest final 
săptămînă se anunță deosebit 
interesantă și spectaculoasă, 
altfel, cele două probe olimpice 
sînt dintre cele mai atractive din 
acest sport al preciziei care este 
tirul.

din acest 
vineri, 

la poligonul

lui

de 
de 
De

la ora 9,30, după festivita- 
deschidere, stabilită pentru 
Manșa întîi din ziua inau- 
programează lansarea a 75 

atît din

actmtâtii sportive de masa

LA ÎNCHEIEREA FESTIVITĂȚI
LOR, ÎNTRECERI SPORTIVE...

tare turistică. Aici victoria a reve
nit lui C. Lefter din secția strun- 
gărie.

. La Satu Mare și la Cărei a avut 
loc într-un cadru festiv deschide
rea anului de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei și a 
anului sportiv școlar. Tineri elevi, 
muncitori, tehnicieni, funcționari, 
întorși de pe ogoare, unde au aju
tat la strângerea reooltei acestei 
toamne bogate, au participat, la Li
ceul Mihai Eminescu din Satu 
Mare și la monumentul ostașilor 
români căzuți în războiul anti
hitlerist din orașul Cărei, la festi
vitățile ocazionate de evenimentele 
amintite. în continuare, au avut loc 
întreceri de cros, jocuri de fotbal, 
de 'handbal, de popice, de volei, de 
tenis de masă și tenis de cîmp.

Aurel CODREA
secretar al Comitetului județean 

U.T.C. Satu Mare

SALARIATII ÎNTREPRINDERII 
DE MAȘINI ELECTRICE 

BUCUREȘTI AU ÎNDRĂGIT 
SPORTUL

S-a încheiat campionatul asocia
ției sportive a întreprinderii de 
mașini electrice București. Au avut 
loc întreceri la fotbal, volei, hand
bal și la orientare turistică. La fot- 
bal, primul loc a revenit formației 
din secția bobinaj, hala 100 (din 
14 echipe participante). Disputele 
la volei și handbal în care au 
angrenate cîte șase echipe au 
cîștigătoare formațiile aceleiași 
ții, bobinaj, hala 100.

Peste 80 de concurenți s-au 
niat la startul concursului de orieri-

VINERI Șl SÎMBĂTĂ IN CAPITALĂ

DUBLA INTILNIRE DE POPICE
ROMANIA - UNGARIA

cadrul pregătirilor pentru
’74, echipele reprezentative

în
C.M.
ale țării noastre susțin la sfîrșitul 
acestei săptămîni prima întîlnire 
internațională, jucînd la București 
pe arena Voința, cu puternicele 
formații de popice ale Ungariei. 
Partidele amicale cu popicarii ma
ghiari au devenit tradiționale, sîm
bătă și duminică sportivii celor 
două țări se vor întîlni pentru a 
11-a oară. Pînă acum, scorul ge
neral este egal, 10—16, la mascu
lin popicarii noștri au cîștigat de

Pavel PEANA

ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA 
SATELOR": UNIREA GROZEȘTI

„Cupa Satelor" la fotbal, compe
tiție organizată de Comitetul jude
țean U.T.C., în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Iași a antrenat 87 de 
echipe, repartizate în 13 serii. Cîști- 
gătoarele seriilor s-au întîlnit în 
jocuri de baraj, apoi în semifinale, 
de unde au rezultat patru finaliste. 
Duminică, la Iași, s-au întîlnit în 
finală, pentru desemnarea cîștigă- 
toarei actualei ediții, Unirea Gro- 
zești, Spicul Șipote, Luceafărul. Vlă- 
deni și Recolta Erbiceni. După 
jocuri viu disputate, în prezența a 
peste 1000 de spectatori, Unirea 
Grozești (antrenor Constantin Io- 
nescu) a învins în prelungiri Spicul 
Șipote cu 3—2.

Clasament final : 1. Unirea Gro
zești, 2. Spicul Șipote, 3. Luceafărul 
Vlădeni, 4. Recolta Erbiceni. Echipei 
învingătoare i-a fost decernat tro
feul „Cupa Satelor" iar 
finaliste frumoase premii 
riale sportive.

Al. NOUR,

celorlalte 
în mate-

coresp.

MEDIAȘ
CROSUL DE TOAMNĂ

fost 
dat 

sec-

aii-

6 ori, iar la femei 
de patru ori de 
zentativei române, 
selecționate române vor face par
te, printre alții, Elena Trandafir, 
dublă campioană mondială, Corne
lia Petrușca, Vasilica Pințea, triplă 
campioană europeană Ia juniori, 
Ilie Băiaș, Iosif Tismănaru, Gheor- 
ghe Silvestru și Petre Purje.

Sîmbătă, pe cele 
arenei Voința, vor 
ciurile pe echipe, 
turneul individual.

victoria a fost 
partea repre- 

Din cele două

ale
me-

șase piste 
avea loc
iar dumini,'ă

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Mediaș a orga
nizat, duminică, în colaborare cu 
Consiliul municipal al organizației 
pionierilor, „Crosul de toamnă*1, 
manifestare la care au fost prezenți 
peste 500 de elevi din școlile muni
cipiului.

Rezultate (băieți). Clasele V—VI 
(800 m) : P. Bidi (Șc. gen. nr. 3) ; 
clasele VII—VIII (1 000 m) : F. Biro 
(Șc. gen. nr. 1) ; fete, Clasele V—VI 
(600 ni) : Rodica Stoica (Șc. gen. nr. 
3) ; clasele VII—VIII (800 m) ; Inge 
Dietrich (Șc. gen. nr. 6).

V. RÎȘNOVEANU — coresp.

PIATRA NEAMȚ 
CROSUL FETELOR

Comisia județeană pentru sport fe
minin a organizat, duminică, în mu
nicipiul Piatra Neamț, o atractivă 
competiție : „Crosul fetelor". La în
trecere au fost prezente peste 2 000 
de tinere din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile orașului.

Cîștigătoarele : 800 m — Maria 
Ungureanu (Lie. Gh. Asachi) ; 1 000 
m — Teodora Vartic (Lie. Calistrat 
Hogaș) ; 1200 m —. Angela Ionă- 
șoaie (Lie. Gh. Asachi).

prof. Radu TOMA
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INTR-UN SINGUR JUDEȚ-14 ECHIPE! OINĂ ARE TOT MAI MULȚI ADEPȚI
PE MELEAGURILE BIHORENE DOUĂ SPERANȚE

Condiții excelente pentru propășirea sportului cu balonul oval

Rugbyul constănțean cunoaște o 
perioadă de remarcabilă eferves
centă. O atestă prezența a nu mai 
puțin de 14 echipe în sistemul com- 
petițional divizionar: două în pri
mul eșalon al rugbyului nostru, 
iar alte 12 în divizia secundă. Așa
dar, 14 echipe într-un singur județ! 
De reținut: într-un județ în care 
pînă mai acum un deceniu spor
tul cu balonul oval era vag cu
noscut.

Oamenii locului au pus mult su
flet pentru a asigura propășirea 
unui sport cu recunoscute virtuți 
pe plan educativ. Unul dintre a- 
ceștia este ing. Dan Nicolae. Evi
dent, nu este singurul. Lingă el 
se află oameni la fel de inimoși, 
antrenori, instructori, profesori de 
educație fizică. Numai așa s-a a- 
juns la această cifră și la. o anu
mită valoare, recunoscută în cercul 
specialiștilor.

Cele două echipe de divizia A, 
Farul Constanța și Chimia Năvo
dari reprezintă onorabil rugbyul de 
pe litoral. Farul promite să se 
angajeze în actualul campionat în 
disputa pentru o poziție de frun
te și să dea elemente lotului re
prezentativ (după Dumitru, Dără- 
ban și Bucos), în timp ce Chimia, 
proaspăt promovată, caută să-și 
creeze condiții pentru menținerea 
în acest eșalon. Există la Năvo
dari multe ambiții, multe energii 
capabile să realizeze un astfel de 
deziderat.

Cît privește formațiile din divi
zia B — cele 12 reprezentante de 
asociații sportive sau de școli pro
filate pe performanță — este de 
remarcat faptul că și acestea, la 
scara valorică a întrecerii, se stră
duiesc să fie exponente de nădej
de ale mișcării sportive constăn- 
țene. Sigur, ar fi prematur să vor
bim despre rezultate, acum cînd 
competiția se află în plină desfă
șurare. Vom preciza, însă, uncie 
e* mente de referință vizînd mani
era de lucru, de pregătire a echi
pe or. concepția lor de joc.

ALBATROS EFORIE SUD (an
trenor, Emil Stanciu) se remarcă 
prin omogenitatea fizică și su
fletească a jucătorilor ei, realizată 
în cadrul unui proces conștiincios 
de pregătire. Element dominant, 
tinerețea lotului — sub 19 ani 
media.

CIMENTUL MEDGIDIA (antre
nor, St. Vrînceanu) este o forma
ție cu multă experiență competi- 
țională, cu tendință către joc ferm 
în atac ca și în apărare. Este de 
notat la Cimentul tendința de a 
primeni lotul.

CHIMIA II NĂVODARI (antre
nor, I. Colac) se caracterizează prin 
tinerețea lotului — media 17 ani — 
fapt care îngăduie să asigure pri
mei echipe, cea din „A“, o per
manentă pepinieră de cadre.

CONSTRUCTORUL CONSTANȚA 
(antrenor, I. Tănase) este o for
mație orientată cu precădere pe 
joc ofensiv ca și pe o bună colabo
rare dintre compartimente.

C.F.R. CONSTANȚA (antrenor, 
A. Rădulescu), un XV cu atacanți 
percutanți și cu o excelentă pre
gătire fizică. Selecția stă perma
nent în atenția conducerii tehnice 
a echipei.

DACIA CONSTANȚA (antrenor, 
M. Dobre) este o pretendentă la 
primele locuri în competiție, da
torită mai ales înaintării extrem 
de active. Unele neajunsuri legate 
de absența unui teren propriu de 
pregătire — carență vremelnică — 
determină unele scăderi valorice 
ale echipei.

FARUL II 
nor, prof. I. 
trul în care 
de mîine al 
rului. Colaborarea dintre antreno
rii Nac* și T. Ioneseu va favoriza 
promovarea în timp util a celor 
mai bune elemente.

IDEAL CERNAVODA (antrenor, 
V. Zaharia) se remarcă prin modul 
cum știe să valorifice avantajul te
renului. Este o echipă tînără — 
media de vîrstă 20 de ani — ca
pabilă de rezultate frumoase.

PORTUL CONSTANȚA (antrenor, 
ing. G. Stanciu) este una din echi
pele în care procesul de antrena
ment se desfășoară aproape zilnic. 
Atu — forța și fantezia liniei de 
treisferturi.

I.T.C. CONSTANȚA (antrenor, I. 
Tomescu) trece drept XV-le cu 
cea mai activă înaintare. Practică 
un joc deschis, bine orientat tac
tic.

ȘCOALA SPORTIVA 2 CON
STANȚA (antrenor, I. Panciu) po
sedă un XV bazat pe excelenți 
sprinteri. De aici, posibilitatea de

a beneficia de o foarte percutantă 
linie de treisferturi.

VOINȚA CONSTANȚA (antre
nor, I. Bercu) se impune prin jocul 
robust al înaintării, prin lucidita
tea acțiunilor de atac.

Pentru ultimele trei formații, de 
notat faptul că ele n-au rezolvat 
încă problema unei baze sportive 
proprii. Dar acest deziderat se va 
împlini anul viitor, cînd vor fi da
te în folosință de către Trustul de 
construcții local nu maț puțin de 
6 noi terenuri de rugby. Alte 4 
vor fi operă studenților de la In
stitutul pedagogic și salariaților de 
la C.F.R. Așadar, în perspectivă, 
condiții excelente!

Vasile PENESCU

în județul Bihor, datorită price
perii și entuziasmului cu care lu
crează un fost jucător, astăzi meto
dist, antrenor și arbitru republican 
— Vasile Derșidan, oină a început 
să se răspîndească în tot mai. multe 
localități, nu numai, rurale, dar și 
în orașe.

Cu deosebire 
nostru național 
mulți profesori 
formînd echipe, 
le antrenează și cu care participă 
la diferite competiții. Numai în ul
timul timp, echipelor existente în 
școlile generale din comunele Sa
cadat, Miersig, Sîmbăta, Popești. 
Talpoș și altele, li s-au adăugat 
alte două : una în localitatea Cu
rățele și alta în Curtuișeni (satul 

Horgos, 
și alții,

în școli, sportul, 
capătă noi ^clepți, 
de educație fizică 
pe care chiar ei

Vasad). Profesorii Aurel 
Viorel Potre, Gheorghe Nan 
sînt animatori ai oinei.

Trebuie să spunem că și
învățămînt, 
organizației 

județean

toratul județean de 
Consiliul județean al 
pionierilor, Comitetul

Inspec-

U.T.C., precum și Consiliul județean 
al sindicatelor colaborează cu 
C.J.E.F.S. Bihor pentru ca oină să 
fie cunoscută și practicată în cît 
mai multe locuri.

foi toate competițiile organizate 
pînă acum : 
„Cupa școlilor generale, 
profesionale și
U.G.S.R.1’ și altele, au fost prezente 
echipele din majoritatea localități
lor unde se joacă oină. întrecerea 
cea mai reușită a fost, însă, cam
pionatul județean, desfășurat la Sa- 
lonta,

Dar cum menționam, oină a în
ceput să se răspîndească și în orașe. 
Au fost înființate echipe la Sa- 
lonta, Marghita, Beiuș și orașul dr. 
Petru Groza care, începînd din a- 
cest an, au luat parte la etapele 
de masă și la faza 
„Cupei României1* și 
tului republican11. în 
șului Beiuș activează 
de educație fizică.

Ion GAVRiLESCU

„Cupa României",
școlilor 

liceelor11, „Cupa

SPORTUL LUPTELOR
PE UN DRUM BUN LA TULCEA

CONSTANȚA (antre- 
Naca) reprezintă cen
se formează schimbul 
primei echipe a Fa

DIN ACTIVITATEA ȘCOLII SPORTIVE
Sportul luptelor constituie pen

tru orașul Tulcea singura discipli
nă cu activitate de performanță, 
prezentă într-un campionat repu
blican la cel mai înalt nivel (e- 
chipa Pescărușul participă, de a- 
proape 10 ani, în campionatul di
viziei A la greco-romane). E firesc, 
deci, ca organele locale cu atribu
ții în domeniul sportului să se 
preocupe de această disciplină. De 
pildă, în ajunul reînceperii cam
pionatului, C.J.E.F.S., Consiliul ju
dețean al sindicatelor, comisia ju
dețeană de lupte precum și repre
zentanți ai unor asociații sportive 
din întreprinderi au analizat, în- 
tr-o ședință de lucru, situația spor
tului luptelor, a echipei Pescăru
șul, stabilind o serie măsuri

fi

să îcr- 
robusiă, 
spor ti vi
D Ma-

care, aplicate la toate niveluri.’e. 
vor contribui la o mai bună com
portare a acestei formații în com
petiția la care participă.

Noul antrenor al Pescărușului, 
Dumitru Bacalu, a reușit 
maze o echipă destul de 
la unele categorii . avînd 
de certă valoare, cum sînt.
nea — fost campion balcanic < 
90 kg), A. Bucov — transferat 
cent la Pescărușul (-(—100 kg), 
Popovici (74 kg), C. Xenofonte 
kg) și N. Potapov (82 kg).

Activitatea de performanță în 
cest sport are, la Tulcea, un 
manent „izvor* de talente în 
ția de lupte a Școlii sportive, 
funcționează de cîțiva ani c 
ernică grupă la greco-romane,

ALE ATLETISMULUI NOSTRU
LIA BĂJENARU PETRE LENGYEL

TOATE SPORTURILE
CICLISM Tradiționalul concurs de 

ciclocros dotat cu „Cupa Steaua*4 se va 
desfășura duminică, de la ora 9.30, în 
împrejurimile complexului sportiv al 
clubului steaua (din bulevardul Ghen- 
cea). cu plecările și sosirile în incinta 
complexului. întrecerile se vor disputa 
pe distanțele de 16 km (seniori), 8 km 
(juniori I), 6 km (juniori li) și 2 km 
(categoriile semicurse și turism). " 
Steaua44 va reveni clubului care 
serie și va termina concursul 
mai mulți sportivi ia categoriile 
juniori I și H.

BASCHET Susținînd două : 
amicale în compania echipei Cerno Mo
rel Varna (din divizia A a campiona
tului bulgar), formația Farul Constanța 
a obținut tot at-îtea victorii : 90—64 și 
7.^—61. După cum ne informează cores
pondentul nostru județean Cornel Popa, 
cei mai buni jucători au fost ivascenco, 
Purcăreanu și Spînu de la Farul, res
pectiv Borisov.

HANDBAL Tn cadrul Cupei de 
toamnă", handbaliștii de la Politehnica 
Timișoara, care au întreprins un turneu 
în Polonia, au trebuit să susțină două 
jocuri-restanță, cu Universitatea Cluj și 
Independența Sibiu. Studenții timișoreni 
au cîștigat ambele partide, ‘întrecînd pe 
Universitatea Cluj cu 15—14 (5—6) și pe 
Independența Sibiu cu 19—13 (12—6). In 
urma acestor rezultate, Politehnica Timi
șoara se menține pe locul II în seria a 
Il-a, avînd 12 puncte.

YACHTING în urmă cu puțin 
timp, lacul Herăstrău din Capitală a 
găzduit o frumoasă competiție de yach
ting. dotată cu „Cupa Energeticlanul‘% 
organizată de A.S. Electrica București. 
La întreceri au participat sportivi din 
Capitală (de la Electrica și CNU), pre
cum și reprezentanți ai secției Dunărea 
orșova. Competiția s-a desfășurat la 
clasele FINN, FD. Snipe și Optimist. 
Iată prithii clas-ați : FINN — 1. A. Va- 
stliu (CNU). 2. C. Ivanovici (CNU), 3. 
M. Butucaru (CNU); SNIPE — 1. E. 
Groza — W. Enăceanu (CNU), 2. D. Po
povici — M. Brînzei (Electrica Bucu
rești), 3. N. Năvodaru — A. Mitran 
(Electrica București); FD — 1. L. Pre- 
descu — M. Mugescu (Electrica), 2. M. 
Cosereanu — V. Ungureanu (CNU): 
OPTIMIST — 1. A. Romascu (CNU), 2. 
O. Adam (CNU), 3. M. Radu (CNU).

SCHI Aflați în plină perioadă de 
pregătire pe uscat în vederea viitorului 
sezon. 260 de schiori de la I.E.F.S., Uni
rea AZuga, Steagul roșu Brașov, Trac
torul Brașov, A.S.A. Brașov, Dinamo 
Brașov, Clubul sportiv Brașovia.* Școala 
sportivă Rîșnov și de la Liceul din Pre
deal au participat la un cros (cu carac
ter de verificare) organizat de C.O.E.F.S. 
Predeal, pe traseul turistic al Clăbuee- 
tului. Pe primele locuri, s-au clasat P. 
Chlrlluș (I.E.F.S.) la seniori, Lucia Ba- 
rabaș (Tractorul) la senioare, C. Mî.n- 
druș (A.S.A.) Ia juniori I. Cornelia Mi- 
titelu (Liceul Predeal), la junioare I, 
V. Apostu (Steagul roșu) la juniori U 
și Marcela Țeposu (Liceul Predeal) la 
junioară II. Corespondentul nostru loan 
Codieanu ne-a precizat că întrecerile 
s-au bucurat de un deosebit succes.

TIR CU ARCUL La Satu Mare s-a 
desfășurat recent o interesantă competi
ție a' arcașilor localnici și mureșeni, 
dotată cu „Cupa municipiului Salu 
Mare». La întreceri, organizate de aso
ciația sportivă Voința Satu Mare. au 
participat patru echipe din Tg. Mureș; 
Sănătatea, Mureșul, P.T.T.R. și Voința. 
Printre concurenți s-au aflat și doi cam
pioni republicani; Ileana Molnar (Satu

„Cupa 
va in- 
cu cei 
seniori,

meciuri

CARTING 13 echipaje, formate din 
cîte trei pionieri, au participat, pe un 
traseu de 110 km, la un concurs orga
nizat la Sibiu. întrecerea, care s-a bucu
rat de un deosebit succes, a aliniat pio
nieri. din Agnita. Dumbrăveni, Mediaș, 
Vîlcea și Sibiu. La capătul unei dispute 
interesante, pe primul loc s-a clasat 
echipajul Casei pionierilor din Agnita 
care, în afara unei cupe, a primit și un 
motor Mobra. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele Casa Pionierilor Sibiu 
și Casa pionierilor Dumbrăveni. Cores- - 
pondentul nostru județean Ilie Ioneseu 
ne-a precizat că la concurs au luat 
parte și șapte pioniere.

Mare) și I. Mathe (Tg. Mureș). Iată cîș- 
tigătorii probelor : arcuri speciale. sim
plu PITA. — A. Veselovski (Voința 
Satu Mare) 873 p: pe echipe — Sănăta
tea Tg. Mureș; simplu F.I.T.A. — femei 
— Ileana Molnar (Voința Satu Mare) 
720 p; pe echipe — Voința Satu Mare ; 
arcuri standard (numai individual) Te
rezia Preda (Sănătatea Tg. Mureș) 475 
p și Z. Biro (P.T.T.R. Tg. Mureș) 838 p.

La recentele întreceri ale campionatului republican de judo rezervat echi
pelor de juniori, formația clubului Dinamo București a cucerit titlul (de 
la stingă) : Gheorghe Nache, Costică Sauciuc, Liviu Agapi, Ion Botezatu, 

Gheorghe Marin și Gheorghe Donciu (antrenor)
BOX în sala din incinta stadionu

lui Progresul s-a disputat cea de a treia 
gală de box din seria celor patru ale 
„Cupei Voința**. La această ediție s-a 
înregistrat o participare record, numă-^ 
rut pugiliștilor ridieîndu-se la peste 100. 
Tinerii boxeri care au urcat în ring au 
realizat meciuri deosebit de pasionante, 
urmărite c-u atenție de iui număr destul 
de mare de spectatori. Este explicabilă 
această combativitate, deoarece învingă-

întrecerile pugilistice pe echipe do
tate eu Cupa F.R. Box se vor dis
puta îneepind de duminică 23 oc
tombrie. Cele 16 formații, împărțite 
în patru serii, vor susține îhtilnlrile 
după următorul program stabilit în 
urma tragerilor la sorți ; Metalul + 
Rapid București — C.S.M. 4- Voin.ța 
Cluj (la București). Box Club Brăila 
— Motorul Arad (la Brăila), Farul 
Constanța — Dinamo Brașov (la Con
stanța), Electroputere Craiova — Por
tul Constanța + Cimentul Medgidia 
(la Craiova), A.S.X. Cluj — Selec
ționata județului Mehedinți (la Cluj). 
U. M. Timișoara — S. C. Muscelul 
Cimpuiung (la Timișoara). Construc
torul Galați — C.S.M. Reșița (la Ga
lați). Nleolina Iași — A.S.A. Bacău 
(la Iași).

toril urmează să se califice în finalele 
ce se vor disputa, la 27 octombrie, in 
aceeași sală. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor: CAT. 45 KG: Ion Berindei 
(Olimpia) b.p. Petre Mateescu (C.S.S.), 
Mihai Chlricuță (Viitorul) c. neprez. ion 
Slobpzan (Voința) ; CAT. 51 KG : Teodor 
Stanciu (Dinamo) b.p. Florian Mareș 
(Se. so. Energia); CAT. 54 KG: Badea 
Trică ‘(Viitorul) b.p. Ion Șeplecan (Con
structorul), Ion Vasile (Progresul) b.p. 
Valentin Mihai (Șc. sp. Energia), Ion 
Etta (Olimpia) b.p. Leontin Butur (Pro
gresul). Comei Dedulescu (Olimpia) b.p. 
Albinei Carp (Voința) ; CAT. 57 KG : 
N. Mincu (Progresul) b.p. I. Năstase 
(UREMOAS); CAT. 60 KG: P. Chitacu 
(Metalul) b.p. T. Mirciună (Gr. Șc. Con
structorul), Gh. Pamfil (Metalul) b.p. A. 
Florescu (Constructorul). N. Marin (Se
mănătoarea) b.p. I. Stancu (Progresul), 
A. Dobrescu (Șc. sp. Energia) b.p. Gh. 
lancu (Progresul). I. Ștefan (Progresul)
b. p. A. Cîmaru (Metalul); CAT. 63,500 
KG : I. Vieru (Viitorul) b.ab. V. Station 
(Șc. sn. Energia), E. Ștefan (Metalul)

c. neprez. M. N'eăcșu (Constructorul).

S-A ÎNCHEIAT

v A

ÎN BATRINUL ROMAN
(Urmare din pag 1»

detalii. Toată lumea așteaptă ne
răbdătoare sosirea „Coritanului" 
care va acoperi pista. Apoi, nu 
peste mult timp, va veni și cel 
dîntîi concurs. Se anticipează o 
participare de elită, pe lista invi- 
taților figurînd cîțiva dintre cei 
mai valoroși atleți români.

Profesorul Udrea, care ne-a în
soțit în vizita noastră, ne-a spus : 
„Grija pe care C.N.E.F.S. și fede
rația de specialitate au arătat-o 
clubului și orașului nostru prin 
construirea acestei splendide săli 
ne obligă la intensificarea muncii 
și la obținerea unor rezultate tot

mai bune. Vrem, totodată, ca sala 
din Roman să devină un punct de 
atracție pentru atieții din întreaga 
țară și, ca să reușim, vom căuta 
să organizăm cit mai multe com
petiții tie anvergură1*.

Ne-am notat aproape cuvînt cu 
cuvînt spusele profesorului Alexan
dru Udrea și am făcut-o pentru 
că sîntem convinși de interesul și 
pasiunea arătate atletismului pe 
aceste meleaguri. Numai C.A. Ro
man a înregistrat în perioada scur
să de la înființare, un bilanț cu 
totul remarcabil, care cuprinde 80 
de recorduri republicane, 31 de 
titluri naționale și 12 titluri bal
canice 1

LA 64 DE ANI, ANTRENORUL EMERIT CONSTANTINESCU
NEHOI PREGĂTEȘTE COPII PENTRU MONTREAL

Pe antrenorul emerit Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi l-am întîlnit In 
stadion. De altfel, ni se spusese <â 
nici nu poate fi în alta parte. Era 
acolo, pe marginea pistei, cu crono» 
metrul în mină, privind atent la una 
dintre grupele care se antrenau. Dia
logul s-a înfiripat simplu. Pentru 
reporter, mai ales, avea să fie un 
dialog plăcut.

— încep cu două întrebări indis
crete : cîți ani aveți, tovarășe pro
fesor. și cîți dintre ei i-ați dedicat 
atletismului ?

Interlocutorul s-a uitat la mine 
lung, pe sub ochelari, și mi-a răs
puns zîmbind :

BARAJUL**
CAMPIONATULUI DIVIZIONAR DE TENIS

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul a luat sfîrșit turneul de 
baraj pentru divizia A (seria a II-a V 
Ultimele două clasate, Petrolistul 
Cîmpina și Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, cu un plus de rutină com- 
petițională au respins tentativele de 
promovare a echipelor A.S. Colțea 
București și Școala sportivă nr. 2 
Olimpia Constanța.

Petrolistul Cîmpina (antrenor Al
fred Secuiu), beneficiind de un lot 
omogen — în care s-au evidențiat 
frații Mirel-a și Dan Comănescu, 
ambii juniori, precum și seniorii A. 
Dragomir și M. Bondoc — 
minat turneul neînvinși, 
du-și locul în divizie.

Industria sîrmei Cîmpia

au ter- 
păstrîn-

Tui’zii,

acest centru cu tradiție — de unde 
au făcut primii pași în tenis, de
venind ulterior jucători fruntași, 
Virginia Ruzici, I. Sântei, S Mure- 
șan, D. Nemeș etc. — și-a apărat 
cu îndîrjire locul din prima divizie 
a țării. Un" aport substanțial la a- 
acest succes aii avut Corina Stoleru 
și Ana Hiriza care în fiecare în- 
tîlnire au adus cite 4 și 5 puncte 
de aur.

A.S. Colțea, echipă, care ratează 
a treia oară promovarea, nu și-a 
dezmințit ghinionul nici de data a- 
ceasta. în partida-cheie cu Petrolis
tul Cîmpina, cînd. conducea cu sco
rul de 8—7, fiindu-i suficient un 
singur punct pentru a-și realiza

visul, a fost lipsită de aportul pri
mei jucătoare, Gabriela

Școala sportivă nr. 
Constanța, cu o echipă 
experiență, s-a remarcat 
victoriile talentatului 
rențiu Țiței, care cîștigînd toate 
partidele și învingînd jucători de 
prima categorie, a promovat la 
vîrsta de 16 ani în categoria I. S-a 
remarcat, de asemenea, mezina con
cursului, micuța Rosemarie Melco- 
nian în vîrstă de 13 ani.

S. IONESCU
Clasament final :

3 3 0
3 2 1
3 12 

3 0 0

Velicu.
2 Olimpia 
lipsită de 

totuși prin 
junior Lau- 

cîștigînd

1. Petrolistul Cîmpina
2. Industria sî-mei c.T.
3. A S. colica Buc
4. Șc. sp. Olimpia C-ța

32:19 3
32:19 2
30:21 1
8:44 0

Printre „produsele" cele mai 
recente ale atletismului romaș- 
can se remarcă I ia Băjenaru, 
născuta la 12 aprilie 1957.

Tinăra atletă (1,68 m — 55 kg), 
cu o statură potrivită pentru 
alergări, a început să 
atletismul în 1971, cînd a aler
gat 400 m în 61,8 s. Anul 1972 a 
adus-o în atenția specialiștilor 
cu 15,7 s pe 100 mg și, în spe
cial, cu 58,4 pe 400 m, reușind 
să se claseze a 3-a la campio-

practice

Frate cu săritorul de triplu 
Ștefan Lengyel, student la 
I.E.F.S., Petre s-a născut la Bra
șov, în ziua de 9 iulie 1956 și 
a fost descoperit în anul 1970 
de profesorul Liviu Mereuță. 
Acest tînăr cu un gabarit impre
sionant (1,87 m — 89 kg) pen
tru vîrsta lui a avut o progre
sie remarcabilă a rezultatelor * 
1971—41,42 m (cu 5 kg); 1967— 
52,90 m (cu 6 kg) fi 45.98 m (cu 
ciocanul de seniori) ; 1973—65,32

județeană a 
„Campiona- 
echipa ora- 
7 profesori

a și dat formației divizionare cîțiva 
titulari, cum sînt Al. Șerban (cat 
48 kg), Gh. Buftei (62 kg) și N. 
Potapov, iar alți doi tineri sînt 
printre rezervele divizionarei A.

Secția de lupte a școlii sportive 
(antrenor Ion Geambazu) deși ac
tivează mai de mult, a fost afiliată 
la federația de specialitate doar 
anul acesta. Mica sală de la Școa
la generală nr. 2, o improvizație 

întrunește nici cele mai 
condiții pentru acest

care nu 
elementare 
sport greu (de dimensiuni minime, 
fără baie
este pur și simplu asaltată de nu
meroșii tineri care practica luptele 
sau vor să se dedice acestei disci
pline. Antrenorul I. Geambazu lu
crează eu sportivii atît dimineața 
cît și după-amiaza, ținînd cont de 
orarul de școală al elevilor, 
evidența secției sînt peste 60 de 
elevi, recrutați, în majoritate, de 
la Liceul industrial, Liceul meta- 

profesională 
face, de 

întreceri de

și aparate ajutătoare)

în

lurgic și Școala 
M.A.I.A.S.A. Selecția se 
regulă, după cîteva 
trîntă, unde antrenorul sau colabo
ratorii săi, profesori de educație fi
zică din școlile orașului, depistea
ză băieți cu aptitudini pentru a- 
ceastă ramură sportivă.
cesta sînt în pregătire și cîțiva 
„super-grei11, băieți de peste 90 
kg, dintre care antrenorul tulcean 
speră să crească viitori performeri.

Anul a-

peste 90

La ora actuală secția dispune de 
16 tineri cu o pregătire avansată, 
dintre care cel puțin jumătate vor 
fi prezenti la întrecerile pe țară ale 
școlilor sportive.

Secția de lupte a Școlii sportive 
Tulcea se află pe un Arum bun. 
După o șd^rWApe®ăda de acti
vitate ea a și devenit pepiniera 
activității de eșrformanțâ, din oraș, 
dar are nevoie de mai mult spri
jin. Dacă pentru anul 
1973—74 s-a putut asigura un 
get care să acopere nevoile 
nime, trebuie făcute eforturi

școlar 
bu
fni

și
pentru rezolvarea problemei cores
punzătoare a sălii de antrenament.

T. RABȘAN

LEGENDELE
la școala din Humulești am găsit în
totdeauna copii talentați pentru atle
tism. Profesorul de educație fizică 
C. Crețu face miracole cu elevii săi. 
Acum am remarcat-o pe Ana Păsă- 
Iău. Să țineți minte numele ei ! 
M-am uitat în catalog pentru că 
nu-mi venea să cred că are numai 
13 -ani. Are o statură impresionantă 
și, la concursul demonstrativ organi
zat în comună, a încercat să le în-

natele republicane de juniori II 
de la Cluj si făcînd parte din 
echipa recordmană la ștafeta de 
4x400 m.

Anul acesta i-a adus cele mai 
multe satisfacții: două titluri de 
campioană de junioare II (400 m 
plat și 300 mg), locul 2 la cam
pionatul 
debutul 
juniori, 
oare II 
400 mg

juniorilor I (400 mg), 
în echipa națională de 
noi recorduri de juni- 
la 300 mg (44,6 s) și 

(63,5 s), plus un remar
cabil record personal la 
plat (56,7 s).

Pentru 1974 și-a propus 
vină campioană balcanică 
nioare la 400 mg cu un timp 
sub 60 s și să debuteze în echi
pa națională de seniori.

Este elevă în clasa a X-a 
Liceului nr. 2 din Roman 
dorește să devină studentă 
I.E.F.S.

400 m

șă de- 
de ju-

a 
și 
la

m record (cu 6 kg) și 58,88 m, 
record (cu ciocanul de seniori),

Cele mai semnificative perfor
manțe ale scurtei sale cariere 
sînt locurile III la campionatele 
republicane de juniori III (Con
stanta. — 1971) și, respectiv, de 
juniori II (Cluj — 1972).

Anul 1973 i-a adus titlul de 
campion republican de juniori II 
(Pitești) și locul III la campio
natul juniorilor I (București) și, 
totodată, debutul în reprezenta
tiva de juniori, cu ocazia triun
ghiularului de la Erfurt cu 
R.D.G. și Polonia.

Elev în clasa a Xl-a a liceu
lui „Unirea" din Brașov Petre 
Lengyel ne-a declarat că visul 
său este să devină student la 
I.E.F.S., iar pentru 1974 să arun
ce cel puțin 63 m cu ciocanul 
de seniori.

CUPA FLACARA“
C.E.F.S. al sectorului I din Ca

pitală a organizat duminică, pe 
stadionul Tineretului, competiția 
de marș dotată cu „Cupa Flacăra1*. 
Din păcate, de la întrecerile celei 
de a XH-a ediții a competiției au 
lipsit foarte mulți dintre mărșă
luitorii noștri fruntași. în ciuda 
acestui fapt, întrecerile au fost a- 
tractive și au prilejuit cîteva re
zultate interesante. Iată cîteva din
tre aceste rezultate : JUNIORI III 
(3 km); 1. T. Nicola (PTT) 15:00.0, 
2. Al. Dancu (PTT) 16:11,0, 3. D. 
Năstase (PTT) 17:48.0; JUNIORI 
II (5 km) : 1. I. Gălineață (Dina
mo) 23:04,8, 2. D. Antohi (Dinamo) 
26:08,0, 3. D. Paraschiv (PTT) 
29:35,0 ; JUNIORI I (5 km) : 1. C.

MARS»
Orban (PTT) 22:53,8, 2. N. Cojo
carii (Dinamo) 23:25.1, 3. D. Mihai 
(Dinamo) 24:06.0. 4. St. Enache 
(Dinamo) 24:11,0, SENIORI (10 
km): 1. I. Găsitu (Steaua) 43:44,4. 
2. Gh. Jugănaru (PTT) 44:25,0, 3. 
N. Maxim (Dinamo) 44:50,4, 4. C. 
Băluță (Dinamo) 50:57,0, 5. I. Urse 
(PTT) 51:50,0.

Pe traseul de pe strada Maior 
Coravu, din vecinătatea stadionu
lui 23 August, se va desfășura du
minică „Cupa de toamnă11 la marș, 
în organizarea asociației sportive 
Dinamo Jilava. în program vor fi
gura probele de 1.5 km (copii), 
5 km (juniori I și II), 20 km (se
niori și veterani). — Nicolae D. 
NICOLAE, corespondent.

SE FĂURESC ACUM!
treacă pe „vitezistele mele". A fost 
l-a un pas de reușită. Eu, însă, am 
de gînd să fac din ea aruncătoare de 
suliță. O atașez grupei peniru Mont
real, unde mai sînt fratele Eleonorei 
Monoranu, Sorin — un băiat eu ca
lități de decatJonist — și încă pa- 
tru-cinci copii de mare talent. Cu ei 
sper să obțin curînd rezultate foarte 
bune. Eu sper întotdeauna. Poate 
de aceea și reușesc...

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

așteaptă spectatori,
IAR SPECTATORII AȘTEAPTĂ

FOTBALIȘTII DIN ROMAN
REZULTATE !

• Aflîndu-ne la Roman am vizitat 
și Liceul 2 . din localitate, în cadrul 
căruia funcționează .și Școala spor
tivă. Pe baza sportivă a școlii se 
afla în acel moment clasa a X-a, 
care efectua ora de educație fizică 
sub conducerea profesorului Aurel 
Bacruban. Acesta ne-a vorbit despre 
multiplele preocupări sportive 
elevilor..............................
tutile 
atrage 
spre 
și stadioane. Am reținut", printre al
tele, inițiativa catedrei de educație 
fizică de a susține normele de con
trol la atletism pe stadionul orașu
lui, în primul rînd pentru a obișnui 
copiii cu condițiile apropiate de con
curs și, în al doilea rînd, pentru a 
crea specialiștilor de la Clubul atlc-

liceului și 
cadrelor didactice 

pe absolut toți 
activitatea de pe

ale 
despre efor- 

de a-i 
elevii 

terenuri

— Aș spune că am 57 de ani, dar 
am împlinit 64! De atletism am în
ceput să mă ocup prin 1947, sau 
48 ; nu știu precis și nici nu vreau 
să-mi amintesc ciși ani- s-au scurs...

— Vorbiți-mi atunci despre cele 
mai bune „produse» ale dv.

— Și lucrul ăsta e foarte greu. 
Mi-au trecut mii de copii prin mină 
și, dintre ei, am reușit să-i duc pe 
mulți spre drumul marii performan
țe. Să încercăm, totuși. Cred că pri
mul a fost Nicolae Pleșcan, record
man la 3000 m, apoi loan Hîră, cam
pion și recordman la 1500. Au urmat, 
Mihai Pancu, Traian Chiha, Constan
tin Paidas și 
specializați în

— Cînd ați 
fetei»" ’

— Asta știu

Vasile Florca — toți 
probele de obstacole, 
început să lucrați cu

precis, în 1958. Fetele 
mi-au adus mari satisfacții încă din 
primul an de activitate. Elena Flei- 
cher, Lucia I’ăuleț, Aurica Popovici, 
Rodica Voroneanu, Alăriuța Filip, Ma
riana Suman, Mihaela Loghin, Eleo
nora Monoranu, Viorica Neagu 
foste și actuale recordmane 
pioane naționale. Dar lista 
mai lungă...

— Din noua generație — 
junioarelor II — pe cine ați 
în mod deosebit ?

— Cred că micuța Elena 
proaspătă recordmană și 
a țării la 2 000 m, merită cea mai 
multă atenție. E firavă și timidă, 
parcă nici nu se vede, dar cînd in
tră pe pistă zboară pur și simplu. P< 
ea o pregătesc i 
la Montreal și 
cunsâ. Cine știe...

— Am aflat că 
nuu procesul de 
perit de curînd 
perspectivă ?

Sigur că da ' Chiar ieri am 
Humulești, la.. Creangă aca- 
duc acolo deseori pentru că

fost la 
să. Mă

și 
e

sini 
căm
inul:

aceea a 
remarca

Nichita, 
campioană, 

merită cea 
E firavă

pentru Olimpiada eh 
I am o speranță as-

vă preocupă cnnti- 
selecție. Ați desco- 
elemente de mare

Ocupînd în prezent un Ioc mo
dest, în partea de jos a clasamen
tului, formația romașcanâ arc am
biții mari, și cum să nu aibă cînd 
printre numeroșii jucători care au

Spunea o dată cineva că nu 
xistă nicăieri oraș fără... fotbal ? 
avea dreptate. Chiar și aici, la 
man. unde atletismul a atras 
partea sa o treime din tineretul

MM

Noua Casă de cultură a sindicatelor 
destinate sportului

din Roman edificiu modern și elegant, cuprinde numeroase încăperi

pl

șului, fotbalul își are simpatizanții 
săi, echipele sale antrenorii și ar
bitrii săi. Campionatele municipale, 
organizate d.upă. sistemul diviziei, 
cuprind nu mai puțin de 20 de e- 

. chipe, dintre care 12 sînt de seniori 
iar 8 de juniori.

Comisia municipală de speciali
tate (președinte — Constantin Bo
tezatu) desfășoară o activitate susți
nută, veghind în permanență la bu
nul mers al competițiilor și asi- 
gurînd mereu cadre noi prin șco
larizarea unor viitorii instructori 
și antrenori,, prin organizarea uno. 
cursuri, de arbitri. Dincolo de toate 
aceste aspecte, eforturile sînt în
dreptate. însă, spre prima echipă 
a orașului. Victoria Roman, proas
pătă divizionară B.

apărat de-a lungul anilor culorile 
Romanului s-au aflat nume sonore 
ale fotbalului nostru, cum sînt 
Dembrovschi, lanul și Catargiu.

Echipa pregătită acum de antre
norul Tiberiu Căpățînă este una 
dintre cele mai tinere divizionare 
din țară, cel mai „bătrîn“ jucător 
împlinind zilele trecute... 21 de ani. 
Cu toate acestea, atît antrenorul, 
cît și elevii săi doresc să facă o 
figură frumoasă, lucru pentru care 
se pregătesc cu asiduitate. E ade
vărat că, după cum ne spunea T. 
Căpățînă, publicul vine în număr 
destul de mic la jocuri, dar e mai 
mult ca sigur că atunci cînd for
mația se va pune pe roate, tribu
nele se voi- umple din nou, ca al
tădată...

tic posibilitatea unei noi selecții. 
In legătură cu Școala sportivă, 

ceasta_ dispune, deocamdată, de 
singură secție — handbal — care

a- 
o

---------- ----- a 
reușit însă, datorită -interesului mani
festat de profesorul Paul Militaru, 
să intre cu echipa feminină în di
vizia școlară.

• înființată în 1968 din inițiativa 
medicului veterinar Vasile Șerban 
(care este și antrenorul echipei), 
secția de judo de la Metalul Roman 
are Ia activ multe rezultate bune, 
printre care cucerirea unei medalii 
de argint (Vasile Cozma) și a uneia 
de bronz (Petru Okroș) la campiona
tele republicane de seniori si, res
pectiv, de copii, cîștigarea în 1970, 
71 și 72 a etapelor de zonă din ca
drul campionatelor republicane pe e- 
chipe, precum și includerea unui 
sportiv (Constantin Gotcă) în lotul 
reprezentativ de juniori,
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gătire cu calificativul „foarte 
bine".

Cu ocazia Zilei armatei per
sonalul unității de parașutișt.i se 
prezintă cu un edificator raport 
pentru eforturile și vrerea lui : 
Toți ostașii stabiliți prin plani
ficare, au dobîndit în condiții 
foarte bune brevetul de parașu- 
tist militar. La toate categorii
le de pregătire calificativul 
„foarte bine" ocupă din ce în ce 
mai mult teren. De pildă, la tra
gerile cu armamentul de infan
terie, la toate ședințele de pînă 
acum subunitățile comandate de 
căpitanul Dumitru Horghidan, 
căpitanul Teodor Minciulescu, 
locotenentul major Dumitru Ste- 
rian și locotenentul Ștefan Săl- 
ceanu au obținut calificativul 
maxim.

Rezultatele deosebite ale aces
tui entuziast colectiv nu mai 
surprind pe'nimeni, ele înscriin- 
du-se perfect într-o prestigioasă 
tradiție. De aici s-au lansat oa
meni ale căror nume au devenit 
binecunoscute nu numai în țară, 
ci și dincolo de hotare. Printre 
aceștia se numără și locotenent- 
colonelul Iancu Gheorghe, para- 
șutist militar clasa I, care are o 
laborioasă activitate pe tărîmul 
parașutismului sportiv, și o con
tribuție însemnată la afirmarea 
sportului românesc pe plan in
ternațional. Neobosita sa muncă, 
performanțele sale i-au fost răs
plătite de titlul „Maestru eme
rit al sportului".

Exemplul comunistului Iancu 
este continuat astăzi de tineri în 
plină ascensiune. Iată cîteva nu
me : locotenentul major medic 
Vasile Marin, parașutist militar 
clasa I, maestru al sportului ; 
căpitanul Gogan Drăgan,. para
șutist militar clasa I și antre
nor al lotului de parașutiști al 
asociației sportive „Șoimii", frun
tașul Corneliu Limbășan, militar 
de frunte, candidat la titlul 
„Maestru al sportului", membru 
al lotului național de parașu
tism ; soldatul Traian Surariu, 
ostaș destoinic și disciplinat, tră
gător de elită cu armamentul 
individual, și el candidat la 
titlul „Maestru al sportului" și 
membru al lotului național de 
parașutism.

Și lista ar putea continua. Mă 
opresc însă aici, nu înainte de a 
sublinia că parașutiștii militari, 
încadrîndu-se în același înalt 
ritm al cadenței tuturor ostașilor 
țării, ridicîndu-și necontenit pre
gătirea de luptă și politică, per- 
fecționîndu-și continuu măiestria 
în arta parașutismului, sînt 
gata oricînd, să răspundă pre
zent la chemarea țării, de a 
apăra cuceririle socialismului, 
mersul înainte al poporului pe 
calea progresului și prosperității.

Constituie cele de mai sus o 
parte din posibilul raport al 
oștirii țării, acum de Ziua ei.

ROMÂNIEI"CUPA

JUNIORILORDIN PROBLEMEL1

BALANSOARUL SUBTERFUGIILOR
• Continuă să fie încălcată o decizie a F.R.F. privind promova rea elementelor tinere

juniori posibilitatea de a 
fața unor tribune arhipline 
tr-un anonimat total, ca în 
natul rezervat lor), alături 
baliști cu mare experiență

Am apreciat, ca salutară hotărî- 
rea F.R.F. privind întinerirea for
țată (dacă de bună voie nu s-a pu
tut face) a eșaloanelor noastre di
vizionare B și C, a campionatului 
de tineret-rezerve, o competiție care 
ajunsese mai mult de... rezerve de- 
cît de tineret. Și ana considerat ca 
excelentă măsura —• inițiativă de a 
aduce în prim-planul atenției iu
bitorilor fotbalului jucători foarte 
tineri, vîrfurile juniorilor, speran
țele de mîine ale soccerului nostru. 
S-a considerat — și pe bună drep
tate — că, astfel, se va da acestor 

juca în 
(nu în- 

camplo- 
de fot- 
compe- 

tițională, de la care să poată învăța 
cîte ceva. N-am crezut nici un mo
ment că o asemenea decizie, atît 
de bine intenționată, a forului de 
specialitate, se va izbi de opacita
tea unor antrenori pentru care nu 
jocul atletic, rapid, viguros contea
ză, ci doar punctele de toate zilele, 
obținute prin orice mijloace.

Textul inițial al hotărîrii, care 
stipula obligativitatea echipelor de 
a avea, încă din primul minut, în 
rîndurile lor, un junior, nu i-a spe
riat pe cei ce răspund de destinele 
divizionarelor B și C. Așa Se expli
că nenumăratele situații penibile, 
cînd juniorul trimis în teren a fost 
înlocuit imediat, după numai un mi
nut sau două, decela mai multe ori 
FĂRĂ SA FI ATINS MĂCAR MIN
GEA. Exemple ? Destule. în partida 
dintre Chimia Rm. Vîlcea și Gaz 
metan Mediaș, antrenorii celor două

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A
A DIVIZIEI

Xl-a
A

s C. GHIȚA,

AGENDA
BUCUREȘTEANĂ

SÎMBĂTĂ 27 OCTOMBRIE

® Stadionul 23 August, ora lo : 
Steaua — F.C. Argeș (Divizia A) ;

o Terenul Steaua, ora 10 : Steaua
— F.C. Argeș (tineret-rezerve) ;

• Terenul T.M.B., ora 15 : T.M.B.
— Unirea Tricolor (Divizia C).

• Terenul Electronica, ora 15: 
Electronica — Tehnometal (Divi
zia C).

DUMINICA 28 OCTOMBRIE

• Stadionul Dinamo, ora 13 : Di
namo — „U“ Cluj (tineret-rezerve).; 
ora 15 : Dinamo — „U“ Cluj (Divi
zia A) ;

• Terenul Autobuzul, dra 11 : Au
tobuzul — Ș.N. Oltenița (Divizia B) ;

• Terenul Laromet, ora 11 : Laro- 
met — Argeșul Mihăilești (Divizia C) ;

• Terenul F.R.B., ora 11 : I.O.R. — 
Dinamo Slobozia (Divizia C) ;

• Terenul I.R.A., ora 11 : Triumf
— Flacăra roșie (Divizia C).

Steaua — F.C. Argeș
ajutat la linie de C. Braun și N. 
Iliescu (toți din Brașov) ;

Politehnica Iași — C.S.M. Reșița : 
N. PETRICEANU. ajutat de C. Ma- 
nușaride și F. Coloși (toți din 
București) ;

U.T.A. — Sportul studențesc 
MANOLE (Constanți'.), ajutat 
Barbu (Deva) și S. Drăgulici 
beta Tr. Severin) ;

A.S. Armata Tg. Mureș — 
Craiova : A. BENTU, ajutat de Gh. 
Retezan (ambii din București) și V. 
Dumitriu (Oltenița) :

Petrolul — Rapid : I. CÎMPEA- 
NU, ajutat de T. Gaboș și I. Con- 
stantinescu (toți din Cluj) ;

C.F.R. Cluj — Politehnica 
șoara : R. STÎNCAN, ajutat 
Cîțu și St. Lazăr (toți din 
rești) ;

Steagul roșu — Jiul : O. ANDER- 
CO (Satu Mare), ajutat de V. Cate
na (Cărei) și M. Bădulescu (Ora
dea) ;

Dinamo — „U“ Cluj : GR. BÎR- 
SAN, ajutat de T. Trofin și V. Pa- 
ladescu (toți din Galați) ;

Sport Club Bacău — F.C. Con
stanța : N. CURSARU. ajutat de V. 
Gligorescu (ambii din Ploiești) și 
C. Prusac (Botoșani). Se dispută în 
ziua de 31 octombrie.

echipe s-au dovedit a fi atît de... o- 
perativi îneît V. lonescu și Barna 
n-au rămas în teren decît 1 și, 
respectiv, 4 minute ! ? în meciul lor 
direct, Constructorul și Oțelul Ga
lați nu i-au lăsat pe juniorii lor 
să joace decît 7 și 5 minute ! La 
fel de grăbiți au fost și antrenorii 
echipelor Știința Bacău și F.C. Ga
lați (schimbări efectuate în minu
tele 5 și 12), Ceahlăul P. Neamț 
și Delta Tuleea (minutele 12 și 17). 
Autobuzul București 
tere Craiova (min. 13 
iurgistul Cugir (min. 
cu Mureșul Deva 
doar ci te va exemple 
La „C“ 
mare.

Desigur, au fost și echipe — e 
adevărat, foarte puține — care au 
acordat și acordă. în continuare, 
atenția cuvenită primenirii perma
nente, schimbului lor de mîine. 
Printre ele. Metalul București. Paul 
Popescu și echipa sa n-aveau ne
voie de o hotărîre venită din par
tea forurilor superioare pentru a 
căuta elemente tinere și a le pro
mova cu mult curaj. Aproape meci 
de meci, Metalul a avut în poartă 
un junior titular (Moraru), iar prin
tre jucătorii 
ranță 
și în 
niori. 
julii, 
tori și la alte echipe : Sportul stu
dențesc (tineret-rezerve), Minerul 
Baia Mare, Unirea Iași, „U“ Cluj 
(care nu se teme să joace, chiar 
în Divizia A, cu un jucător junior 
— Hurloi) etc. Dar, din păcate, nu
mărul acestor echipe este foarte 
mic.

Situația privind soarta juniorilor 
clin echipele de „B" și ..C" nu s-a 
îmbunătățit nici după revenirea 
F.R.F. cu precizări noi la textul 
primei hotărîri („juniorul nu poate 
fi înlocuit decît în caz de accident 
constatat de medicul delegat la 
meci"). Antrenorii echipelor vizate 
continuă să facă însă TOT POSI
BILUL PENTRU ÎNLOCUIREA 
CÎT MAI GRABNICA A JUNIORI
LOR ÎN CAUZĂ, trimițînd in locul 
lor jucători trecuți, de mult, de 
vîrsta elanului, combativității și a- 
celei predispoziții pentru surplusul 
de efort, atribute despre care se 
discută. în prezent, atît de aprins,

și Electropu- 
și ...13), Meta-
4), în partida 
etc. Am dat 
din Divizia B 

numărul lor este și mai

de cîmp o altă spe- 
a sa. Giugiumică. selecționat 
lotul republican lărgit de ju- 
Cu ochi buni, de părinți gri- 
sîht priviți forte tinerii jucti-

ANUNȚI
Cu oeazia meciului de fot

bal divizia A, F. C. Petro
lul — Rapid București, în
treprinderea turism, hoteluri 
și restaurante București, or
ganizează o excursie cu tre
nul la Ploiești pentru susțină
torii echipei Rapid, la prețul 
de 32 lei, inclusiv costul bile
tului de meci.

înscrieri .și informații la fi
liala de turism din calea Vic
toriei 100, tel. 15 74 11, pre
cum și la stadionul Ciulești.

în fotbalul nostru. Pe nimeni nu 
interesează soarta acestor tineri, ni
meni nu ține cont de marile lor 
frămîntări interioare atunci cînd se 
văd... expulzați din meciuri, fără 
nici un motiv întemeiat. Mai mult, 
unii dintre ei sînt învățați de către 
antrenorii lor, pretinși pedagogi (dar 
ce fel de pedagogi ? !) să simuleze 
fel de fel de accidentări, pentru a fi 
înlocuiți. „înțelegerea" dintre antre
nori și respectivii jucători ni se 
pare a fi de o foarte mare gravi
tate, cu repercusiuni (necinstea, in
corectitudinea, lipsa de fair-play) 
care vor lăsa ui:me adînci în vii
torul acestor juniori cu care se... 
jonglează acum o hotârîre de bun 
augur. Și încălcarea ei continuă să 
se facă.

Duminică, la Timișoara, Politeh
nica a fost pe 
testa rezultatul 
ret-rezerve (dar 
oarece Steaua a 
fără avizul

punctul de a con- 
meciului de tine- 
s-a răsgîndit), de- 
înlocuit un junior, 

vreunui medic. În 
schimb. Jiul nu s-a... răzgîndit și 
a contestat rezultatul meciului cu... 
„Poli" Timișoara, dispțjtat în etapa 
a IX-a. Din ,.B“ 
vină la F.R.F.
subiect aceeași temă. Relonul Săvi- 
nești contestă
Gheorghiu-Dej. 
pe Progresul București, 
mișoara, pe Minerul Anina, F.C. Ga
lați, pe Constructorul Galați etc. 
Motivul ? înlocuirea juniorilor fără 
avizul medicilor. La pauza meciu
lui Metalul Mija — Victoria Ro
man. pe juniorii din cele două e- 
chipe i-a trăsnit din senin o durere 
de... dinți și iată-i înlocuiți cu a- 
vizul unui doctor care nici măcar 
n-a fost la meci ! ? Prea de fot. 
Și pentru că e prea de tot. F.R.F. 
va trebui să INTERVINĂ CU HO- 
TARÎRE, să acționeze toate pîrghii- 
le pe care le are la dispoziție pen
tru a-i face pe antrenorii vinovați 
să SIMTĂ responsabilitatea actelor 
lor. Intervenții care sperăm să nu 
ocolească, în nici un caz, nici clu
burile și secțiile respective, cu AVI
ZUL cărora se încalcă grosolan o 
hotărîre a forului de specialitate. 
Știm, F.R.F. CUNOAȘTE PERFECT 
SITUAȚIA și se află pe punctul de 
a interveni cu sancțiuni. Foarte bi- 

Dacă altfel nu se poate.

și „C" continuă să 
memorii avînd ca

pe Trotușul Gh.
Metalul București

C.F.R. Ti-

Fază spectaculoasă din meciul Automatica — Ș. N. Oltenița disputat ieri, în

Actuala ediție a „Cupei Româ
niei'’ ne-a oferit încă de la prima 
evoluție a divizionarelor B o suită 
de surprize, multe formații din a- 
cest eșalon părăsind competiția. Ia
tă că și în etapa de ieri multe re
prezentante ale Diviziei B în a- 
ceastă populară competiție au avut 
comportări slabe fiind întrecute 
de formații mai modeste, iar al
tora le-au trebuit 120 de minute 
să încline balanța în favoarea lor 
sau să cîștige după executarea lo
viturilor de la 11 m. Printre e- 
chipele ce au spus „adio" compe
tiției se numără Flacăra Moreni, 
Progresul București, Metalul Bucu
rești, Dinamo Slatina, Olimpia O- 
radea. Unele dintre aceste formații 
în precedentele ediții, au jucat un

rol mai important, dar, 
se vede, în întrecerea 
făcut figurație...

Și acum, rezultatele 
în partidele disputate

e Metalul Rădăuți - 
Suceava 0—1 (0—0) ;

• Minerul Gura Humorului — 
C.F.R. Pașcani 0—1 (0—0, 0—0) ;

Minerul 
37, 

a
incidente provocate de oas-

după cum 
actuală au

înregistrate 
ieri :

C.S.M.

e Partizanul Bacău 
Comănești : întrerupt în min. 
la scorul de 0—0, ca urmare 
unor 
peți ;

e
cău

Oituz Tg. Ocna — Știința Ba- 
0—3 (0—1) ;
Olimpia Rm. Sărat

Buzău 1—2 (0—1) ;
Gloria

F.C. CONSTANTA PLEACĂ MÎINE LA TIRANA
Echipa F.C. Constanța va pleca 

mîine dimineață, pe calea aerului, 
la Tirana, unde sîmbătă după-amiază 
va fi sparing-partenerul selecționa
tei Albaniei.

Fotbaliștii cohstănțeni și-au 
cheiat ieri pregătirile, sustinînd 
joc-scoală cu echipa de tineret 
clubului.

Vor face deolasarea, însoțiți

antrenorul 
jucători :

-ca. 
Nistor, 
('prea, 
ranian,

E. Hașoti, următorii 
Ștefăneseu, Popa, Ghir- 

Stoica, Antonescu, Bălosu, 
I. Constantinescu, Vigu, 

Tănase, Mărculescu, Ca- 
Lică, Turcu, Negoescu.

Capitală Foto : Dragoș NEAGU

Flacăra

de

Univ.

: GH. 
de I. 
(Dro-

Timi
de M. 
Bucu-

Laurențiu DUMITRESCU

NIMENI N-A UITAT DE CAMPIONAT!
Deși ieri a fost „ziua cupelor eu

ropene", echipele divizionare A 
n-au scăpat de grijile campionatu
lui. Sîmbătă se va da startul în 
etapa a Xl-a, cu partida Steaua — 
F.C. Argeș, urmînd ca duminică să 
se dispute și celelalte 7 partide 
(mai puțin S.C. Bacău — F.C. Con-

stanța, programată pentru miercuri 
31 octombrie). Și, de la începutul 
acestei săptămîni, toate gîndurile 
echipelor neangajate în cupele eu
ropene duc spre etapa de sîmbătă 
și duminică. In imagine, cîțiva din
tre jucătorii Rapidului, surprinși de

fotoreporterul nostru Paul Roino- 
șan, ieri, lă un antrenament în Ciu
lești.

Rapidul care, cu speranțe renăs
cute după victoria din ultima eta
pă, atacă, acum, cu ambiții sporite, 
„acțiunea Petrolul", de duminică.

La centrul de antrenament și inițiere al asociației Electrica Timișoara, 
condus de antrenorul Marcel Prina, zeci de fete și băieți descifrează 
tainele sportului alb. Foto; Robert SCHWARTZ • Timișoara

pentru un loc fruntaș în campio
natul județean. La Tulncești, un 
inimos organizator, profesorul de 
educație fizică Jean Petre, se ocupă 
de pregătirea sportivilor din co
muna sa, precum și a tinei-ilor a- 
matbri de sport din satele din jur : 
Grivița și Tatarca. Aceste localități 
au cîte trei echipe, de fotbal an
grenate în diverse concursuri. Sa
tul Negrilești este reprezentat de 
două echipe de fotbal, iar sportivii 
din comunele Smîrdan. Tudor Vla- 
dimirescu și Cișmele au o remar
cabilă comportare în campionatul 
județean de fotbal.

În comuna Lieșt.i, profesorul Va- 
lerică Sorcaru îndrumează centrul 
de antrenament de aici. Se acordă 
o atenție egală oinei, fotbalu

lui, handbalului, voleiului, fiecare 
disciplină avînd terenuri corespun
zătoare. Consiliul asociației sportive, 
sprijinit de C.A.P. Liești, are în 
plan excursii turistice și organi
zează atractive „duminici culturăl- 
sportive".

D. M. S.

• Cetățenii comunei Tileagd 
| (județul Bihor) s-au angajat să 
! construiască, prin muncă patrio- 
| tică, o nouă tribună la stadio- i 
I nul lor, avînd o capacitate de I 
' 2 000 de locuri. Lucrările au în- 
I ceput.

DIN NOU LA CROS
Abia s-a inaugurat anul școlar 

și tinerii elevi ai Liceului din Fili- 
peștii de Pădure au și luat star
tul într-o întrecere, care a intrat 
în tradiția competițiilor sportive 
școlare de toamnă. Este vorba de 
crosurile, la care au participat peste 
300 de fete și băieți din toate cla
sele liceului. La buna desfășurare 
a diferitelor probe și-au adus con
tribuția profesorii de educație fi
zică Doina Crăciunică și loan Cris- 
tea. Iată învingătorii în cadrul ca
tegoriilor respective : Marinela Go- 
roș, Leontina Petre, Nicolae Be- 
ligoi și Duțu Nelia.

Florian ALBU

CU GTNDUL LA UN MULT RTVNIT TROFEU
APROAPE 600 DE COPII CU 

BREVET DE ÎNOTĂTORI

PE URMELE LUI... NASTASE

Din inițiativa asociației sportive 
Electrica din Timișoara a avut loc 
un trial la care au luat parte peste 
30 de copii, împărțiți pe grupe de 
vîrsta. Cu acest prilej au fost de
pistați o serie de tineri înzestrați 
pentru tenis. Georgeta Petrovici,

Rodica lust, Mihai Sora, Virgil 
Musta și Romi Trifan — iată nu
mai cîțiva dintre copiii care inspiră 
multă încredere antrenorului Mar
cel Prina, cel ce i-a seledționat în 
centrul său de pregătire.

Constantin CREȚU, coresp.

VESTI DIN SATELE GĂLĂȚENE

În acest anotimp, în care efor
turile oamenilor de la sate sînt con
centrate în bătălia pentru strînge- 
rea recolte; de pe ogoare, tineri și 
vîrstnici din comunele județului 
Galați își găsesc, totuși, timp pen

tru a practica sporturile preferate 
La Foltești, de exemplu, se orga
nizează cu regularitate „duminici 
cultural-sportive", la care participă 
tineri din localitate și din satele ve
cine. Echipa de fotbal de aici luptă

Zilele trecute am primit la re
dacție un plic scris de mîha ele
vului Gheorghe Sorin, căpitanul e- 
chipei de mini-fotbal „Arini" din 
Pitești. Iată conținutul scrisorii : 
„Din ziua cînd am citit în ziarul 
„Sportul" despre „Cupa speranțe
lor" la mini-fotbal, am început pre
gătirile sub îndrumarea tovarășului 
prof. Mihai Georgescu. Am făcut 
antrenamente și am jucat meciuri 
amicale cu alte echipe.

După ce am devenit campioni ai 
orașului Pitești, am dorit mult să 
cîștigăm și faza pe județ, ca să 
putem participa la finala pe țară 
de la Constanța. Dar n-am reușit. 
Golgetcrii noștri, Valentin Badea 
și Bogdan Meilescu au ratat mult 
în meciul decisiv cu „Șoimii" 
Curtea de Argeș. Am pierdut par
tida cu 3—2. singura pierdută de 
echipa noastră în întîlnirile susți
nute Ia faza pe oraș și pe județ. 
Dar noi am avut cel mai bun gol
averaj la sfîrșitul turneului : am 
mareat 14 goluri și am primit 4, 
față de 13—7 al celor de la „Șoi
mii" care au ieșit campioni jude
țeni. Nu-i nimic, la anul vom fi 
prezenți în mod sigur la Constanța.

Noi toți, componenții echipei 
„Arini" am terminat astă-vară 
clasa a IV-a, fiind cea mai tînără 
formație de elevi. învățăm cu toții 
la Școala generală nr. 11 din car
tierul Craiovei. O dată cu noul an 
de învățămînt, am început și pre
gătirile pentru trofeul pe care do
rim din suflet să-l aducem în vi
trina sportivă a școlii noastre".

Noi, dragi copii, vă dorim suc
ces deplin !

De la începutul lunii iunie, la 
bazinul de înot dirî Reșița, comi
sia județeană de specialitate de pe 
lîngă C.J.E.F.S. Caraș-Severin a or
ganizat un centru de învățare a 
înotului. Sub conducerea unui corp 
competent de antrenori și instruc
tori au fost inițiali în tainele îno
tului aproape 600 de copii, între 
4 și 14 ani.

Centrul de înot de la Reșița 
constituie un excelent izvor, de ca
dre pentru secția de performanță 
a Școlii sportive din localitate.

Doru GLĂVAN, coresp. județean

• Tenisul de cîmp se bucură de o largă popularitate în orașele i 
Azuga și Bușteni. Astfel, Comitetul orășenesc U.T.C. Bușteni și 
asociația Unirea Azuga au organizat două reușite concursuri indi- I 
viduale și pe echipe, la care au participat reprezentanți ai celor ■ 
două orașe, precum și invitați din Sinaia. Turneul individual al 
tinerilor pînă la 18 ani a fost cîștigat de II. Dumitrescu (Caraima- 
nul Bușteni). Meciul dintre echipele Caraimanul Bușteni și Unirea 
Azuga a revenit primei asociații cu scorul de 3—0. Laureaților ce
lor două concursuri le-au fost decernate premii, constînd în cupe, ; 
diplome și materiale sportive.

V. ZBARCEA, coresp. I

SIMBATA: C.S. TIRGOVISTE
PROGRESUL BUCUREȘTI
In urma acordului intervenit in

tre cele două cluburi, Federația ro
mână de fotbal a aprobat ca parti
da C. S. Tîrgoviște — Progresul 
București, din etapa a Xl-a a cam
pionatului Diviziei B, seria a Il-a, 
să se dispute sîmbătă, de la ora 15.

• Tehnometal Galați — Delta 
Tuleea 3—5 (0—1, 1—1. 2—2), după 
executarea loviturilor de la 11 m ;

• Viitorul Brăila — Metalul 
Plopeni 1—4 (0—2);

• Poiana Cîmpina 
Moreni 2—0 (1—0) ;

• Prahova Ploiești — Progresul 
București 2—1 (1—1, 1—1) ;

• Automatica București — S.N.
Oltenița 4—5 (1—0, 1—1, 1—1),
după executarea loviturilor de la 
11 m ;

• Recolta
Metalul București

• Victoria 
Rm. Vîlcea

• Energia 
Slatina 1—0

• Voința 
Alexandria

• Dierna 
re Craiova

• Gloria 
sebeș 6—0

• Știința 
Ghelar 3—2 (2—1) ;

• Progresul Timișoara — Con
structorul Arad 0—1 (0—0) ;

• Stăruința Aleșd — Recolta 
Salonta 1—0 (0—0);

• Rapid Jibou — Olimpia Ora
dea 1—0 (0—0) ;

• Minerul Baia Sprie - 
nerul Baia Mare 1—2 (0—0,

• Metalul 
0—2 (0—1) ;

• Mureșul 
Bistrița 0—4

• Chimica 
Sighișoara 1—0 (0—0) ;

• Metalul I.O. Sibiu 
Orăștie 0—1 (0—0, 0—0).

Bolintinul Deal — 
1—0 (1—0) ;

Bujoreni — Chimia 
0—4 (0—0);
Rovinari — Dinamo 
(1—0) ;

Caracal — Automatica 
3—2 (0—0, 0—0) ;
Orșova — Electropute- 
0—3 (0—0, 0—0) ;
Reșița — C.F.R. Caran- 
(2—0);
Petroșani Minerul

Aiud

Mi-
1—1);

C.S.M. Sibiu

Toplița 
(0—1) ; 
Tîrnăveni

LOTO-PRONOSPORT
CONCURS SPECIAL PRONOSPORT 

— 28 OCTOMBRIE 1973
Participanții la Pronosport au po

sibilitatea să fie prezenți la con
cursul special de duminică, concurs 
la care se atribdie ciștiguri supli
mentare din fond special în valoa
re totală de 300.000 lei, din care 
— prin tragere la sorți — două 
autoturisme TRABANT 601 si trei 
excursii în R.F. GERMANIA la 
campionatul mondial de fotbal 
1974. Se mai pot obține ciștiguri 
obișnuite în bani și premii 
mentare în bani de valoare 
bilă. Depuneți-vă buletinele 
vreme !
NUMERELE EXTRASE L'A 
GEREA PRONOEXPRES DIN 

OCTOMBRIE 1973
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
1.726.839 lei
EXTRAGEREA I: 8 19 
EXTRAGEREA a II-a: 
27

Plata cîștigurilor de 
tragere se va face astfel ;

în Capitală de la 1 noiembrie

supli- 
varia- 

din

TRA-
21

Gloria

C.F.R.

pînă la 24 decembrie 1973 ; în 
țară de la 5 noiembrie pînă la 
24 decembrie 1973.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 19 OCTOMBRIE 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 va- 

100.000 lei; cat.
lei ; cat. 3 : 20,45 a 

i 2.310 lei;
cat. 6 :

2riantă 10o/0 a
3,80 a 17.568 , wv. o
3.264 lei ; cat. 4 : 28,90 a 
cat. 5 : 92,40 
162,65 a 410 lei.
REPORT CATEGORIA I: 

EXTRAGEREA a II-a :
1,30 variante a 66.928 lei ; cat.
2,85 a 18.317 lei ; cat.C : 9,85 
5.300 lei; cat, D : 20,55 a 2.540 

117,80 a 443 lei ; cat.
X : 2124,35

a 722 lei ;

11.263 lei
A : 
B: 
a 

lei;
F:

Cat.

16
24

la această

cat. E :
201.40 a -&59 lei ; cat. 
a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 (100.030 
lei) a fost obținut de 
CHIRIBASA din comuna 
Seacă județul Bacău, care la 
legere poate opta pentru un auto
turism Dacia 1300 și diferența în 
numerar sau suma integrală.

DUMITRU
Valea-

a-

Rubrică redactată de
I.OTO-PRONOSPORT

! iLH.iJ.imi



ECHIPELE NOASTRE IN CLIPELE EUROPENE II FOTBAL
Standard Liege

LIEGE 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Aproximativ 20 000 
de spectatori au urmărit astăzi 
(n.r. ieri), în nocturnă, pe o vre
me rece, prima manșă a turului II 
din cadrul Cupei U.E.F.A. care a 
opus echipele Standard Liege și 
Universitatea Craiova. La capătul 
celor 90 de minute, pe un teren în
muiat de ploaie, victoria a revenit 
fotbaliștilor belgieni eu scorul de 
2—o (1—0). A fost, după cum s-au 
putut convinge și telespectatorii 
da acasă, o victorie meritată, prin 
sceea că Standard a stăpînit jocul 
în cea mai mare parte din timp, 
a șutat de mai multe ori la poarta 
lui Manta (20 de șuturi față de 
numai 6 ale fotbaliștilor craioveni), 
și-a creat o serie de situații de a 
înscrie din care a fructificat, însă, 
numai două.

Punctul forte al Iul Standard 
Liege l-a constituit organizarea ju-

Universitatea Craiova 2-0 (1-0)
dicioasă la mijlocul terenului, zo
nă din care Henrotte, Takaci și 
Sigurvinson au elaborat numeroa
se acțiuni ofensive. într-o bună 
conlucrare cu „vîrfurile iugoslave" 
Musovici, Bukal și Rora. Cel mai 
periculos înaintaș al lui Standard 
pentru buturile apărate astăzi (n.r. 
ieri) foarte bine de Manta a fost 
„centralul" Bukal, cel care a des
chis scorul în min. 21 : aripa stin
gă Rora a centrat în careu, acolo 
de unde Bukal, care urmărise atent, 
a reluat cu capul, trimițînd ba
lonul în plasă. Același Bukal a ma
jorat scorul la 2—0, în min. 65, cînd 
a transformat, puternic, jos, la colț, 
o lovitură de la 11 m, acordată la 
un henț inutil comis de Deselnicu, 
în careu, la o situație care nu im
punea o asemenea rezolvare.

Abia de la 0—2, formația cra- 
ioveană, pînă atunci prea „pru
dentă" în joc, s-a încumetat să ia

să cu mai mult curaj la atac în 
dorința de a înscrie golul onoarei, 
ce i-ar fi dat șanse mai mari în 
partida retur. Și nu întîmplător, 
singurele șuturi din această repri
ză, spre poarta lui Brkljocici au 
fost expediate în această perioadă 
de timp.

Arbitrul spaniol Franco Martinez 
a condus corect următoarele for
mații :

STANDARD : Brkljocici — Ge- 
rets. Jeck, Dewalque, Dolmans — 
Henrotte, Takaci. Sigurvinson (min. 
83 Semmeling) — Musovici, Bukal, 
Rcra.

UNIV. CRAIOVA : Manta — Ni- 
culescu, Bădin, Deselnicu. Velea — 
Strîmbeanu (min. 70 Niță), Boc, 
Bălăci — Țarălungî (min. 76 Bă
lan), Oblemenco, Marcu.

Gheorghe NERTEA

„CUPA MONDIALĂ*
LA VOLEI

MONTEVIDEO, 24 (Agerpres). — 
în ultima zi a preliminariilor „Cu
pei mondiale" la volei feminin, 
echipa Argentinei a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—8, 15—12, 15—5) 
formația Uruguayului, iar repre
zentativa Cubei a învins cu 3—0 
(17—15, 15—2, 16—14) selecționata 
S.U.A.

CELE MAI BUNE GIMNASTE ALE EURUPEI 
AȘTEPTATE CU INTERES DE PUBLICUL LONDONEZ

Dinamo -
(Urmare din pag. 1)

tori sînt, după cum s-a văzut, în 
afara talentului și valorii, foarte 
bine pregătiți.

Este clar că Atletico Madrid, 
în afara valorilor pe care le cu
prinde, a făcut o excelentă pre
gătire pentru această partidă, în 
timp ce Dinamo București prinsă în 
vîrtejul campionatului, în derbyul 
de sîmbăta trecută de la Craiova, de
ficitară de 2—3 ani în alcătuirea 

unei formații omogene ca valoare, 
n-a putut ieri mai mult deși a vrut 
și, în multe momente, s-a „bătut", 
cu ambiție, pentru a contracara 
forța tehnică, tactică și fizică a e- 
chipei Atletico Madrid.

Atletico Madrid
Ca de fiecare dată cind avem 

in față formații de club sau re
prezentative de mare valoare apa
re distonant modul de înțelegere a 
fotbalului practicat Ja noi și acela 
realizat de echipele în cauză. Ieri, 
fotbalul în mișcare, în viteză, fan
tezist, practicat de oaspeți a con
trastat cu obișnuita încetineală, 
pierdere de timp și de tempo a e- 
voluției jucătorilor dinamoviști, 
ceea ce ușura regruparea apără
torilor adverși și efectuarea marca
jului, închiderea culoarelor de șut, 
reducerea șanselor de a înscrie 
pentru echipa română.

Dacă în jocul ofensiv, în special pe 
contraatac, echipa madrilenă a rea
lizat adevărate mostre de fotbal,

0-2 (0-1)
în apărare. Atlețico Madrid s-a do
vedit penetrabilă, chiar în condi
țiile în care Dinamo, conform 
tiparului de joc propriu fotbalu
lui nostru, nu realiza un joc de 
adîncime, de surprindere, ci se 
complica prin manevre laterale sau 
de așteptate.

în mod evident prepararea jo
cului echipei Dinamo n-a fost co
respunzător făcută, de la recupe
rări. aducerea jucătorilor în cele 
mai bune condiții de joc și pînă la 
adoptarea unei tactici potrivite pen
tru a obține un rezultat favorabil.

Cu toate lipsurile echipei Dina
mo, meciul a fost foarte disputat 
în majoritatea timpului, mai cu 
seamă în partea a doua, ne-a ținut 
trează atenția, pentru că dinamo- 
viștii au luptat în pofida slăbiciu
nilor lor. In special, jucătorii tineri 
ca Sandu Gabriel. Sătmăreanu II. 
Lucuță și chiar Dobrău au fost 
foarte curajoși în fața unor adver
sari experimentați. Bineînțeles, At
letico Madrid are meritul prim în 
partida de ieri pentru că este o for
mație plină de virtuți fotbalistice 
iar soliști ca Ayala (7). Garate (9), 
Irureta (10). Becera (11). Adelardo 
(8) sau Ovejero (5) vedem rar pe 
Stadioanele noastre.

PATINATORI SOVIETICI 
ÎN CANADA

Un lot de patinatori artistici so
vietici, avînd în frunte pa campio
nii mondiali La dansuri, Ludmila 
Pahomova și Aleksandr Gorșkov, pe 
Irina Moiseeva și Aleksei Minenkov, 
a plecat în Canada pentru a par
ticipa la demonstrații și concursuri 
ce vor avea loc la Gacalgary, To
ronto și în alte orașe. ,

LONDRA, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Sala „Empire Pool", din cartierul 
Wembley, se pregătește să găzduias
că, vineri și sîmbătâ, cea de-a IX-a 
ediție a Campionatelor europene fe
minine de gimnastică. Zilele premer
gătoare importantei competiții au 
fost rezervate, aproape în exclusivi
tate, antrenamentelor.

In jurul acestei noi confruntări de 
anvergură a celor mai bune gimnas
te sportive ale continentului nostru 
se manifestă un interes sporit. în 
centrul atenției se află gimnastele 
sovietice, sosite în capitala Marii 
Britanii de mai bine de o săptămînă. 
Filmul despre dubla campioană olim
pică Olga Korbut, prezentat de tele
viziunea britanică, a mărit conside
rabil atracția londonezilor față de 
această competiție, astfel că antre
namentul de miercuri după. amiază 
al Olgăi Korbut, al Ludmilei Turis- 
ceva și a rezervei lotului sovietic, 
Rasudan Siharulidze a fost urmărit 
de un mare număr de spectatori.

Cele trei gimnaste românce se află 
și ele de luni seara în capitala Marii

Britanii. La scurt timp după sosire 
ele au vizitat sala de concurs, iar 
marți dimineața au efectuat un an
trenament de acomodare. Miercuri 
dimineața, Anca Grigoraș, Alina Go- 
reac și Aurelia Dobre s-au antrenat 
intens, timp de aproape trei ore, lu- 
crînd la toate cele patru aparate. 
Alina, Goreac a exersat îndelung la 
sărituri, unde speră să obțină un 
rezultat de nivel ridicat, iar Anca 
Grigoraș a lucrat îndelung la bîrnă, 
aparat care nădăjduiește să o situeze 
pe o poziție bună țn ierarhia euro
peană.

Pentru Joi sînt prevăzute două 
acțiuni mai importante : în cursul 
dimineții — cursul de arbitraj, în 
cadrul căruia va demonstra la bîrnă 
și gimnasta noastră de rezervă, Au
relia Dobre ; la ora 12, conferința de 
presă, anunțată de comitetul de or
ganizare.

La ora cînd telefonez se cfunoaște 
deja împărțirea sportivelor în cele 
două serii de concurs. Echipa Româ
niei este programată în grupa a 
doua, împreună cu Danemarca, Fin
landa, Austria, Ungaria, Luxemburg, 
Iugoslavia, Italia, Anglia, R.F. Ger
mania, Bulgaria și U.R.S.S. în grupa 
I : Spania, Franța, Norvegia, R.D. 
Germană, Olanda, Portugalia, Elve
ția, Belgia, Polonia, Cehoslovacia și 
Suedia. Evoluțiile vor avea loc în 
ordinea . clasică a aparatelor : sări
turi, paralele, bîrnă, sol, în fine, un 
element interesant de semnalat, acela 
al programării (la fel ca la J.O. de 
la Munchen) pentru joi seara, a unei 
repetiții generale a C.E., în cadrul 
căreia gimnastele vor evolua la toate 
aparatele.

Constantin MACOVEI

Primul gol înscris de spanioli prin Becera (în mijloc) în poarta lui
Ca vai. Foto : Paul ROMOȘAN

CONTRAATACURILE NEIERTĂTOARE 
ALE MADRILENILOR...

Cei peste 10 000 de spectatori pre- 
zenți ieri după amiază pe stadionul 
Dinamo așteptau de la echipa lor 
favorită o comportare cel puțin pe 
măsura celei demonstrate sîmbăta, 
la Craiova, în fața Universității. 
Dar din primele minute s-a vă
zut că formația din Șoseaua Ște
fan cel Mare, nu numai că n-a ega
lat jocul de pe „Centralul" craio- 
vean, dar, cel puțin în primele 20 
de minute, s-a comportat departe 
de așteptări. Acțiunile nu se leagă, 
Nunweiller VI, ia mijlocul terenu
lui, nu-și sincronizează acțiunile cu 
cele ale colegilor săi și atacul dina- 
movist nu se vede decît prin... G. 
Sandu care șutează curajos (min. 
10), punîndu-1 la încercare pe Rei
na. Patru minute mai târziu, o com
binație Moldovan — Lucescu se în
cheie cu o pasă cu boltă la Dudu 
Georgescu, dar acesta, de la numai 
6 m, trimite balonul, cu capul, 
peste „transversală".

Contraatacurile campioanei Spa
niei — așa cum avea să se vadă 
de-a lungul întregului meci — sînt 
foarte periculoase. în urma unei 
astfel de acțiuni. Becera deschide 
scorul în min. 19: Irureta dema
rează pe stînga, cu mingea la pi
cior, pasează lui Garate care înain
tează pe linia de corner a porții lui 
Cavai și trimite o pasă înapoi la 
Becera. De la 6 m, acesta înscrie 
foarte ușor. O acțiune simplă, per
fect desenată pe gazon, excelent 
realizată.

Dinamo are în continuare iniția
tiva, Sătmăreanu II și Moldovan, 
ca și Dinu uneori, se intercalează 
în atac, dar acțiunile lor nu au 
consistență și, de cele mai multe 
ori, mingile respinse de apărarea 
lui Atletico sînt recepționate de 
înaintași care construiesc rapide

contraatacuri. Cam acesta avea să 
fie, în mare, și aspectul reprizei a 
doua. Cu deosebirea că, mai ales 
după introducerea lui Fl. Dumi
trescu, acțiunile ofensive ale lui 
Dinamo sînt tot mai numeroase și 
mai consistente. In • cîteva rînduri 
(min. 61, 62, 66 etc.) Sătmăreanu 
II, Dudu Georgescu, Moldovan și 
chiar Deleanu sînt în poziții foarte 
bune de șut dar de cele mai multe 
ori întîrzie și apărarea formației 
madrilene se regrupează. In min. 
62, însă. Moldovan, foarte bine an
gajat de Dinu, șutează puternic, 
balonul întîlnește mîna liti Here
dia, dar arbitrul Bucek refuză di- 
namoviștilor penalty-ul la care ar 
fi avut dreptul. Uneori atacul lui 
Atletico este purtat mai mult prin 
Ayala, dar internaționalul argen
tinian stîrnește deseori panică 
(min. 63 — cînd Cavai apără sen
zațional, 78. 81). Cu două minute 
înainte de final, la un contraatac, 
campioana Spaniei își mărește a- 
vantajul la două goluri : Becera 
înaintează cu mingea la picior, o 
pasează lui Ayala care o prelun
gește uriașului Eusebio. încă doi 
pași ai acestuia, șut și gol! 0—2!

Arbitrul austriac Josef Bucek a 
avut destule intervenții greșite

DINAMO : Cavai — Deleanu
(min. 73 : Sălceanu). G. Sandu. 
Dobrău. Ducută — Sătmăreanu II, 
Dinu, Nunweiller VI — Moldovan, 
(min. 76 : Fl. Dumitrescu) D. Geor
gescu. Lucescu.

ATLETICO : Reina—Melo, Bene- 
gas, Ovejero, Capon—Adelardo, Iru
reta (min. 76 : Eusebio), Heredia — 
Ayala, Garate (min. 62 : Luis), Be
cera.

Mircea TUDORAN

5 MINUTE DUPĂ MECI...
Juan Carlos LORENZO (antreno

rul lui Atletico Madrid): „După pă
rerea mea meciul a fost 
bun. Atletico a jucat însă 
mai inteligent și apărătorii 
noștri au marcat cu strictețe pe cei 
mai periculoși atacanți adverși. Di
namo este o echipă bună, toți ju
cătorii săi posedă o tehnică remar
cabilă. lucru care face. cred, ca 
soarta calificării să nu fie definitiv 
încheiată ! De la Atletico cel mai 
bine a jucat Adelardo, care și-a în
deplinit rolul perfect, iar de la Di
namo mi-au plăcut, mai ales, Dudu 
Georgescu și. Deleanu". .

Ion NUNWEILLER : „Am jucat 
foarte slab. Echipa noastră n-a știut 
cum să desfacă o apărare supraa
glomerată. jucătorii — contrar ce
lor spuse la cabine — au ținut min
gea. au condus-o, au driblat prea 
mult, cînd de fapt trebuia să ju
căm în viteză, cu acțiuni cit mai 
directe. Consider că și sansa a fost 
de partea echipei madrilene. Cred 
că, cu Dumitrache în formație, alta 
era situația. Am avut și un penalty, 
neacordat de arbitru, dar — dea
supra tuturor acestor lucruri — tre
buie să spunem, repet că am jucat 
foarte slab. Mi-au plăcut Ayala și 
Garate. Nu remarc pe nimeni de 
la Dinamo".

Cornel DINU • ..Sigur că am e- 
voluat sub posibilitățile noastre. Nu 
știu însă, chiar dacă am fi jucat 
mai bine, dacă am fi putut să în
vingem această excelentă formație 
care este Atletico Madrid. Adversa
rii noștri ne-au arătat foarte clar 
cum se joacă într-o competiție eu
ropeană, chiar dacă, uneori, felul 
cum au acționat ei s-ar putea rezu
ma la formula „scopul scuză mij
loacele...".

Josef BUCEK (arbitrul partidei): 
„Echipa spaniolă s-a apărat foarte 
bine, jucindu-și șansa cu un e- 
xemplar devotament. Dinamo a 
greșit abuzînd de centrări înalte 
și neobservînd că apărătorii spani
oli sînt excelenți în jocul aerian. 
Fotbaliștii români au reclamat o 
lovitură de la 11 m, dar — după 
părerea mea — apărătorul care a 
intervenit la șutul lui Moldovan 
se afla la numai 3 metri distanță, 
neexistind elementul intențional. 
Mi-au plăcut Ayala, Reina și Dudu 
Georgescu".

AYALA: „Dinamo este o echipă 
de valoare, care ar fi putut cîști- 
ga această partidă, avînd 5—6 
mari ocazii de gol, pe care însă 
nu- le-a transformat. Toată echipa 
noastră a prins o zi foarte bună, 
in vreme ce de la Dinamo numai 
nr. 10 (Sătmăreanu) mi-a plăcut".

REZULTATE IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
ETAPA A ll-a

Cupele europene la fotbal au programat ieri intîlni- 
rile tur din etapa a doua : în C.C.E. și Cupa cupelor — 
optimile de finală, iar în tCupa U.E.F.A. — 16-imile de 
finală.

lată rezultatele care ne-au sosit pînă la închiderea 
ediției :

- MECIURI TUR

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Bayern Munchen — Dynamo Dresda
Steaua roșie Belgrad — F. C. Liverpool 2 1
F. C. Bruges — F. C. Basel 2—1
Spartak Trnava — Zaria Voroșilovgrad 0—0
Dinamo București — Atletico Madrid 0—2
Celtic Glasgow' — Vejle B.K. Copenhaga 0—0
Ajax Amsterdam — Ț.S.K.A. Sofia 1—0
Benfica Lisabona — Ujpesti Dozsa (min. 62) 0—1

CUPA CUPELOR
Borussia Monchen. — Glasgow Rangers 3—0
F. C. Sunderland — Sporting Lisabona 2—1
Banik Ostrava — F. C. Magdeburg 2—0
Beroe Stara Zagora — Altetico Bilbao 3—0

Returul meciurilor din etapa a doua este programat- la

F. C. Zurich —• Malmoe F.F. 0—9
Olympique Lyon — P.A.O.K. Salonic 3—3
A. C. Milan — Rapid Viena 0—0
Brann Bergen — Glentoran Belfast 1—1

CUPA U.E.F.A.
Leeds United — Hibernian Edinburg 0—0
Ipswich Town — Lazio Roma 4—0
V.f.B. Stuttgart — Tatran Preșov 3—1
Fortuna Dusseldorf — Admira W. Viena 1—2
Lokomotive Leipzig — Wolverhampton W. 3—0
F. C. Aberdeen — Tottenham Hotspur 1—1
Vitoria Setubal — Racing W. Bruxelles 1—0
Lokomotiv Plovdiv — Honved Budapesta 3—4
Feyenoord Rotterdam — Gwardia Varșovia 3—1
Dinamo Kiev — B.K. 03 Copenhaga 1—0
Dinamo Tbilisi — O.F.K. Belgrad 3—0
Standard Liege — Univ. Craiova 2—0
O.G.C. Nice — Fenerbahce 1st. 4—0
Olympique Marseille — F. C. Koln 2—0
Ruch Chorzow — F. C. Carl Zeiss Jena 3—0
Panachaiki Patras — Twente Enschede 1—1

7 noiembrie.

TURALE DE TENIS
ȘASE ȘAHISTE SOVIETICE 

PE PRIMELE LOCURI 
IN TURNEUL INTERZONAL FEMININ
• Rezultate de la turneele de

La Caile Ga) dana de Ferrerias. cu 
trei runde înainte de termina
rea turneului interzonal fe
minin, lupta pentru calificare se 
menține strînsă, dar avanta ul 
este de partea celor șase maestre 
sovietice, care ocupă primele locuri 
ale clasamentului, în ordinea ur
mătoare : Nana Aleksandria și 
Natalia K on oplev a — 11 p. Marta 
Șui — IOV2 P (1), Irina Levitina, 
Valentina Kozlovskaia și Tatiana 
Zatulovskaia — cîte 10V2 P- Ur
mează Jana Harston (Anglia) — 
10 p, Alexandra Nicolau — 9*/2 P 
(1), Elisabeta Polihroniade — 9’4 p, 
Suzana Veroczi (Ungaria)' — 8’z p 
(1), Katia Jovanovici (Iugoslavia) 
— 8 p (1), Milunka Lazarevici (Iu
goslavia) — 8 p, Gertrude Baum- 
starck, Ferrer (Spania) — 7V2 P, 
Eva Karakas (Ungaria) — 7 p etc.

Surpriza rundei a 16-a, în care 
s-au înregistrat 7 victorii și o sin
gură remiză, a furnizat-o Ferrer, 
învingătoare în partida cu fosta li
deră, Harston. Elisabeta Polihro
niade, cu piesele negre, a cîștigat 
la Donnelly, Baumstarck a remi
zat cu Levitina, iar Nicolau a în
trerupt în poziție complicată cu 
Marta Șui.

★
Turneul internațional masculin 

de șah de la Novi Sad a con
tinuat cu partidele rundei a IV-a, 
în care maestrul român Victor Cio- 
câltea a remizat cu iugoslavul Mă
riei. Egalitate consemnată și în 
partidele : Marjan — Buljovcici ; 
jovici — Radiki ; Dezze — Matu- 
loviei. Janosevici l-a învins pe 
Adorian. Iată clasamentul : 1. Bul
jovcici (Iugoslavia) 312 p, 2. Ma- 
tulovici (Iugoslavia) 3 p, 3. Cio- 
câltea (România) — 2','2 p, 4—5. 
Janosevici și Măriei (ambii Iugo
slavia) 2 p (1) etc.

la Novi Sad ?i Manila
în turneul internațional de șah 

de la Manila, după 5 runde condu
ce marele maestru Kavalek cu 3*'2 
p.. urmat de Tatai, Cardoso și 
Larsen cu cîte 2>/2 p. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu ocupă, locul 
9, cu 1 p și 2 partide întrerupte, 
în runda a 5-a, Kavalek l-a învins 
pe Liubojevici, Najdorf a cîștigat 
la Ardijansah, iar Tatai a remizat 
cu Ivkov.

★
După cum s-a anunțat, într-unul 

din meciurile sferturilor de finală 
ale turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, deținut de Robert 
Fischer (S.U.A.), se vor întîlni marii 
maeștri Viktor Korcinoi (UR.S.S.) și 
Henrique Costa Meking (Brazilia).

în vederea acestei întîlniri, ma
rele maestru sovietic va susține un 
meci de verificare cu marele maes
tru vest-german Robert Hiibner. A- 
cest meci va cuprinde opt partide și 
se va desfășura, între 18 și 31 de
cembrie, în localitatea vest-germa- 
nă Solingen.

• llie Năstase debutează

• La Aberavon, Mariana
TEHERAN. — în prima sa par

tidă susținută în cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Iranului, dotate cu „Cupa Arya- 
mehr", campionul român llie Năs- 
tase l-a învins pe jucătorul indian 
Anand Amritraj cu scorul de 6—2, 
6—2. Alte rezultate: Simpson 
(Noua Zeelandă) — Vijay Amri
traj (India) 6—1, 6—2 ; Rod Laver 
(Australia) — Thamin (Franța) 6—4,
6— 2 ; Masters (Australia) — Kho- 
bai (Iran) 6—4, 6—2 ; Ball (Aus
tralia) — N’Godrella (Franța) 6—3,
7— 6; Ray Moore (R.S.A.) — Ian 
Fletcher (Australia) 2—6, 6—4, 6-—2 • 
Ross Case ‘^Australia) — Juan Gis
bert (Spania) 6—4, 6—2 ; Jurgen 
Fassbender (R.F.G.) — Ezzat Nea- 
mati (Iran) 6—2, 6—4 ; Charles 
Passarell (Porto Rico) — Fred Mac- 
nair (S.U.A.) 4—6, 7—6, 6—3 ; Allan 
Stone (Australia) — Terry Ryan 
(R.S.A.) 6—1, 6—3 ; Raul Ramirez 
(Mexic) :— Pinto Bravo (Chile) 6—1, 
7—6. într-o partidă restantă din 
primul tur, spaniolul Antonio Mu
noz l-a învins cu 7—5, 6—1, pe Jim 
Macmanus (S.U.A.).

ABERAVON. Jucătoarea 
mancă Mariana Simionescu
calificat pentru turul 
competiției feminine de 
„Cupa Dewar", care se

cu o victorie ușoară

Simionescu in turul III
șoară în aceste zile la Aberavon 
(Țara Galilor). După ce a elimi
nat-o în primul tur pe americana 
Patty Hogan, Mariana Simionescu 
a cîștigat cu 7—6, 6—4 partida sus
ținută în compania jucătoarei 
Epeisachov (Israel). Alte rezultate- 
Fayter (Anglia) — Tomanova (Ce
hoslovacia) 6—1, 7—5 ; Coles (An
glia) — Walsh (S.U.A.) 6—4, 6—7, 
7—6 ; Apel (Olanda) — Burton 
(Anglia) 6—4, 6—7, 6—1.

FRAGA. — Rezultate din turul 
doi al probei de simplu bărbați: 
Phillips Moore (Australia) — An
dersson (Suedia) 6—2. 6—2 ; Borg 
(Suedia) — Nowicki (Polonia) 
6—2, 6—2 ; Bengtsson (Suedia)
—' Kukal (Cehoslovacia) 6—3, 
3—6, 6—3 ; Pala (Cehoslovacia)
— Mottram (Anglia) 6—3 3—6, 
6—1.

ro
s-a

trei al 
tenis 

desfă-

NOU RECORD CICLIST
PARIS. 24 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei tentative care a avut Ioc 
pe velodromul din Miramas (Fran
ța), ciclistul Jose Meiffret a stabi
lit, pe o bicicletă specială, un nou 
record mondial în proba de 1 000 m 
cu antrenament mecanic. El a par
curs această distantă în 24,9 (medie 
orară 144,578 km). Vechiul record 
aparținea lui Georges Paillard, cu o 
medie orară de 137,330 km.

Iată-l în imagine pe ciclistul danez Niels Fredborg, pe velodromul olim
pic din Ciudad de Mexico, în tentativa sa — încununată de succes — de 
a corecta recordul lumii la proba de 1 000 m cu start de pe loc (noul 

record — 1:04,49) ,
Telefoto : A.P.-AGERPRES

TELEX
Campionatul european de automobilism 
(formula 5 ooo) a fost cîștigat în acest 
an de sportivul belgian Teddy Pilette, 
cu 136 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat englezii Tony Dean — 133 p, 
Keith Holland — 116 p și Steve Thomp
son — 114 p. Tn ultima cursă a cam
pionatului, desfășurată pe circuitul ds 
la Brand’s Hatch, victoria a revenit pi
lotului englez Guy Edwards (,,Lola“) 
ui’mat de Keith Holland (.,Trojan”).
a
în etapa a 13-a a campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață. echipa 
V.S.J. Kosice a reușit să învingă pe 
teren propriu, cu scorul de 2—1 (2—0, 
0—0. 0—1). pe lidera clasamentului, for
mația Sparta Praga. Alte rezultate : 
Z.K.L. Brno — K.H.Z. Litvinov 2—4 
(1—1. 0—2. 1—1); H.K.G. Ostrava — Dukla 
Jihlava 1—1 (1—0. 0—0. 0—1); V.T.H. Ho
mutov — Tesla Pardubice 1—6 (1—2, 0—2, 
0—2) ; Skoda Plsen — Sonp Kladno 3—4 
(1—0. 1—1. 1—3), Tn clasament conduce 
Sparta Praga cu 18 p (un joc mai puțin 
disputat), urmată de H.Z. Litvinov — 
18 p și Dukla Jihlava — 17 p (un joc 
mai puțin disputat).■
în cadrul Campionatului unional de ho
chei pe gheață s-au disputat alte trei 
partide, încheiate cu următoarele rezul
tate : Traktor Celiabinsk — Torpedo
Moscova 4—3 (1—0, 3—1, 0—2): Dinamo 
Moscova — Himik Voskresensk 4—1 
(1—1, 1—0. 2—0) ; Aripile Sovietelor Mos
cova — Dinamo Riga 6—5 (3—1. 2—3,
1—1). In clasament continuă să conducă 
echipa Aripile Sovietelor Moscova.■
Tradiționalele campionate internaționale 
de golf al Braziliei au fost cîștigate în 
acest an de sportivul argentinian Ro
berto de Vicenzo. care a totalizat 279 n. 
Pe locurile următoare s-au clasat D. 
Hayes (R.S.A.) — 283 p și F. Moljna 
(Argentina) — 284 p.
R /
Boxerul mexican Rafael Herrera, cam
pion al lumii la categoria „cocoș”. îl va 
întîlni. la 15 ianuarie, pe șalangerul său, 
englezul Johnny Clark. Meciul se va 
desfășura la Londra. înaintea acestei 
întîlniri, Johnny Clark își va pune titlul 
european în joc în fața italianului Sal
vatore Fabrizio. Tntîlnirea se va disputa 
1» 30 octombrie.

TIP Șl TAP ADUNĂ BANI
în marile magazine din apusul Eu

ropei au început să apară cei doi ștren- 
• gări Tip și Tap, mascotele ediției 1974 
a Campionatului mondial de fotbal. Or
ganizatorii marii competiții au trimis 
milioane de exemplare din aceste păpuși 
simbolice în toată lumea, sperînd să 
poată aduna cu ajutorul lor sumele ne
cesare diverselor cheltuieli necesare or
ganizării turneului final al C.M.

Numai în Anglia, s-au vîndut suveni
ruri Tip și Tap de 100 000 de lire ster
line. ceea ce lasă să se întrevadă că. 
pînă la urmă, cei doi veseli fotbaliști 
vor contribui la strîngerea unor fon
duri serioase.

întrebarea ce revine cel mai adesea, 
cu ocazia cumpărării mascotelor, este 
aceea a nedumeririi : care este Tip și 
care este Tap ?

RECOMANDAȚII MEDICALE...
Ciclistul olandez Timen Groen a cîș

tigat titlul de campion mondial la pro
bele de viteză, atunci cînd de-abiă îm
plinise vîrsta de 18 ani. La puțin timp 
după aceea tînărul campion a trebuit 
să se prezinte la vizita medicală. în ve
derea recrutării în armată. Nu mică i-a 
fost surpriza cînd a aflat că medicii 
l-au absolvit de serviciul medical, fiind 
declarat „reformat44 pentru un defect 
din naștere al piciorului drept. Cînd a 
cerut explicații, medicii i-au declarat că 
defectul respectiv nu-i permite să stea 
în picioare o vreme mai îndelungată și 
îl face inapt pentru practicarea exerci- 
țiilor fizice.

Cînd Groen a încercat să le vorbească 
despre pasiunea sa pentru ciclism, s-a 
lovit de o interzicere categorică : „Dum
neata nu poți face sport nici măcar 
teoretic, iar dacă spui că ești și cam
pion, atunci îți putem deciara oficial 
că ai obținut titlul fără aprobarea m?- 
dicală”.

„CĂPITANUL KLOSS" 
FACE SPORT I

A fost titlul unui serial polonez de 
televiziune, care a îneîntat și pe iubito
rii micului ecran din țara noastră. Eroul 
a căpătat dimensiuni majore în exce
lenta interpretare a actorului Stanislas 
Mikulski, care și-a executat fără du
blură toate părțile dificile ale filmului,

în care era necesară — uneori — acro
bație. o perfectă cunoaștere a boxului 
și a procedeelor din judo. Aflat în toam
na aceasta la odihnă, pe plaja de la 
Varna, el a acordat un interviu revistei 
bulgare „Start”, din care spicuim urmă
toarele :

„Bineînțeles că nu aș fi acceptat un 
asemenea rol dacă nu m-aș fi simțit 
perfect antrenat și în excelentă condi
ție fizică,. Sînt prieten cu sportul încă 
din copilărie și pot declara că practic 
mai toate disciplinele sportive, cu mai 
mult sau mai puțin succes. Desigur, iu
besc mai mult boxul și fotbalul, dar 
apreciez atletismul și canotajul, voleiul 
și tenisul. Nu pot spune că am un deo
sebit talent pentru vreunul dintre spor
turi, dar lor' le datorez sănătatea și 
tăria fizică necesară ' interpretării filme
lor de aventuri. Nu e neapărat impor
tant să reușești performanța. E bine să 
deții și o poziție de mijloc, căci cu 
ajutorul ei poți realiza și peripețiile lui 
Kloss. Eu joc și șah, foarte prost, dar 
asta nu mă împiedică să perseverez, 
deși la drept vorbind, dacă mi s-ar oferi 
să joc rolul unui mare maestru, cred că 
aici aș accepta să fiu dublat.

Inovație atletică...
(„SPORTOWIEC" — Varșovia)

PISTONUL ROTATIV 
INTRĂ IN ACȚIUNE

Prima motocicletă cu piston rotativ 
(motor Wankel) a părăsit banda rulantă 
la Nurnberg (R.F. Germania). Primelor 
50 de vehicule fabricate într-o serie pre
mergătoare le vor urma, la începutul 
anului viitor, motociclete cu piston ro

tativ produse în serii mari. Noua mo
tocicletă — a cărei capacitate de 20 CP 
corespunde aceleia a vehiculelor de 
construcție obișnuită de tipul 250 pînă 
la 350 cmc — nu va intra la început în 
considerație decît pentru un număr li
mitat de cumpărători. încă în anul 1970, 
firma Hercules a prezentat o moto
cicletă cu motor Wankel, dar din pri
cina exigenței concepției tehnice nu a 
putut oferi un preț de vinzare rezonabil. 
La motorul Wankel este vorba de un 
agregat deja experimentat în 40 000 de 
exemplare de autopluguri de deszăpe
zire.

CU SCHIURILE PE IARBĂ
Sezonul de schi se poate prelungi în 

tot cursul anului, datorită unei inovații 
Flori. Schiul pe iarbă poate fi practicat 
pe orice pantă acoperită de iarbă, cu 
condiția să nu existe denivelări notabile 
de teren. Primele încercări au dat re
zultate remarcabile și la asemenea cobo- 
rîri s-au putut executa toate figurile 
cuprinse în tehnica schiului de perfor
manță.

Este interesant faptul că noul sport 
s-a dovedit foarte economicos, poate fi 
practicat în orice regiune, deoarece nu 
cere decît o pantă de iarbă udată de 
ploaie sau de un simplu furtun cu apă. 
Schiurile sînt mai mici decît cele obiș
nuite, de aproximativ 80 cm lungime. 
Către vîrf au cîte un tubuleț de plastic, 
unit printr-o țeavă flexibilă cu un re
zervor. tot din plastic, purtat de schior 
asemeni unei tolbe de vînătoare. Rezer
vorul conține apă cu săpun, care se 
prelinge prin tuburile respective ume
zind mereu schiurile și făcîndu-le să 
alunece. Simplu și spectaculos I

CU MOTOCICLETA 
PE KILIMANDJARO

O premieră montană total inedită a 
realizat sportivul neozeelandez Bill De 
Aris, care conducînd o motocicletă de 
fabricație cehoslovacă a reușit, după 
șapte zile de eforturi, să depășească 
stîncile și ghețarii, ureînd pe vîrful Ki
limandjaro, cel mai înalt din Africa 
(5895 m).

La înapoierea sa la baza situată chiar 
la poalele muntelui, Bill a declarat zia
riștilor că se așteapta ca neobișnuita sa 
ascensiune să fie înfăptuită în cel puțin 
zece zile, dar calitățile excepționale ale 
mașinii sale, cu o capacitate cilindrică

de 250 cmc, i-au permis să depășească 
prevederile. Performanța sa a fost de-a 
dreptul dramatică. „Nici pînă acum nu 
înțeleg ,cum am rămas întreg. Partea 
cea mai dificilă a fost depășirea gheța
rului care înconjoară craterul vulcanu
lui. (Kilimandjaro este de fapt un vul
can stins, de dimensiuni uriașe). De 
două ori era cît pe aci să cad în crater 
și pot spune că numai funcționarea ire
proșabilă a comenzilor motocicletei m-au 
salvat de la o moarte sigură".

JACKIE STEWART SE 
RETRAGE...

Cu prilejul unei conferințe de presă, 
triplul campion mondial de automobi
lism, scoțianul Jackie Stewart, a anun
țat că se retrage din activitatea compe- 
tițională. Stewart, în vîrstă de 34 de ani, 
și-a făcut debutul în competițiile auto
mobilistice de viteză în anul 1960. In 
cursul carierei sale, Jackie Stewart a 
participat la 99 „Mari premii", fiind a- 
preciat ca unul dintre cei mai valoroși 
pitoți ai tuturor timpurilor. Stewart a 
cîștigat titlul de campion mondial In 
anii 1969, 1971 și 1973.

Corespondenții de pițesâ care au fost 
prezenți la antrenamentele pentru ma
rele premiu al S.U.A., unde și-a pierdut 
viața francezul Cevert, au arătat că J. 
Stewart a fost adine impresionat de 
acest accident, hotărînd în acel moment 
ieșirea sa din viața sportivă automobi
listică.
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