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ACTIVnAțII SPORTIVE DE MASĂ

FESTIVALUL SPORTULUI FEMI
NIN ARGEȘEAN - FAZA 

JUDEȚEANĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
municipiul Pitești va găzdui o in
teresantă manifestare a sportului 
de masă feminin. Este vorba des
pre ediția a doua a „Festivalului 
sportului feminin argeșean" — faza 
pe județ. Vor participa concuren
tele ce s-au impus în cadrul eta
pelor pe asociații sportive și pe 
localități, eleve salariate, lucrătoa
re din mediul rural. întrecerile se 
vor desfășura timp de două zile 
și vor cuprinde întîlniri și con
cursuri de atletism, popice, hand
bal, volei, fotbal, cros.

de purtători al cravatelor purpurii, 
caro s-au întrecut în cadrul edi
ției de toamnă a „Crosului pionie- 
rilor“. Iată cîștigătorii, pe clase: 
Rebeca lacob și Mircea Gird, Vic
toria Ionescu și Constantin Boje- 
nescu. Constanța Cîmpeanu și Mi
hai Gheorghe, Rodica Fugaciu și 
Miron Nedeianu, Margareta Troațe 
și Marian Duca, Ioana Nițu și Ma
rin Tîrcovnicu, Gheorgbița Vădu
va și Ion Radu.
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DUMINICA SPORTIVĂ

„CUPA FETELOR GORJENE"

Mîine și duminică, la Tg. Jiu 
peste 600 de fete, calificate în în
trecerile preliminare, se vor întîlni 
la Tg. Jiu pentru a-și disputa în
tîietatea în competiția dotată cu 
„Cupa fetelor gorjene“. Vor avea 
loc dispute la atletism, handbal, 
șah, volei și tenis de masă.

„CUPA CREȚENILOR" 
LA A DOUA EDIȚIE

La Hațeg a avut loc, în organi
zarea C.O.E.F.S. și a comisiilor pe 
ramuri, o reușită duminică sporti
vă cu întîlniri de fotbal feminin 
și masculin, concurs de motorete 
și handbal. Cu cel mai viu interes 
a fost urmărit concursul de în- 
demînare al posesorilor de moto
rete, pe primele trei locuri cla- 
sîndu-se, în final, Carol Bot, Ni- 
colae Bularda și Mircea Ijac. Me
ciul de fotbal feminin dintre for
mația Favior Orăștie și selecționata 
orașului Hațeg a dat cîștig de ca
uză primelor, cu scorul de 2—1. 
Meciul de handbal a luat sfîrșit cu 
scorul de 36—16 (18—10) în fa
voarea Stejarului din Hațeg (ad
versar c " 
doara).

Nicu SBUCHEA — coresp.

Sportul studențesc Hune-
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DUPĂ MANȘA I (TURUL II) Ă CUPELOR EUROPENE, LA FOTBAL

ECHIPELE NOASTRE VOR TREBUI

• Fotbal meridiane

MĂSURI FERME PENTRU

Sîmbătă și duminică, comuna 
Crețeni din imediata apropiere a 
orașului Drăgășani va fi gazda ce
lei de a doua competiții sportive 
de ămploare, intercomunale, do
tată cu „Cupa Crețeni”. Și în a- 
cest an, la dispute au fost invitați 
tineri și tinere din Ionești, Or- 
lești, Prundeni, Șutești. Gușuieni, 
Glăvile, Amărăștî, Ștefănești, Peș- 
ceana și Crețeni, pentru a-și dis
puta întîietatea la handbal, fotbal, 
volei, atletism, 
Cu acest prilej, 
un util schimb 
activiști sportivi 
ne ale județelor

NOUA BAZĂ SPORTIVĂ 
A LICEULUI DIN ROZNOV

trîntă și ciclism, 
gazdele vor face 
de experiență cu 
din cîteva comu- 
Olt, Dolj și Gorj.

CROSUL 
„CRAVATELOR ROȘII"

Cu toată vremea mohorîtă, aleile 
parcului din. Caracal au fost gazde 
primitoare pentru cei aproape 400

în incinta Liceului din comuna 
Koznov a fost amenajată o bază 
sportivă 
handbal, 
de cîmp 
un bazin 
duse, pistă de alergări cu zgură și 
o groapă de nisip. La construcția 
ei o contribuție deosebită au a- 
vut-o toți elevii școlii, îndrumați 
de profesorii Silvia Bîgiu, Laura 
Palade și Ion Țăranu. Nici elevii, 
cadrele didactice și tinerii din co
muna Țipirig (jud. Neamț) nu se 
lasă mai prejos: ei au început 
construirea unei săli de sport în 
care se vor desfășura, pe timpul 
iernii, toate orele de educație fi
zică.

complexă cu terenuri de 
baschet, volei și tenis 

— toate bituminizate —, 
de înot de dimensiuni re-

SĂ INFIRME
După startul slab al unora dintre 

formațiile românești (F. C. Argeș și 
Chimia Rm. Vîlcea) în competițiile 
rezervate celor mai valoroase for
mații de club de pe continent, iu
bitorii fotbalului din țara noastră 
au investit destule speranțe în 
echipele Dinamo și Universitatea 
Craiova, singurele calificate pentru 
turul al II-lea. Așa cum se știe, 
însă, și evoluția lor a avut darul 
să nemulțumească, îndeosebi ace
ea a dinamoviștilor bucureșteni, 
învinși, fără drept de apel, pe pro
priul teren.

Dar amănunte privind comporta
rea echipelor noastre de miercuri, 
precum și perspectivele lor în con
tinuare, in rindurile de mai jos.

COMPORTAREA DE
INTRE ATLETICO Șl 

0 DIFERENȚĂ DE VALOARE •>
Iată deci că în manșa disputată 

acasă, aceea care-i oferea, teoretic 
cel puțin, șansa unui rezultat bun 
în economia de ansamblu a dublei 
întîlniri eu Atletico Madrid, dina- 
moviștii bucureșteni au părăsit te
renul învinși, la un scor care mar
chează, din capul locului, o indis
cutabilă diferență de valoare și de 
comportare. Despre prima dintre a- 
ceste-a, adică despre diferența de 
valoare, este inutil să mai revenim 
acum eu date în plus. Știam cu

prof. Radu TOMA

• Numeroși elevi au străbătut județul Suceava
• Aproape 1200 biciclete la Putna • Harnicii elevi
din Bosanci • Sint posibilități pentru o cuprindere

mai largă în acțiuni cicloturistice
județul
tezaur

că 
bogat 
explica mare- 
pe care îl e- 
din această 
de sărbătoare

Este de netăgăduit 
Suceava posedă un 
iuristic ceea ce poate 
e număr de excursii 

‘ectuează tineretul 
oarte a țării în zile
;i mți ales, în timpul vacanțelor. 
Dar, tinerii nu își fac deplasările în 
autocare sau autobuze, ci pe bici
cletă, cu prețul efortului lor. Elevi, 
mai mici sau mai mari, tineri mun
citori, ei îndrăgesc în aceeași măsu
ră încîntâtoarele priveliști ale Țării 
de Sus dar și mișcarea în aer liber. 
Apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a.c. a găsit, pe aceste meleaguri, o 
deosebită receptivitate și activitatea

colaborare cu organizațiile . U.T.C., 
sindicale și de pionieri au organizat 
trei excursii (între 18 și 46 km) pre
sărată _cu manifestări sportive : 
volei, handbal, minifotbal ș.a. O 
deosebită impresie ne-a lăsat faptul 
că în comuna Putna se află cca 
1200 posesori de biciclete. Cei mai 
mulți le folosesc numai ca mijloc 
de locomoție dan nu puțini sînt 
aceia care — și în timpul lor liber 
— fac excursii tot pedalînd. S-au 
realizat asemenea ieșiri la mănăs
tirea Sucevița (cu 30 participanți), 
la Vicovul de Jos (cu 55 pasionați 
ai fotbalului, pentru vizionarea unui 
meci !), la Falcău (20 participan
ți). Totodată, putnenii cuprinși în

MIERCURI
DINAMO
SI COMPORTARE
mult înainte de meciul de

îmbunătățirea activității
J »•f

Portarul Reina rezolvă o situație periculoasă la poarta sa. Fază din 
meciul Dinamo — Atletico Madrid, disputat miercuri în C.C.E.
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toții, cu 
miercuri, de pe Dinamo, că forma
ția madrilenă, reprezentînd un 
fotbal bine cotat pe plan interna
țional, alcătuiește, de fapt, o veri
tabilă selecționată hispano-sud- 
americană, în componența căreia 
Ayala, Garate, Irureta, Becera, A-, 
delardo sau Ovejero sînt, fiecare 
dintre ei, nume de prim soliști. Și 
era de așteptat ca, în aceste con
diții, confruntarea cu o echipă așa 
de puternică 
me, chiar și 
„U“-lui din 
Mare.

Am sperat 
bind 
men competițional, susținut în 
publicului bucureștean, Dinamo să 
reușească a găsi soluția compensării 
decalajului de valoare — evident în 
defavoarea sa — printr-o pregătire 
la nivel superior a acestei partide 
și, bineînțeles, printr-o comportare 
eare să-i ofere posibilitatea concre
tă de a realiza un rezultat bun, în- 
țelegînd prin aceasta inclusiv ega
litatea pe tabela de marcaj.

Ca și în urmă cu doi ani, în ca
drul aceleiași competiții și în com
pania unei alte formații celebre, 
Feyenoord, Dinamo nu a putut, nici 
de astă dată, să-și învingă mai întîi 
propriile sale insuficiențe (caracte
ristice de altfel fotbalului nostru, în 
general) pentru a servi adversaru
lui o replică capabilă să hotărască 
soarta întâlnirii. Ca și atunci, în 
toamna anului 1971, pe stadionul 
..23 August", și acum, pe „Dinamo“, 
în meciul cu fotbaliștii spanioli, 
s-au manifestat în jocul echipei 
noastre campioane cam aceleași ca
rențe, pe alocuri cronice în modul 
de acțiune, care au situat-o în con
fruntarea directă cu adversarul, a-

Mihoi IONE5CU

să pună mari proble- 
pe teren propriu, 

șoseaua Ștefan cel

totuși — sincer 
ca într-un asemenea

vor- 
exa- 
i'ața

LA BASCHET SI VOLEI
Avînd în vedere necesitatea îmbu
nătățirii generale a nivelului pre
gătirii echipelor care reprezintă Ro
mânia în competiții internaționale 
și, îndeosebi, a celor ce se pregă
tesc pentru Jocurile Olimpice din 
1976, Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a cerut fede
rațiilor de baschet și volei să facă 
o temeinică analiză a activității, să 
propună măsuri ferme pentru asi
gurarea progresului în viitor. Din 
controalele efectuate de brigăzile 
C.N.E.F.S., precum și din dezbate
rile celor două birouri federale au 
reieșit cîteva din cauzele dare au 
dus la această nesatisfăcătoare stare 
de lucruri :

— insuficienta preocupare a bi
rourilor federale pentru un control 
sistematic și eficient asupra proce
sului de antrenament din secții ; 
chiar dacă unele secții au fost con
trolate. acțiunea s-a dovedit a fi 
superficială, neurmată de măsuri 
concrete, din care cauză a fost per
misă încălcarea unor reguli elemen
tare ale pregătirii sportivilor de 
performanță (printre care și trece
rea eu regularitate a probelor de 
control privind pregătirea fizică și 
tehnică) ;

— slaba muncă de educație des
fășurată în rîndurile sportivilor 
care a generat abateri de la disci
plină în timpul pregătirii și chiar 
al competiției ;
. — aportul nesemnificativ, spora
dic, inconsistent al colegiilor cen
trale de antrenori privind îndruma
rea pregătirii loturilor naționale și 
modernizarea continuă a procesului 
de instruire.

în baza acestor constatări, birou
rile celor două federații au propus 
și C.N.E.F.S. a aprobat o serie de 
măsuri care , să ducă Ia îmbunătă
țirea muncii de selecție, instruire 
și educație a sportivilor. Astfel, la 
BASCHET:

I. Scoaterea definitivă din lotu.1 
republican de baschet a jucători Ibr 
care au făcut parte din echipa, ce a

m peisajulUn grup de elevi din Bosanci citadin al Sucevei
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cicloturistică a cunoscut, în lunile 
ce au urmat , o mai mare efer
vescență.

în popasul făcut la Rădăuți am 
putut afla că școlile din acest oraș 
au la activ numeroase ieșiri pe bi- ■ 
delete. O profesoară de matematică 
de la Liceul nr. 2 (Elisabeta Beje- 
naru) a condus o „expediție11 de 5 
zile în care elevii au parcurs peste 
400 km, atingînd cele mai interesan
te puncte turistice ale județului. 
La Liceul nr. 1, prof, de educație 
fizică R. Chirilă i-a antrenat pe 
elevii săi în opt excursii pe bici
clete (la Putna, Sucevița, Solea 
etc). Foarte activi au fost și elevii 
Școlii generale nr. 4 din acest oraș. 
Prof, de educație fizică I. Crețu i-a 
purtat pe diferite trasee (de la 6 
km la Oca. 400 km). Remarcabilă de 
asemenea și activitatea prof, de e- 
ducație fizică D. Rotaru de la Școa
la generală nr. 3. Unele din ex
cursiile sale s-ău încheiat cu jocuri 
sportive (fotbal, handbal) în timpul 
popasului făcut la Marginea și în 
alte locuri pitorești. Asociația spor
tivă „Voința11 din Rădăuți a parti
cipat cu 40 tinere la o excursie de 
40 km (Rădăuți-Marginea-Sucevița 
și retur) organizată în cadrul acțiu
nii „Fetele Țării de Sus în întrece
re" .

Alt oraș din județ, Gura Humo
rului a manifestat oarecare interes 
pentru cicloturism. C.O.E.F.S. în

asociația 
luat parte populare 

în cadrul ma- 
,.plaiuri suce-

GIMNASTELE ROMANCE

sportivă' „Energia11 
la concursuri

cu biciclete de oraș 
nifestărilor sportive 
vene11.

Altă comună cu o 
tate în domeniul 
este Bosanci. Animatorul ei : prof, 
de educație fizică I. 
și-a purtat elevii pe 
la început, apoi din 
mari ajungînd la o 
600 km. Acest inimos dascăl a 
condus, în ultima vreme, 10 ex
cursii la Suceava și a realizat un 
tur al județului (pe cca 300 km) 
cu 30 de echipaje, fiecare din ele 
avînd cîte 10—12 elevi. Așadar, un 
număr apreciabil de copii au fost 
angrenați în frumoasa călătorie ce 
i-a purtat pe la Suceava—Șiret— 
Rădăuți — Solea — 
rului — Fălticeni și 
comună. ■

Trebuie să spunem 
ceava sînt organizate 
gulat acțiuni cicloturistice 
elevii școlilor generale, ai liceelor 
ca și pentru tinerii muncitori ai 
întreprinderilor din oraș. Totuși, 
din discuțiile purtate cu factorii 
de răspundere din Suceava a reie
șit că sînt posibilități de a fi an
grenați și mai mulți tineri, iar ală
turi de ei și oameni mai în vîrstâ, 
în binefăcătoarele excursii pe bi
cicletă, înfăptuindu-se astfel la un 
nivel superior prevederile Hotărî- 

_ rii plenarei C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea1 continuă a educației 
fizice și sportului.

bogată activi- 
cicloturismului

Neagu care 
distanțe mici, 
ce în ce mai 

excursie de

Gura Humo- 
înapoi în

că și la Su
in mod re- 

pentru

EVOLUEAZĂ LA ANKARA
TĂNASE IGNAT

instructor central al C.N.E.F.S.

azi ur- 
pe ca- 
femini- 
noastre 
concurs 
prilejul 

Fac 
Ileana

în cursul dimineții de 
mează să plece la Ankara, 
lea aerului, o selecționată 
nă de gimnastică a țării 
pentru a participa la un 
internațional organizat cu 
aniversării republicii Turcia, 
deplasarea cu acest prilej 
Coman, Rodica Sabău, Iuliana Si- 
menffi, Nadia Comăneci, Vanda 
Ispravnicu, Liliana Brănișteanu și 
Gabriela Trușcă. Ele sînt _ însoțite 
de antrenorii Ion Patru și Bela 
Karoly precum și de arbitra înter- 
ngționaJă, prof. Elena Firea.

LIEGE, 25 (prin telefon, le la trimi
sul nostru).

Suporterii lui 
părăseau 
Sclessin cîntînd 
succesul repurtat 
lor. La vestiar, zeci de ziariști 
așteptau pe antrenorul Vladko 
Markovici să-i smulgă o declara
ție. Primele cuvinte ale tehnicia
nului iugoslav au fost exprima
te, firesc, cu un zîmbet de satis
facție : „Astă-seară, jucătorii mei 
au prins una dintre cele mai bu
ne zile. Am cîștigat o partidă de

Standard Liege 
tribunele' stadionului 

satisfăcuți de 
de formația 

11

care mă temeam foarte mult". 
Antrenorul lui Standard avea 
dreptate, căci jucătorii săi au e- 
voluat cu maximum de poten
țial, etalînd o gamă variată de 
cunoștințe tehnico-tactice, ceea 
ce le-a permis să ajbă inițiativa, 
să atace continuu și să înscrie 
două goluri, luînd astfel o opțiu-

(Continuare în pag. a 3-a)

Muncind intens pentru îndeplini
rea Hotărîrii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportu
lui din 28 februarie—2 martie a.c., 
mișcarea sportivă obține importan
te succese în cuprinderea unor mase 
tot mai mari de oameni ai muncii, 
a tineretului îndeosebi, în practica
rea organizată a sportului, precum 
și în continua ridicare a nivelului 
performanțelor. Crearea unor con
diții organizatorice și tehnice su
perioare, o eficientă și susținuta 
propagandă, diversificarea competi
țiilor asigură activității de masă .un 
număr sporit de participanți. .Știin- 
țifizarea antrenamentului, ridicarea 
conștiinței sportivilor și un program 
judicios de evoluții au dus în acest 
an la obținerea unor rezultate de 
valoare deosebită în marile compe
tiții internaționale, la o evidentă 
sporire a prestigiului sportiv inter
național al României socialiste.

C.N.E.F.S. și organele sale mani
festă o grijă deosebită și față de 
ramurile sportive râmase în urmă, 
ajutîndu-le efectiv și permanent să 
revină pe primul plan, să ajungă 
din urmă acele discipline care fac 
din țara noastră o forță sportivă pe 
plan mondial. In același timp, sini 
analizate in profunzime comportări
le tuturor reprezentativelor națio
nale participante la întrecerile ofi
ciale. în acest context se situează 
și dezbaterea privind rezultatele 
nesatisfăcătoare realizate, în ultimul 
timp, de echipa de baschet seniori 
la campionatul european din Spania 
și de reprezentativele de juniori la 
campionatele europene de volei din 
Olanda.

Federațiile de baschet și volei au 
analizat in ansamblu problemele de 
fond, au căutat să depisteze cauze
le eare au generat nesatisfăcătoarea 
comportare a reprezentativelor lor. 
Ziarul nostru a relatat la timp de
ficiențele majore manifestate d£ 
sportivi în competițiile europene a* 
mintite, ca și unele dintre conclu
ziile reieșite din aceste dezbateri. (Continuare în pag. a 2-a)

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag, a 3-a)

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI

LA POPICE
cele 

arene
Sîmbătă și duminică, pe 

șase piste ale cunoscutei 
Voința din București, se vor dis
puta partidele amicale dintre re
prezentativele de popice ale Româ
niei și Ungariei. Selecționatele ce
lor două țări, care se pregătesc 
pentru campionatele mondiale (în 
lima mai, anul viitor, la Eppen- 
heim, R. F. Germania), privesc cu 
cea mai mare seriozitate această

ținut rezultate bune în mod con
stant.

Această a 11-a dublă întîlnire cu 
formațiile Ungariei este privită cu 
mult optimism de către sportivii 
noștri. Atît Petre Purje, unul din
tre cei mai vechi jucători în re
prezentativa națională, cit și Cor
nelia Petrușcă, fostă triplă campi
oană mondială, au pronosticat vic
torii românești. Pînă acum, după 
cele 10 duble partide cu popicarii 
cin țara vecină și prietenă, scorul 
general este egal: 10—10.

Sîmbătă după-amiază, de la ora 
16, vor avea loc meciurile pe e- 
chipe, iar duminică dimineața tur
neul individual.

Cei mai buni specialiști autoh
toni ai tirului la talere își încep 
azi întrecerea pentru titlurile re
publicane de seniori și juniori (in
dividual și pe echipe). în pitoreas
ca ambianță a pădurii de la Tu
nari, pe poligonul devenit celebru 
în lumea întreagă, 52 de concurenți 
(31 la talere aruncate din șanț și 
21 la cele lansate din turn) se vor 
afla pe standuri timp de trei zile 
(vineri, sîmbătă, duminică) pentru 
a-și măsura întîietatea în lupta 
pentru titlurile de campioni ai tă
rii pe anul în curs.

Probe olimpice, talerele și skee- 
tul se bucură de mult interes prin
tre pasionații tirului de la noi, în 
rîndul publicului amator de spec
tacole palpitante. îndemînarea, re
flexele extrem de rapide și pre
cizia tirului din’ plină mișcare, iată 
cele mai însemnate calități pe ca
re trebuie să le etaleze un țintaș 
la cea mai importantă competiție 
internă a talerelor, fie ele arun
cate din șanț sau din turn.

Despre toate acestea, spectatorii 
se vor putea convinge la fața lo
cului, în zilele competiției.

înaintea startului, programat 
pentru ora 9,30. după festivitatea 
de deschidere (de la ora 9), amin
tim campionii de anul trecut Ia 
seniori : talere lansate din șanț : 
Andrei Marinescu și echipa Steaua,

V
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GLEB PINTILIE
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skeet : Gleb Pintilie 
Steaua.

Printre concurenții 
la titluri, menționăm pe GJn 
Sencovici. Dan Buduru și (fie

cu

formația

veleități 
GJieorghe 
„leb Pin-

tilie (skeet) și Ștefan Popovici, An
drei Marinescu și Ion Dumitrescu 
(talere).

în prima zi. manșa va cuprinde 
întreceri la 75 de talere.

UN HANDICAP DECISIV PENTRU SĂRITORII ÎN APĂ

Cornelia Petrușcă. una dintre cele 
mai bune jucătoare ale echipei 

naționale
confruntare. Antrenorii celor două 
reprezentative românești, AI. An
drei și T. Szemanyi, au selecționat 
pentru aceste meciuri pe cei mai 
în formă jucători și jucătoare care 
în campionatul divizionar au ob-

ECHIPA DE BUGBY A ROMÂNIEI
A PLECA" HEIDELBERG

• Rezultatele promițătoare obținute la unele concursuri internaționale nu au fost 
confirmate la marile competiții • Totalul coeficienților de dificultate apropiat 
de al marilor performeri, dar disproporția în

de la ..impuse-1 e Detenta și intrările,
realizarea salturilor pornește 
capitole evident deficitare

în vederea partidei cu reprezen
tativa R. F. Germania, echipa de 
rugby a României a plecat, ieri, 
spre Heidelberg. Au făcut depla
sarea Durbac, I. Constantin, Dra- 
gomirescu, Nica, Motrescu, Nico- 
lescu, Mateescu, Postolache, Fugigi, 
Al. Pop, Gh. Dumitru, Șerban,

Ciornei, Munteanu, Dinu, Atana- 
siu, FI. Constantin, Fiorescu, Ma- 
rica, precum și antrenorii P. Cos- 
mănescu și V. Irimescu.

După cum se știe, meciul va a- 
vea loc sîmbătă, de la ora 15 (ora 
locală), pe stadionul Universității 
din Heidelberg, _

Săritorii în apă au obținut, de-a 
lungul anilor, o serie de perfor
manțe internaționale remarcabile, 
care au dat speranțe într-o afir
mare deplină la marile competiții 
europene și mondiale. Aceasta nu 
a venit, însă, sportivii țării noastre 
llmitîndu-se la unele succese rea
lizate în concursuri internaționale 
de mică importanța, iar la Cupa 
Europei și la campionatele
diale disputate în acest an înre- 
gistrînd performanțe modeste. Doar 
Ion Ganea a consemnat un meri
toriu loc 9 la salturile de la tram
bulină din cadrul „Cupei Europei1', 
în rest rezultatele au fost slabe. 
■Astfel, tot la „Cupa Europei-1 (dis
putată la Leningrad), Ganea a 
ocupat locul 11 la platformă, Mela
nia Decușeară locurile 11 și 14 la

mon-

plat- 
locul

trambulină și, respectiv, la 
formă, Ecatenna Dumitriu 
13 la platformă, Sorana Prelipceanu 
locul 18 la trambulină, Alexandru 
Bagiu locul 17 la platformă și 
Gerhard Fabich locul 24 la tram
bulină. La campionatele mondiale 
de la Belgrad, Melania Decușeară 
s-a clasat a 19-a la platformă și a 
20-a la trambulină, iar Sorana 
Prelipceanu a 19-a la trambulină 
(la platformă au participat 21 de 
concurente, la trambulină 24).

Firește^ în această apreciere nu 
putem omite că unii dintre repre
zentanții României sînt foarte ti
neri ca vîrstă și lansați foarte 
recent în activitatea internațională, 
deci lipsiți de experiența necesară 
marilor competiții (ne referim, în 
mod special la Alexandru Bagiu

și Gerhard Fabich), nu putem tre
ce cu vederea faptul că Melania 
Decușeară a concurat după o ab
sență de aproape un ,an. De ase
menea, nici condițiile de antrena
ment nu au fost întotdeauna cele 
■mai bune, din cauză că principa
lele baze de pregătire, bazinele de 
la complexul „23 August11 și de la 
Ștrandul tineretului nu au fost 
permanent disponibile.

Dar, peste toate aceste motivări, 
explicația reală a progresului lent 
al săritorilor fruntași o constituie, 
după părerea noastră, cantitatea 
insuficientă de lucru și, mai ales, 
greșita orientare a antrenorilor în 
ceea ce privește alegerea salturilor. 
Să explicăm.

Antrenorii români, bine intențio
nați în principiu, dorind să majo-

reze cît mai mult șansele elevilor 
lor la competițiile de amploare, 
includ în seria săriturilor libere 
exerciții foarte grele, cotate cu co
eficient de dificultate ridicat, deci 
în măsură să ridice nota generală 
acordată pentru un salt. Pînă aici 
totul ese frumos și lăudabil, mai* 
ales că totalul coeficienților săritori
lor români este sensibil apropiat 
de cel al fruntașilor în ierarhia in
ternațională, arătînd, prin această- 
prismă, dorința antrenorilor de a-și 
apropia discipolii de 
„așilor".

Din păcate, însă, apropierea, teo
retică a fost realizată prin forțarea 
potențialului real al săritorilor ro
mâni și, ceea ce s-a dovedit mai 
grav, a adus prejudicii însăși com
portării generale la marile compe
tiții. Concret, forțîndu-se nota an
trenamentelor asupra salturilor mai 
grele, au fost neglijate cele ele
mentare. îneît, după cele cinci să
rituri obligatorii (cele mai simple- 
și care nu ar trebui să provoace 
decalaje mari), reprezentanții țării

D. STANCULESCU

nivelul

(Continuare în peg, a Z a)
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ÎNCEPÎND DE AZI, LA IAȘI, ARAD Șl BRAȘOV

NU VALORILE LIPSESC, CI ALTCEVA • ••

Campionatul republican de lup
te greco-roinane pe echipe se a- 
propie de sfîrșit. în afara turneu
lui final, la care vor participa pri
mele două formații din fiecare se-, 
rie (șase echipe), luptătorii frun
tași ai acestui stil mai au de 
susținut un singur examen — tur
neele pe 
introduse 
acest an,

Aceste 
care iau 
scrise în 
disputa vineri, sîmbătă și dumini
că, în trei localități din țară : Iași, 
Arad și Brașov.

Componenții formațiilor din pri
ma serie : Dinamo București, Pro
gresul București, Dunărea Galați, 
Farul Constanța, IPKOFIL Rădăuți, 
Dunărea Tulcea, A.S.A. Bacău, 
S. C. Bacău, Nicolina Iași (clasate 
în această ordine după încheierea 
turului, inclusiv turneul pe cate
gorii) se Vor întîlni la IAȘI.

La ARAD, sînt programate me
ciurile din cadrul turneului indi
vidual al echipelor componente ale 
seriel a II-a : Steaua, A.S.A. Cluj, 
Vulturii Textila Lugoj, CrișUl O- 
radea, C.F.R. Timișoara, C.S.M. Re
șița, C. S. Arad, Mureșul Tg. Mu- 
i vș, C. S. Satu Mare.

în fine, luptătorii componenți ai 
echipelor ce alcătuiesc seria a 

IlI-a se vor reuni la BRAȘOV:

categorii de greutate — 
pentru prima oară în 

în competiția pe echipe, 
ultime confruntări, la 

parte toate formațiile în- 
prima Divizie, se vor

C. S. Pitești, Aluminiu Slatina, 
Metalul București, Electroputere 
Craiova, C. S. Cîmpulung, Steagul 
roșu Brașov, Rapid, Carpați Si
naia și I.M.U. Medgidia.

Acest nou sistem competițional, 
adoptat de federația de speciali
tate, s-a dovedit deosebit de efi
cient. El permite o mai justă apre
ciere a 
obligați să lupte fiecare cu fie
care și, în aceste condiții, firește, 
stabilirea clasamentelor finale se 
poate face pe baza unor date mult 
mai reale, șansele „sorților" fiind 
excluse. în plus, această formă de 
disputare a competiției 
antrenorilor o verificare mai con- 

. cludentă a potențialului de luptă 
al sportivilor fruntași, în condiții 
asemănătoare marilor competiții in
ternaționale (opt meciuri, în trei 
zile). De altfel, primele turnee din 
cadrul campionatului pe echipe, 
disputate în luna aprilie, au e- 
vidențiat superioritatea acestui nou 
sistem, care a înviorat simțitor 
competiția pe echipe. Punctele a- 
cumulate de componenții diferite
lor formații la turneele individuale 
au făcut ca clasamentele în cele 
trei serii să sufere importante mo
dificări. Acesta este și motivul 
pentru care întrecerile ce încep 
azi, la Iași, Arad și Brașov sînt 
așteptate cu deosebit interes 
sportivi, antrenori și spectatori,

valorilor, sportivii fiind

permite

Voleiul românesc trăiește acum parcă 
mai intens neputința de a realiza re
întoarcerea pe pozițiile fruntașe deți
nute cu cîțiva ani în urmă. S-au scris 
recent cîteva articole care au relevat, 
critic și realist, o parte din cauzele in
succeselor și mijloacele de 
ce se impun.

Ecoul stîrnit, în rîndul specialiștilor, 
de aceste analize ale activității cu ju
niorii m-a îndemnat să aștern pe hîrtie 
cîteva dintre opiniile personale ce de
curg din constatările directe și expe
riența pe care am dobîndit-o ca antre
nor de juniori la o secție de performan
ță și. un timp, la lotul național.

Referindu-mă îndeosebi la situația din 
voleiul masculin la nivelul juniorilor, 
trebuie să arăt că unul din motivele 
pentru care lotul național < a obținut în 
acest an rezultatele cele mai slabe este 
lipsa unor analize obiective și critice a 
deficiențelor ce s-au manifestat în sis
temul organizatoric al acestui sector, în 
sistemul de instruire și selecție, precum 
și pe tărîm educativ. Dacă s-ar fi pro
cedat încă de anul trecut la analiza 
activității lotului, s-ar fi descoperit 
chiar de atunci o sumedenie de nea
junsuri. S-a adoptat însă politica mușa
malizării lipsurilor ! Și nu e de mirare 
că acum, cînd rezultatele au produs a- 

. larmă, sînt puși la index o serie de 
jucători pentru comportări necorespun
zătoare, pentru abateri de la disciplină, 
cum sub Rebedea, Gîrleanu (în privința 
lui Macavei — pe care-1 știu ca model 
de seriozitate, disciplină și modestie — 
păstrez rezerve). Pentru mine a rămas 
un semn de întrebare faptul că tocmai 
sportivii certați cu disciplina — și, anul 
trecut, excluși din lot — au fost reche
mați și li s-a încredințat o misiune 
pentru îndepinlirea căreia nu prezentau 
suficiente garanții. Dar, mai presus de 
orice, mi se pare de condamnat faptul 
că nu s-a întreprins nimic pentru PRE
VENIREA actelor de indisciplină, din 
care s-a încercat să se facă apoi cauza 
cauzelor în explicarea eșecurilor ! ’

După opinia mea, substratul insucce
selor îl constituie (alături de deficien
țele muncii educative ce vin doar să 
se adauge) defecțiunile de ordin orga
nizatoric și de pregătire. Procesul de 
instruire și antrenament al lotului nu 
s-a desfășurat ținînd seama de calen
darul internațional, pe care F.R.V. nici 
nu s-a străduit să-1 cunoască ! Aceasta 
a însemnat o" alianță deliberată cu im
provizația.

Este curios faptul că de fiecare dată 
pregătirea lotului înaintea unor com
petiții este fixată acolo unde nu există 
nici măcar condiții minimale din punct

reabilitare

de vedere igienic, ai odihnei, mesei 
antrenamentului. Oare nu și-a imaginat 
nimeni că în astfel de condiții de pre
gătire, performanțele nu vor fi pe mă
sura posibilităților reale ale echipei ?

S-a vorbit și s-a scris adesea de o 
criză acută de voleibaliști tineri și va
loroși. Examinînd mai atent lista celor 
promovați în divizia A (și grupați în 
jurul promoției 1953), îmi dau seama 
că lucrurile nu stau chiar așa și că se 
ocolește adevărul. Avem jucători buni, 
promovați cu 1—2 ani în urmă în pri
ma divizie, dar spunem că nu-i avem, 

. ne facem că nu-i vedem. O pregătire 
asiduă, conștiincioasă a lor ar putea 
schimba fața lucrurilor și foștii juniori 
ar ieși la lumină.

Se face însă o mare greșeală — sursă 
regretabilă de descurajare, dăunătoare 
sportivului de performanță — cu juniorii 
promovați în loturi. Aceștia, odată che
mați la echipele naționale, sînt consi
derați, la 15 ani, nici mai mult nici mai
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Ecouri la analiza activității

de volei cu juniorii,

efectuată

de
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ziarul nostru
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ca avînd valoare de seniori !

loarea sportivilor și cu șansele unora 
dintre ei de a primeni loturile de se
niori ale țării.

Pe de altă parte, mi se pare de mare 
însemnătate atragerea în activul volun
tar al F. R. Volei a unor profesori și 
antrenori cu experiență practică și cu 
rezultate în activitatea de creștere a ju
niorilor. Hotărîrile ar fi, în acest fel, 
colective și deci mai bune, planurile 
de pregătire ar corespunde mai bine 
obiectivelor de performanță, cota rezul
tatelor ar crește... De asemenea, antre
norul de lot va trebui să respecte cu 
strictețe planul de pregătire dezbătut 
și aprobat de acest colectiv.

înainte de a ajunge aici, federația 
trebuie însă să facă unele corecții în 
statutul antrenorului de volei, căruia 
pînă acum nu i s-au respectat în nici 
un fel autoritatea, părerile, concepțiile, 
izvorînd dintr-o îndelungată activitate 
practică. în optica F.R.V., utilitatea an
trenorului există numai în cadrul să
lii de sport. Și nici acolo pe deplin. 
Măsurile — fără consultarea acestui 
„meseriaș" priceput — pot să fie în 
discordanță cu realitatea practică și să 
ducă la prejudicii grele. Voleiul a pier
dut, datorită „sistemului de tratament" 
practicat de federație, antrenori și pro
fesori cu activitate prestigioasă în pre
gătirea juniorilor (C. Bengeanu, N. Mi- 
hăilescu, M. Dumitrescu, — *
I. Cristian, J. Săvulescu), 
nele centre cu tradiție în 
niorilor (Timișoara, Cluj, 
iești). Cînd unui om nu i 
nici un merit, cînd este 
marionetă, 
nitatea,
nute în practicarea meseriei, acesta re
fuză să mai lucreze, învingîndu-și ma
rea pasiune pentru sportul de perfor
manță. Puțini dintre tehnicienii valo
roși au reușit să reziste la tratamentul 
F.R.V., dar și aceștia lucrează indepen
dent, fără nici o legătură de idei cu 
forul de specialitate, ceea ce 
deloc
. Pentru a se realiza tot ce s-a scris 
în analizele efectuate de ziar și ceea ce 
am încercat să mai adaug sau să pre
cizez și eu, este nevoie de modificări 
structurale de concepții în sînul fede
rației însăși, care trebuie să se încon
joare de oameni de 
zinteresați, integri, 
loi\ conștiincioși și 
tică și rezultatele < 
de antrenor. Lipsa i
excesul de teoreticism în dauna practi
cismului nu-și au locul în activitatea 
antrenorului federal cu problemele ju
niorilor, al cărui fond pozitiv este 
fel umbrit.

O analiză mai profundă privind 
jarea procesului instructiv-educativ, 
cum și raporturile federației cu antre
norii ar duce activul salariat al foru
lui de specialitate la adevărurile care 
au rezultat din analize și care pot să 
se îmbogățească pe parcurs.

Gh. Bodescu, 
precum și u- 
creșterea ju- 
Brașov, Plo- 
se recunoaște 
condus ca o 

cînd nu i se respectă dem- 
experiența și rezultatele obți-

AUREL MIHAI (box)
S-a născut la 2S ianuarie 1947, in comuna 

Sudiți, județul Buzău. Este legitimat la 
clubul Farul Constanța, unde are ca antre
nori pe Adrian Teodorescu fi Ștefan văcaru. 
Înălțimea — 1,54 m. Greutatea — 51 kg 
(boxează la categoria semimuscă — 48 kg). 
Practică sportul cu mănuși din anul 1964. 
Primul antrenor, Ion Zlătaru (Voința Bră
ila). A cucerit titlul de campion național, 
la categoria cea mai mică, In anii 1967, 
1969, 1970, 1971 și 1973. Campion balcanic tn 
anii 1969 șl 1970. La campionatele europene 
de la Madrid (1971) a obținut medalia de 
argint. Este de profesie maistru zugrav. 
Pentru performanțele sale a fost distins cu 
titlul de maestru al sportului.

Pugilistul care dominat cu
autoritate timp de mai bine de 
cinci ani categoria semimuscă, 
Aurel Mihai, a fost o apariție 
surprinzătoare la ediția 1967 a 
campionatelor republicane de se
niori, prima în tare se disputa și 
titlul la această categorie. Deși 
începuse să practice boxul încă 
din primăvara anului 1964, la 
Voința Brăila, elevul antrenorului 
Ion Zlătaru nu reușise să se facă 
cunoscut cu prilejul campionate
lor de juniori. Aceasta, nu pentru 
că tînărul pugilist nu întrunea 
calitățile unui sportiv care să 
poată fi remarcat, ci pentru că el 
a avut neșansa să fie stopat în 
ascensiunea spre podiumul de 
premiere de un alt boxer brăi- 
lean, care in acei ani evolua la 
categoria sa, Calistrat Cuțov.

Prezent pentru prima oară la 
faza finală a campionatelor repu
blicane de seniori, Aurel Mihai a 
impresionat prin dinamism, putere 
de luptă și viteză în execuția se
riilor de lovituri, arme cu care

șl-a depășit toți adversarii, deve
nind priniul campion al categoriei 
semimuscă. Chiar din acel an, el 
a fost selecționat în lotul național 
de seniori, unde alături de repu
tații noștri tehnicieni a depus o 
intensă muncă de șlefuire a teh
nicii. Roadele acestor eforturi n-au 
întîrzlat să apară. Campion bal
canic în anii 1969 și 1970, cîștigă- 
tor al turneului internațional de 
la Berlin (1969) — unde l-a învins 
prin k.o. în mai puțin de 20 de 
secunde pe polonezul Blazsinski 
(campion european In 1971), Aurel 
Mihai s-a impus și pe ringul ..eu
ropenelor" de la Madrid, unde a 
cucerit medalia de argint.

După un an în care rezultatele 
sale au fost mai slabe (1972) și 
mulți credeau că „steaua" Iul 
Mihai a apus, pugilistul de 
Farul a revenit cu autoritate 
fruntea categoriei semimuscă, 
vingîndu-1 fără drept de apel 
campionul de anul trecut, Ștefan 
Băiatu.

puțin decît _____ ______ ___ _________
în timp ce ei, au încă multă, foarte 
multă nevoie de ÎNVĂȚARE și de con
solidare a deprinderilor tehnico-tactice, 
aflate — la vîrsta amintită — abia în 
stadiu incipient. „Accelerarea44 forțată 
a vîrstei cu binecunoscutele ei impli
cații de natură endocrino-fiziologică și 
psiho-fizică. prejudiciază pur și simplu 
randamentul și evoluția sportivilor. Cei 
care totuși scapă de acest hop — pre
matur și eronat coborît la vîrsta de 15 
ani, . cînd se dau și verdicte pripite în 
privința valorii și perspectivelor unor 
tineri —, acești cîțiva „norocoși" sînt 
supuși apoi unui alt tratament, nu mai 
puțin primejdios pentru creșterea lor 
valorică : sînt purtați de la un lot la 
altul (juniori—-tineret—seniori) și — mai 
grav — cînd nu reușesc să „confirme" 
la ultimul nivel, nici nu se mai face 
revenirea la grupa lor de vîrstă. Și, 
astfel, se pierd mulți jucători, 
într-un moment nepotrivit drept 
perspective".

De aceea, la nivelul loturilor 
nale văd necesar, pe viitor, un _____
de grupare a jucătorilor pe vîrste (la 
fiecare doi ani. o grupă) cu respectarea 
cerințelor competiționale și cu același 
antrenor pe o peroadă de 6 ani de in
struire, pornind de la vîrsta de 13—14 
ani. în jurul a 20 de ani se poate ob
ține o creștere valorică corespunzătoare 
și o omogenizare perfectă a colectivu
lui. Abia la această limită se pot trage 
și concluzii valabile în legătură cu va-

nu este
bine.

i nădejde, activi, de- 
pasionați de munca 
cu experiență prac- 

concrete în meseria 
de tact, credulitatea,

A. 
la 
In 

In-
pe

națio- 
sistem

taxați
„fără

puncte care nu au mai 
recuperate de salturile o- 
(nu mai vorbim că și aici 
români au fost net depă-

prof. MARCEL ȘERBAN

23, 30, Foto :
Ion MIHAICA

32,50 (l'/2 
salt înapoi), 
36 (U/2 salt 

l/î ?u-

NEGLIJAREA PREGĂTIRII
EXERCIȚIILOR
(Urmare din pag 1)

noastre s-au văzut handicapați cu 
zeci de 
putut fi 
bligatorii 
sportivii 
Șiți).

Iată „citirea** punctajelor prime
lor cinci sărituri ale campioanei 
mondiale la „3 m“, Ulrika Knappe 
(Suedia), ale Soranei Prelipceanu și 
Melaniei Decuseară :

— Ulrika Knappe : 
salt înainte), 38,50 (IV2 
35 (p2 salt răsturnat), 
contra) și 31,50 (U/2 salt cu 
rub). Total 180,84 p.

— Sorana Prelipceanu : 27, 
31,50, 26. Total------

— Melania 
26,50j 26,50,
142,59 p.

Deci, din „start** diferențe 
și de 38 puncte care 
execixțăț'ii salturilor 
numai că nu au fost 
mărite, bineînțeles, 
sportivei suedeze. în 
pei“, Klaus Dibiasi obținuse după 
săriturile obligatorii la trambulină 
403,92 p, în vreme ce Ion Ganea 
fusese notat de abia cu 315,18 p.

Aceste cifre ne explică foarte 
clar că săritorii noștri au defec
țiuni majore, în primul rînd, în 
execuțiile salturilor obligatorii 
(simple, elementare), ca urmare fi
rească a insuficientei atenții acor
dată acestei serii de exerciții. Și, 
din păcate, aceleași cifre (și rezul
tate finale) demonstrează că nici 
în continuare sportivii români nu 
au avut o pregătire corespunzătoare 
cerințelor marilor întreceri deoa
rece. după cum am mai spus, dife
rențele au crescut vertiginos odată 
cu „atacarea" săriturilor libere. 
Deci, „sacrificarea" 
gatorii în favoarea 
a avut, practic 
(Knappe a încheiat 
cu un total de 420,24 p, față de 
326.70 p ale - - -
și 307,80 
adică mai 
avans).

Nu am 
aceste opinii că sîntem împotriva 
pregătirii și prezentării salturilor 
cu coeficient de dificultate ridicat, 
decisive în confruntările dintre cei 
mai buni săritori din lume, 
nici nu putem-fi de acord cu 
gerurile comise în pregătirea 
torilor români, cu trecerea cu 
rință peste baza săriturilor.

De altfel, tendința de escamo
tare a „a.b.c.“-ului săritorului o 
constatăm în orientarea generală 
a antrenorilor. Ei lucrează cu 
multă rîvnă și insistență pentru e- 
xerciții complexe și complicate, 
dar în timpul concursurilor vedem

Ion Ganea, singurul să
ritor român clasat în
tre primii 10 la marile 
concursuri internațio
nale (locul 9 la „Cupa 

Europei")

ast-

dirl-
pre-

INIRfCIIIILE DE EA IENIS-CEUB BUCUREȘTI 
ȘI-AU DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII

144,03 p.
Decuseară : 
27,50, 29.

27,50, 
Total :

de 36 
pe parcursul 

impuse nu. 
diminuate, ci 

în favoarea 
„Cupa Euro-

salturilor obli
celor libere nu 
nici un efect 
proba de 3 m

Soranei Prelipceanu 
ale Melaniei Decuseară, 
mult de 100 de puncte

vrea să se înțeleagă în

Dar 
exa- 
sări; 
ușu-

detenta săritorilor este redusăcă
(deci timpul efectiv de executare a 
salturilor este mic), iar intrările 
sînt defectuoase, uneori dezastruoa
se. Așadar, din nou 
mentare peste care se 
rință și care scad în 
rabil potențialul de 
salt bun, și, deci de a 
superioară din partea

în acest sens, este util să amin
tim o declarație a maestrului eme
rit al sportului Alexandru Lașcu, 
făcută după campionatele interha- 
ționale ale României : „La noi se 
neglijează antrenamentul special 
pentru intrări. In anii în care con
curam, foloseam minimum 30 din 
cele 150 de salturi, efectuate zilnic 
la antrenomente, tocmai pentru co
rectarea și șlefuirea deplină a in
trărilor în apă. Acum cred că trec 
zile întregi fără a se exersa acest 
capitol care-i influențează foarte 
mult pe arbitri în acordarea no
telor. Numai așa se explică defec
țiunile constatate în tehnica intră
rii la săritorii români".

Desigur, în pregătirea săritorilor 
sînt și alte defecțiuni, obiective 
sau subiective. Am insistat, însă, 
asupra celor expuse mai sus deoa
rece ele grevează, de multă vreme 
și în mod decisiv, posibilitățile de 
progres și de afirmare ale reprezen
tanților țării noastre la marile con
cursuri internaționale. Sperăm că 
antrenorii secțiilor cu săritori frun
tași (Norbert Hatzak și Nora Miess- 
Hubert din Sibiu, Pantelimon De
cuseară, Nicolae Spariosu, Elena 
Timar din București.Aurel Breja și 
Viorica Leucsak din Oradea, Dionisie 
Szabo din Cluj) vor aprecia în mod 
obiectiv constatările făcute asupra 
activității lor (implicit asupra rolului 
muncii) și se vor hotărî să modifice 
radical orientarea pregătirii elevilor 
lor, astfel ca aceștia să se prezinte 
cu toate salturile puse la punct, 
inclusiv cu cele elementare, defi
citare pînă acum și cu urmările de 
care am amintit. Se cuvine, credem, 
ca tehnicienii noștri să stabilească

Competiția de juniori, organizată 
de Tenis Club București pe terenu
rile acestuia, dotată cu „Cupa 
T.C.B ”. și-a desemnat cîștigătorii. 
Acest concurs, bine organizat se 
încadrează pe linia de activitate, în 
ascensiune, a tînărului club bucu
re? tean.

La cat. 15—16 ani, constănțeanul 
L. Tilei, recent transferat, la Steaua,
a în.vins în finală pe M. Mîrza 
(Progresul) cu 7—5. 3—6, 6—0 im- 
punîndu-se definitiv în primul eșa
lon al juniorilor. Rezultate din se
mifinale : M. Mîrza — L. Soare 
(Steaua) 2—6. 6—3. 6—4 ; I.. Țiței 
— S. Orășeanu (T.C.B.) 3—6, 6—2. 
6—2.

RÎMNICU VÎLCEA SI
NOI PUNCTE PE

TENISULUI NOSTRU

BREZOI
HARTA

DE MASĂ

capitole ele- 
trece cu ușu- 
mod conside- 
a realiza un 
obține o notă 

arbitrilor.

o nouă linie a . obiectivelor antre
namentelor, mai realistă, prin care 
să se elimine handicapul notelor 

, mici obținute la salturile obligatorii 
: șj c«re să «pșigure. o bază solidă 

a executării întregii game de sări
turi cuprinse în programul unui 
mare concurs internațional.

Florin Manea (Dinamo), conform 
așteptărilor, a cî.știgat la categoria 
17—18 ani, fără prea mari dificul
tăți. Rezultate din semifinale : S. 
Orășeanu — C. lonescu (Dinamo) 
7~5. 6—3 ; FI. Manea — M. Tăbă
raș (Progresul) 6—7. 6—3. 6—4. Fi
nala : F. Manea — S. Orășeanu 6—1, 
7—5.

La^ junioare, într-o singură grupă 
de vîrstă, experimentata dinamovis- 
tă Florența Mihâi a învins de o 
manieră categorică în finală 
Mariana Hadgiu (Progresul), 
6—1. 6—1.

S-a încheiat și concursul vetera
nilor. La grupa 45—55 ani, maes
trul sportului Tudorel Bădin a în
vins într-o finală palpitantă pe V. 
Hanganu cu 5—6, 6—3, 6—4.

Din numerosul public care

pe 
cu

DIVIZIA A LA SCRIMA
ÎN FAȚA PENULTIMEI ETAPE

_____ —~ a 
asistat la aceste jocuri, regretăm 
absența tineretului care ar fi avut 
un frumos exemplu de comporta- „ . .■ dîrzenie și de exe_

Alături de centre de tradiție, 
București, Cluj, Arad, Tg. Mureș 
sau altele în devenire (Craiova, 
Buzău, Iași) pe harta tenisului nos
tru de masă au apărut, de cîtva 
timp, noi puncte unde activitatea 
sportului cu mingea de celuloid a 
început să pulseze cu nădejde. Vom 
numi de data aceasta două orașe 
din județul Vîlcea, Rîmnicu 
Vîlcea și Brezoi, frumoasa așe
zare de pe pitoreasca vale a Lo
trului.

în prima localitate, în sala de 
sport a Liceului Nicolae Bălcescu 
își desfășoară antrenamentele elevii 
de la școala sportivă care funcțio
nează ca secție pe lîngă liceul a- 

cei 409 elevi și 
antrenor Viorel

Petroșani, Pitești și o-
de x 

bu-
de

București, 
dorhei. Competiția s-a bucurat- 
un succes evident, constituind o ' 
nă propagandă pentru tenis 
masă în orașul Rîmnicu Vîlcea.

Printre cei care întrunesc speran
țele de a ajunge buni sportivi se 
numără Mihaela Ungureanu, Mihae- 
la Efrem, Luminița Bălescu, Nico
lae Smeureanu, Dan Tăcutu, Ion 
Stroie, Constantin Eugen sau micu
țul Ovidiu Costea de opt ani.

...La cîțiva kilometri depărtare se 
află o altă localitate unde, de ase
menea, tenisul de masă pășește cu 
convingere pe drumul afirmării. 
Este vorba de Brezoi. Și aici mun
cește cu multă dăruire un om pa
sionat de sport, antrenorul Traian 
Ancuța. Ajutat pe plan local de a- 
sociația sportivă Lotru (președinte 
Constantin Predescu), de directorul 
Școlii generale nr. 1, tov. Gheorghe 
Ionașcu, antrenorul T. Ancuța dis
pune de o sală cu patru mese pe 
care se pregătesc zilnic 40 de fete 
și băieți. întregul nucleu care con
stituie de fapt o grupă pendinte și 
de școala sportivă din Rîmnicu 
Vîlcea, desfășoară o activitate pro
mițătoare. Din lotul instruit și în
drumat de antrenorul Traian Âncu- 
ța se remarcă o serie de talente 
tinere cum sînt Maria Alboiu, Nela 
Stoinea, Dan Popescu, Emil 
șanu etc.

Desigur, atît la Rîmnicu Vîlcea 
cît și la Brezoi tenisul de 
poate cunoaște un ritm de dezvol
tare șl mai susținut. Dragostea ce
lor care s-au dedicat acestei activi
tăți, înțelegerea de care se bucură 
din partea organelor locale, pasiu
nea cu care se muncește în gene
ral trezesc justificate nădejdi că, 
poate, într-un viitor nu prea înde
părtat printre componenții loturi
lor republicane se va afla și unul 
sau mai mulți reprezentanți ai har
nicilor sportivi vîlceni.

mintit. Dintre 
eleve, inimosul 
Mateescu a selecționat 42 de spor
tivi (dintre care 18 fete) pe care 
i-a împărțit în trei grupe : una de 
performanță și două de avansați. 
Pe cele opt mese instalate în in
cinta sălii pregătirile se desfășoară 
de șase ori săptămînal (în total 
14—15 ore) — grupa de performan
ță, iar de alte trei ori pe săptămî- 
nă (7 ore) se instruiesc componenții 
celor două garnituri de avansați.

Antrenorul Viorel Mateescu, ele
vii lui, întreaga activitate se bucu
ră de un sprijin deosebit, pe toate 
planurile din partea directorului 
Liceului N. Bălcescu, Ion Ceaușescu 
și a profesoarei de educație fizică 
și responsabila școlii sportive, Elena 
Stănărîngă.

Dar, pe lîngă intensa muncă de 
instruire, colectivul care se preocu
pă pentru ca tinerii sportivi să în
vețe cît mai mult din „secretele1* 
sportului favorit, duce și o > temei
nică muncă organizatorică. Așa 
bunăoară, de curînd, la Rîmnicu 
Vîlcea a avut loc un interesant 
concurs (dotat cu diverse premii) 
la care au participat și o serie de 
echipe de la Școlile sportive

Here-

ment sportiv, 
cuții

La 
beriu 
fata 
6—4. 
re, Grad 
viturilor 
adversar, 
semifinale a Iui Teodorescu asupra 
lui Gică Cobzuc, cu 1—6. 6—5, 6—4.

masăsubtile.
categoria 
Grad a

Titinel Teodorescu : 6—0, 
o mobilitate surprinzătoa- 
a contracarat finețea lo- 
executate de greoiul său 
De remarcat victoria în

peste 55 de ani, Ti- 
cîștigat categoric în

lui
Cu

Competiția de scrimă a echipelor 
din primul eșalon — campionatul 
diviziei' A — programează la sfir- 
șitul acestei săptămîni (sîmbătă și 
duminică, la Tg. Mureș) cea de a 
IlI-a etapă care coincide, de fapt, 
cu penultimul act al întrecerii.

După cum se știe, la trei din 
cele patru probe (floretă feminin 
și masculin ca și la spadă), for
mațiile clubului Steaua conduc au
toritar reușind să-și adjudece vic
toria în toate cele 10 întîlniri sus
ținute pe parcursul primei jumătăți 
a campionatului. Floretiștii și flo
retistele clubului bucureștean au 
un avans identic, de 8 puncte, în 
timp ce spadasinii săi sînt urmați 
la 4 puncte de formația Medici
nii Tg. Mureș care n-a cedat de- 
cît în fața sportivilor militari

în proba de sabie, Steaua are 
același număr de victorii ca Poli
tehnica lași (9) 
de lider doar 
că a totalizat un 
mare de asalturi 
ță de 110). Ieșenii, lipsiți de apor
tul lui Dan Popescu (suspendat) 
vor avea o sarcină mult mai di
ficilă în returul campionatului dar, 
chiar în aceste condiții, steliștii 
nu se pot considera dinainte cîș- 
tigători.

în ceea ce privește lupta pentru 
supraviețuire în eșalonul de elită, 
tocmai aici, la sabie, situația pare 
mai clară în ceea ce o privește pe 
candidata la retrogradare. Echipa 
Clubului sportiv din Satu Mare nu 
a reușit să acumuleze nici-un 
punct, iar predecesoarea sa în cla
sament, IEFS, are deja o zestre 
de 8 puncte. Nici echipa feminină 
de floretă a sătmărenilor nu se a- 
flă într-o situație strălucită. Cu nu-

și deține poziția 
datorită faptului 
număr ceva mai 
cîștigate (116 fa

mai 2 p și precedată de Medicina 
Tg. Mureș (6 p) care este foarte 
decisă să urce o nouă treaptă în 
clasament, floretistele din Satu 
Mare vor trebui să depună foarte 
mari eforturi pentru a scăpa din 
zona retrogradării. Mult mai e- 
chilibrată este situația la floretă 
masculin unde Politehnica Iași — 
actuala codașă — are doar două 
puncte mai puțin ca Progresul și 
Politehnica Timișoara. O situație 
similară există în întrecerea 
pelor de spadă unde Clubul 
tiv școlar-București este, de 
menea, întrecut cu numai 2 
Electroputere Craiova și 
Cluj.

Este de așteptat ca această pe
nultimă etapă a campionatului di
vizionar să aducă unele clarificări, 
să contureze mai temeinic ierar
hiile. (S.B.).

echi- 
spor- 
ase- 

p de 
C.S.M

CLASAMENTELE înaintea etapei 
a il.I-a. —- - 
Steaua 29 p ; 2.
3. IEFS 10 p ;
5. Medicina Tg.
C.S. Satu Mare 
MASCULIN : 1.

p (88 a.c.) ;
p (77 a.c.) ;
p) ; (71 a.c.) ;

(61 a.c.) ; 6. Poli Iași 4 p.

IEFS 
Mare 
șoara 
sul 6

sportului Otto Hintz (Voința Tîrgu Mu
reș) a reușit să stabilească un nou re
cord republican de durată la categoria 
de aeromodele planoare teleghidate 
(F3A) cu un timp de 2:04,3. Vechiul 
record ii aparținea aeromodelistulul 
Carol Silex (Gaz Metan Mediaș) cu o 
durată de

BOX
cu t,Cupa 
tonta, s-a

1:33,43.
Tradiționala competiție dotată 
Muscelul", desfășurată la Sa- 
încheiat cu victoria selecțio

natei județului Bihor, formată din pu- 
glliști de la Metalul Salonta și Crișul 
Oradea. Aceștia au întrecut cu 27—15 
selecționata județului Bistrița Năsăud, 
alcătuită din sportivi de la Dacia și G1O-. 
rla din Bistrița. In cursul galei s-au
evidențiat T. Vass, N. Garnai. Șt. San
dor, C. Hajnal, I. Pik, V. Santa din 
echipa bihoreană. respectiv T. Todoran, 
A. Racz și E. Busu. Corespondentul Fr. 
Darvași ne precizează că la întreceri au 
asistat 400 de spectatori.

TENIS DE CIMP. Intîlnirea ami
cală dintre echipele Metalul Tîrgoviște 
și Steaua Electrica Fieni, desfășurată pe 
terenul Metalul din Tîrgoviște. s-a în
cheiat cu victoria oaspeților la scorul 
de 4—3 Corespondentul nostru M. Ava
nii subliniază buna formă sportivă șl 
disciplina jucătorilor de la Steaua Elec
trica. precum șl comportarea tinerilor 
Daniel Stănescu, Cristian Marin și Ni
colae stanclu de la Metalul.

AUTOMOBILISM Raliul Sinaia
Pamporovo, competiție ce se va disputa 
de acum înainte în fiecare an, cu ple
cările alternînd o dată din România, o 
dată din Bulgaria, a dat cîștig de cauză, 
la prima sa ediție, la individual unui 
reprezentant al țârii noastre, iar pe 
echipe reprezentanților Bulgarie-. Con- 
curenții au avut de parcurs ruta Si
naia — Ploiești — București — Giurgiu
— Tîrnovo — Gabrovo — Vîrful Stole- 
tov — Sipka — Plovdiv — Smolian — 
Pamporovo — (total 627 km). Traseul a 
fost parcurs în două etape. în prima zi 
s-a alergat pînă la Vîrful Stoletov, iar 
în ziua a doua de la Stoletov la' Pam
porovo.

Raliul a cuprins și două probe spe
ciale de viteză în coastă, ambele fiind 
cîștigate de către automobiliștii români. 
Iată acum rezultatele : individual : 1. 
Petre Vezeanu — Vasile Olaru (I.A. Pi
tești) R 12 Gordini — 655,7 p, 2. Vasili 
Stoikov — Ivan iankov (Smolian) Jiguh
— 683.4 p, 3. Todor Peikov — Konstan- 
din Kostov (Smolian) Alpin 1100 — 690.8 
p... 8. Valentin Topciu — Doru Gîndu 
(Danubiana 4- Ciclop) Dacia 1100 — 725,6 
p, 9. ion Drăgoi — ion Comșa (Univer
sitatea Brașov) Dacia 1300 — 732,6 p, 11. 
Dan Bonjug — Mihai lonescu (Automo
bilul) Dacia 1100 — 751.7 p. Echipe : 1. 
Bulgaria — 4 948 p, 2. România — 5 162.7 
p. Probele speciale au fost cîștigate. la 
Sinaia, de Mihai Dumitrescu — Florica 
Dumitrescu (BMW 2002), La Pamporovo 
de Petre Vezeanu — Vasile Olaru (R-12, 
Gordini).

SCRIMA
României", -----
București, a atras nu mai puțin de

. .. __ __ ____ +, r»i 11 tCItlparticipant!,

lele. Etapa de duminică cuprinde urmă
toarele jocuri : Universitatea București
— I.E.F.S. (teren Constructorul, de la 
ora 10.15), Rapid București — Universi
tatea Iași (teren Giulești, de la ora 
11.45), Textila Buhuși — Confecția, Mu
reșul Tg. Mureș — Universitatea Timi
șoara, Rulmentul Brașov — C.S.M. Sibiu 
și Voința Odorhei — Constructorul Ti
mișoara — la feminin ; Universitatea 
București — C.S.U. Galați (teren Ghen- 
cea, de la ora 14.30), Steaua București
— Dinamo București (teren Ghencea, 
de la ora 15.45), S.C. Bacău — Dinamo 
Brașov, independența Sibiu — Minaur 
Baia Mare, Universitatea Cluj — A.S.A. 
Tg. Mureș și Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Reșița — la masculin. Tot dumi
nică se vor disputa și partidele ultimei 
etape din turul diviziei secunde. • LA 
GALAȚI s-a desfășurat o întîlnire ami
cală între selecționata masculină de ti
neret a orașului și echipa bulgară Volov 
Sumen. Handbaliștii gălățeni au obținut 
victoria cu 27—12’ (16—4).

MODELISM. La Dej, în cadrul unei 
tentative de record, maestrul emerit al

1 
p; 
p ;
6.

FLORETA FEMININ : 
Progresul 12 

4. Viitorul 8 
Mureș 6 p;

FLORETA 
20 p ; 2.
C.S. Satu 

Poli Timi- 
5. Progre-

2 P-
Steaua

3. 
; 4.

12
12
6
P

SPADA : 1 Steaua 20 p ; 2, Me
dicina Tg. Mureș. 16 p ;
Satu Mare 8 p ; 4. C.S.M. Cluj 6 p 
(6(1 a.c.) ; 5. Electroputere 6 p (65 
a.c.) ; 6. C.S.S. București 4 p. SA
BIE: 1. Steaua 18 p (116 a.c.) ; 2. 
Politehnica Iași 18 p (110 a.c.) ; 3.
C.S.M. Cluj 8 p (74 a.c.) ; 4. Trac
torul 8 p (69 a.c.) ; 5. IEFS 8 p 
(62 a.c.) ; 6. C.S. Satu Mare.

3. C.S.

ORIENTARE TURISTICALACUPA VOINȚA"
Ediția a iV-a a concursului interjude- 

țean dotat cu „Cupa Voința", a reunit 
50 de 
Galați, 
durile
Pe 
vorabil. _-r-  ----- —, ~
prezentanții asociației spprtive

coneurenți 
Aceștia ș-au 
Poieni — Păun 

trasee bune șl 
Cupa a fost

din 
în pă- 

lîngă Iași, 
timp

din lași și 
Întrecut 

de ' _ 
un timp ia- 
ciștlgată de re-

Voința

Iași, urmați de cei de la Nicollna Iași 
șl Voința Galați. Cîștigătorli pe cate
gorii ; Casa pionierilor Iași (fetițe șl 
băieți), Nicolina (juniori I șl II, tine- 
ret-feminin), -Voința Galați (Junioare 
I, Voința Iași (tlneret-masculin, seniori 
și senioare).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase“
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MĂSURI FERME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII LA BASCHET Șl VOLEI
1. înlocuirea secretarului general 

al F.R.V. și întărirea colectivului de 
tehnicieni ai federației ;

2. întărirea colectivelor de antre
nori care selecționează și pregătesc 
echipele de juniori și echipa femi
nină de senioare.

De asemenea, s-a hotărît ca am
bele birouri federale să-și intensifi
ce munca practică de control atît 
la nivelul lotului național, cît și al 
secțiilor din cluburi, urmărindu-se 
îndeosebi îmbunătățirea muncii de 
educație, întărirea disciplinei, creș
terea calității antrenamentelor.

«Aceste măsuri stabilite de fede
rații și aprobate de C.N.E.F.S. vor 
rutea să-și aducă contribuția la 
progresul celor două ramuri spor
tive numai în condițiile & £_are ac-

(Urmare din pag. 1)

.Spania și au 
nesatisfăcătoa- 
lot substanțial 
căruia crite- 

fi comportarea 
în campio-

evoluat la C.E. din 
avut o comportare 
re ; formarea unui 
remaniat, în cadrul 
riul de selecție va
tehnică și disciplinară 
natul republican 1973/74

2. Promovarea unor noi tehnicieni 
la conducerea echipei reprezentati
ve; scoaterea din funcție a secreta
rului tehnic al federației, pentru 
abateri de la normele echității so
cialiste ;

3. Reorganizarea colegiului cen
tral al antrenorilor prin cooptarea 
tehnicienilor evidențiați de rezulta
tele obținute în ultima vreme,
. UF Y2L^1

tivul federațiilor, al colegiilor și 
comisiilor locale vor munci fără 
preget pentru punerea lor în apli
care, antrenorii și tehnicienii își 
vor reconsidera activitatea și vor 
lupta pentru eliminarea carențelor, 
în condițiile în care vor fi urmărite 
și analizate la perioade de timp cît 
mai scurte modul și mijloacele prin 
care se transpun în viață hotărîrile.

Nutrim speranța că în acest mo
ment dificil pe care-1 străbat bas
chetul și voleiul, entuziaștii acti
viști obștești, tehnicienii și sportivii 
își vor uni eforturile pentru ca 
«sporturile îndrăgite de ei să reintre 
pe făgașul 
aducă țării 
cese.

C.N.E.F.S.
ȘILIILOR

marii
noi și

performanțe, să 
prestigioase suc-

CERE
JUDEȚENE

TUTCKOR con- 
PENTKU

3
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, 
FEDERAȚIILOR ȘI CONDUCERI
LOR CLUBURILOR. ACTIVIȘTI
LOR. ANTRENORILOR ȘI PROFE
SORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
SĂ-SI SPOREASCĂ EFORTURILE 
PENTRU ÎNTĂRIREA DISCIPLI
NEI, SA FIE MODEL DE CONDUI
TA Șl MUNCA, SA DOVEDEASCĂ 
MAI MULTA EXIGENȚA, FERMI
TATE IN ÎNDEPLINIREA SARCI
NILOR ȘI A PROPRIILOR HOTĂ- 
RÎRI. ȚINÎND SEAMA DE FAP
TUL CA ORICE ABDICARE DE 
LA ACESTE PRINCIPII ADUCE 
PREJUDICII SERIOASE ÎN REA
LIZAREA OBIECTIVELOR PRO
PUSE ESTE NEVOIE SA SE MA
NIFESTE INTRANSIGENTA. HO- 
TARÎRE ÎN FIECARE SECTOR DE 
ACTIVITATE SPORTIVĂ,

Faza de zonă a „Cupei 
deschisă trăgătorilor din

„ __ ceea ce a creat dificultăți
organizatorilor în programarea întrece
rilor la cele patru arme (proba de spa
dă a trebuit să fie reprogramată miercuri 
după masă). La aceasta s-au adaugat și 
numeroase defecțiuni ale aparaturii e- 
lectrice, impietînd asupra bunei desfășu
rări a competiției. S-au calificat pentru 
finalele Cupei României următorii tră
gători : la FLORETA FEMININ : EC.
Stahl. M. Bartoș (Steaua), Ei. Doara și 
A. Sturza (IEFS), A. Dragomir și E. 
Lucaci (Progresul). A. Crișu (Viitorul), 
FLORETA MASCULIN : I. Falb și C. 
Niculescu (Steaua), T. Mureșanu, Al. lo
nescu și Al. Micloș (IEFS), G. Ursovici 
(Progresul) ; SABIE : Gh. Alexe, I. Cri
șu, I. Dobre, M. Mustață, E. Oancea 
(Steaua), E. Turcu (IEFS): SPADA: C. 
Bărăgan și N. Doboș (Steaua) C. DW>, 
N. istrate și Gh. Cerea (IEFS). p. Du 
mitrescu (Progresul) și C. Manta (Ci. 
sportiv școlar).

HANDBAL Iubitorii handbalului
au posibilitatea să urmărească dumi
nică ultimele jocuri din cadrul actualu
lui sezon în aer liber. p^ntrL\nfQ°nr.I?x« 
țiile de divizia A. „Cupa de toamna 
programează partidele rundei a 
care încheie competiția pentru 20 
cele 24 de echipe, primele clasate

X-a.
din

___ _ ,______  ______ în 
fiecare serie uimind să-Și dispute Xina-

MARELE SUCCES

GROAPA
Tragicomedie muzicală 

după romanul cu același nume de EUGEN BARBU
Muzica de Radu Șerban

cu
ION DiCHISEANU, NICU CONSTANTIN. AL LULESCU, DIDI IONESCU, 
N. DINICĂ, AL. ARȘINEL, LUIGI IONESCU, GEORGE BUNEA, DAN 
IVANESCU, MIȘU STOENESCU, OLGA BUCATARU, AURORA ROMAN 

FĂRÂMIȚĂ LAMBRU
Dodu lonescu, Pop Adrian, Coca Berceanu, lorga Marian, Paula Radu
lescu, Mihail Stelian, Kosak Elsett, Ana Ciobanu, Paula Sburlan, Pop Ion, 

Blaga Simion, Mihai Diaconu, Baciu Alexandru, Surdea Petre
Soliștii baletului : Aneta Duțu, Doina Ursu
Conducerea muzicală : GELU SOLOMONESCU
Coregrafia : ADRIANA DUMITRESCU și SANDU FEYER 
Scenografia : PUIU GANEA
Regia artistică : NICOLAE DINESCU
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DAR NU SINTEM PARAGUAY-ULI
de miercuri — cînd două echipe 
aproape cu Restul Lumii n-au

DUPĂ MANȘA I (TURUL II) A CUPELOR EUROPENE
INTRE ATLETICO SI DINAMO

(Urmare din pag. 1)

proape permanent, pe un plan infe
rior de manifestare.

Așa, de pildă, referindu-ne la 
primul dintre factorii antrenamen
tului — la pregătirea fizică, în spe
ță — va trebui să recunoaștem că 
atît în ceea ce privește viteza, sub 
toate formele ei (de deplasare, 
reacție, execuție)., cît și forța, de
tenta, suplețea și rezistența, forma
ția noastră s-a situat, individual și 
colectiv, sub nivelul partenerilor 
noștri. Aceasta a permis lui Atleti
co, formație bine construită fizic, 
să mențină pe întreg parcursul în- 
tîlnirii un tempo susținut și vigu
ros, să domine net în angajamen
tele directe pentru balon, fotbaliștii 
săi să fie mereu primii la minge, 
rapizi în execuții, indiferent dacă 
acestea se desfășurau pe spații mici 
sau în zone aglomerate.

La capitolul tehnică, Atletico Ma
drid s-a impus în fața 
tilor bucureșteni cu și 
autoritate, exprimată în 
cizie a preluărilor șl a 
derutantele mișcări înșelătoare, în 
conducerea în viteză a mingii și 
deposedarea de balon a jucătorilor 
în atac, în oportunitatea interven
țiilor cu capul, la centrările înalte, 
toate la un loc realizate fără efor
turi maxime, uneori chiar cu de
zinvoltură, în ciuda intensității jo
cului.

Dar dacă, să spunem, pe plan 
fizic s-a resimțit oboseala nerecu
perată a meciului de la Craiova, 
dacă pe plan tehnic s-au manifes
tat insuficiențe mai vechi, proprii 
fotbalului nostru, nerezolvabile pe 
parcursul unei simple etape de pre
gătire, surprinde neplăcut și atrage 
atenția penuria mijloacelor de ex
primare tactică a formației noastre, 
într-o confruntare 
studiat anticipat, 
acțiuni mai bine 
s-a văzut intenția 
construcției și dorința de evitare a 
stereotipiei, în rest 
movistă s-a irosit,

dinamoviș- 
mai multă 
marea pre- 
paselor, în

cu un adversar
Exceptînd cîteva 
lucrate, în care 
de varietate a

inițiativa dina- 
de regulă, în

dueluri inegale, pe direcții de multe 
ori fără perspectiva reușitei, în 
contrast cu riposta ofensivă a ma
drilenilor, foarte elastică și bine 
orientată pe căile cele mai sigure 
de acces spre poarta lui Cavai. Do
minați și sub aspect tactic, adică 
în domeniul celor mai mari posi
bilități de contracarare a acțiunii 
celorlalți doi factori ai jocului (fi
zic și tehnic) și fără suportul unei 
mobilizări totale în vederea unei 
asemenea confruntări, dinamoviștii 
nu puteau realiza, în mod normal, 
ceea ce și-au propus, adică o vic
torie de prestigiu, la care ne gîn- 
deam, și pe care o doream cu toții.

Aceasta a fost situația din prima 
manșă a dublei întîlniri cu Atleti
co. Ce va fi în retur ? Nu ne a- 
măgim, desigur, cu iluzii, așteptînd 
să realizăm la Madrid ceea ce nu 
am putut să obținem la București. 
Judecind lucrurile prin prisma 
realității și cu obiectivitate, va tre
bui să recunoaștem că șansele cali
ficării în turul următor al compe
tiției sînt, teoretic și practic, mini
me. Dar pînă la 7 noiembrie au 
mai rămas două săptămîni bune, în 
care, fără pretenția unei redimen- 
sionări spectaculoase a valorilor, 
pregătirea formației dinamoviste ar 
putea să capete un contur mai a- 
proape de necesitățile jocului com- 
petițional, ale jocului în deplasare, 
pe contraatac, formă de acțiune pe 
care elevii lui Nunweiller III o cu
nosc și o aplică de multe ori cu 
succes. Pînă atunci, pînă la 7 no
iembrie, mai este /posibilă și recu
perarea lui Dumitrache, mai este 
timp și pentru efectuarea unor re
tușuri în formula de echipă, și, evi
dent, pentru îmbunătățirea capaci
tății de efort a jucătorilor și rege
nerarea forței morale colective. Cu 
alte cuvinte spus, se impune ca tot 
ce se poate face pînă la data par
tidei retur cu Atletico Madrid să 
se facă calm, cu pricepere și orga
nizat, pentru ca întîlnirea din ca
pitala Spaniei să ne ofere satisfac
ția 
tat

sus- 
de 

stîn- 
Bu- 

de

teren unii dintre jucători n-au 
fost capabili să respecte sarcinile 
primite, permițînd adversarilor să 
acționeze exact cum le convine. 
Piesele de bază ale lui Standard, 
coordonatorul Takaci, bine 
ținut la mijlocul terenului 
tînărul Sigurvinson, extrema 
gă Rora și atacantul central 
kal, ca vorbim numai
cîțiva, au acționat degajat, impri- 
mînd partidei un tempo foarte 
susținut. După primele schimburi 
de 
de 
se 
de 
ritate pe Niculescu și atunci 
insistat în inițierea 
acțiunilor de atac numai pe la
tura stîngâ a terenului. La fel a 
procedat și Sigurvinson, 
în dispozitivul 
unde a intrat 
tnai prin zona 
vedea clar 
mare pornește 
tocmai de aici. Chiar dacă 
torii craioveni au constatat 
lucru ei n-au reușit să găsească 
soluția anihilării lui Rora. Ar fi 
fost cazul ca Țarălungă să se re
tragă, în momentele 
apărare, să-l jeneze, 
rească pe impetuosul 
ga al lui Standard, 
fie oprit mai din vreme.

O altă constatare se referă la 
lipsa de personalitate a înaintași
lor. Apărătorii lui Standard, deși 
foarte masivi, puteau fi depășiți, 
mai ales pe partea lui Gerets și 
Dolmans, dar jucătorii noștri n-au 
insistat în lansarea contraatacu
rilor. Oblemenco, dar, mai ales, 
Țarălungă au fost lipsiți de inspi
rație, iar calitățile lui Marcu au. 
fost Insuficient valorificate. Abia 
după primirea celui de al doilea 
gol, la hențul comis de Deselnicu 
în suprafața de pedeapsă, craio- 
venii și-au dat seama că a sosit

mingi, Takaci, nemarcat strict 
Strîmbeanu, a văzut că Rora 
află într-o excelentă dispoziție 
joc, că-1 depășește cu regula- 

a 
majorității

infiltrat
nostru defensiv, 

combinații toc- 
Niculescu.
pericolul 

fiecare

în 
lui 
că 
de

Se 
cel 

dată, 
jucă- 
acest

noastre de 
să-1 stinghe- 
extrem stîn- 

ca acesta să

momentul „recuperării terenului 
pierdut". Au ieșit cu mai multă 
decizie din dispozitiv, resursele 
lor fizice permițîndu-le să echili
breze jocul. Poate că dacă s-ar fi 
hotărît mai devreme, chiar de n-ar 
fi reușit să înscrie vreun gol, ei 
i-ar fi obligat pe adversari să-șl 
ia unele măsuri de siguranță și, 
deci, să nu fie mai tot timpul în 
ofensivă.

Așa, însă, Universitatea Craiova 
a părăsit terenul învinsă, .insucce
sul de la Liege reprezentînd și pri
ma înfrîngere după o suită de 12 
jocuri, zece în campionat și doua 
cu Fiorentina. O. înfrîngere care, 
oricum, nu trebuie să ducă Ia de
mobilizare in rîndul jucătorilor cra
ioveni ci, DIMPOTRIVĂ, LA 
REGRUPARE A FORȚELOR 
SCOPUL RĂSTURNĂRII 
TATULUI, LA CRAIOVA, 
CARE, DUPĂ PĂREREA 
TRĂ, ESTE POSIBIL DE 
ZAT.

Subliniind, și în aceste 
arbitrajul excelent prestat 
niolul Franco Martinez, vom înche
ia aprecierile noastre pe marginea 
jocului de la Liege cu aceste citate 
din presă. Ziarul „Les Sports", care 
apare la Bruxelles, scrie următoa
rele : „Standard a jucat cum 
am văzut-o. Acest meci a fost 
al regăsirii. Viteza de execuție 
fost arma sa principală, dar să 
uităm că bătălia nu este încheiată. 
Fotbaliștii români au greșit la mij
locul terenului, lăsînd inițiativa lui 
Standard care a avut în Takaci și 

‘ Rora doi jucători care au prins 
una din zilele lor de glorie".

Ziarul „La Meuse" scrie : „1 
locașii Sigurvinson și Takaci 
extrema stingă Rora au tras 
treaga echipă după ei. Ne-am 
mut 
n-au 
doar 
ceea 
puțin".

ți 
ÎN 

REZUL- 
FAPT 

NOAS- 
REALI-

rînduri, 
de spa-

rar 
cel 

a 
nu

.Mij- 
Și 

în- 
i te- 

eide jucătorii români dar 
avut forță ofensivă, inițiind 

două atacuri periculoase, 
ce, trebuie spus, este foarte

UNIVERSITATEA CRAIOVA POATE RĂSTURNA REZULTATUL
(Urmare din pag 1)

ne pentru meciul retur 
Craiova.

Fără să minimalizăm 
învingătorilor, trebuie să 
și greșelile săvîrșite de 
craioveni, greșeli care 

într-o

de la

meritele 
arătăm 

jucătorii 
greșeli care au facili

tat, într-o oarecare măsură, vic
toria echipei din Liege. încă de 
la Craiova și, apoi, la ședința de

pregătire, din ziua 
norul Cernăianu a 
sînt calitățile adversarului, 
tele lui forte, maniera combativă 
cu care preferă să abordeze fie
care partidă. Și, bineînțeles, în 
același timp, a arătat și mijloa
cele de contracarare, ce tactică 
trebuie aplicată pentru anihila
rea jocului avîntat al echipei lui 
Markovich Cu toate acestea,

CA ÎN FIECARE TOAMNA
Ca în fiecare toamnă, vine o zi — în general o zi de octom

brie — cînd se constată că echipele noastre de club păstrează sau 
accentuează decalajul față de echipele europene cu o oarecare 
faimă, cum a fost cazul cu Atletico Madrid și chiar Standard Liege.

Ar fi inutil, poate, să căutăm, în amănunt, cauzele tehnico- 
tactice ale celor două înfrîngeri, dintre care mai dureroasă este 
aceea a echipei campioane Dinamo. Sinteza celor două jocuri a 
.fost exprimată sugestiv de spectatorul anonim. Vorbind despre 
Atletico, omul în cauză spunea, plin de admirație : „N-ai ce le 
face. Aleargă ca dracii. Barem ăla, cu părul lung, parcă are mo
toraș în piept. Și, din alergarea asta nebună sînt mereu liberi".

Cariera echipelor noastre de club în cupele europene are doar 
cîteva excepții onorabile. Ea nu depășește, în general, primele două 
tururi ale competițiilor. Pînă și performanța de mare excepție a 
U.T.A.-ei, care a reușit să elimine Feyenoord-ul, după două 
manșe fără... victorie, a fost „corectată" imediat de dublul succes 
(net) al Stelei roșii. In rest, totul poartă amprenta unei rezistențe 
mai mult sau mai puțin aprige, exprimată, dacă vreți, prin dublul 
meci egal al Stelei în fața lui Bayern Miinchen. Echipele . româ
nești nu au ajuns niciodată în faza superioară a competiției eu
ropene, adică acolo unde intră în general supercluburile dispuse 
să-și întărească team-urile cu supervedete, indiferent dacă acestea 
se numesc Jair, Suarez sau Peiro — la Internazionale 1963, Ayala, 
Becera sau Heredia — ia Atletico Madrid 1973, ca să nu mai lun
gim o listă foarte lungă, care începe cu Real Madrid, prin Santa
maria, Di Stefano, și se încheie cu Standard Liege, al cărui atac 
este, poate, mai bun decît cel al „naționalei" iugoslave, dominate 
acum o săptămînă de „naționala" lui Garate și Irureta.

Aceste considerațiuni firești, de sezon, care reflectă o situație 
obiectivă, nu pot acoperi, însă, slăbiciunea deosebită a jocurilor de 
miercuri și, mai ales, a celui susținut de dinamoviști. Pronosticu
rile comentatorilor spanioli — făcute înainte/ de meci — n-au 
depășit niciodată cota jocului egal, cu o revanșă favorabilă ' la 
Madrid. Din păcate, Dinamo a demonstrat o cădere deosebită, în 
care travaliul tehnic chinuit a fost subliniat de o condiție fizîCă 
și atletică deosebit de precară, ceea ce ne face să credem că 
echipa lui Nelu Nunweiller n-a reușit să recupereze după jocul 
de la Craiova.

La Liege, Universitatea Craiova a pierdut cu un scor care 
permite unele speranțe pentru jocul retur. E regretabil faptul că 
fotbaliștii olteni n-au adoptat o alternativă tactică precisă. Echipa, 
în ansamblu, n-a reușit să susțină atacurile celor trei „vîrfuri”, 
iar, pe de altă parte, cele trei „vîrfuri" n-au socotit util să sus
țină eforturile apărării.

Acum, rămînem cu speranța jocului retur de la Craiova. O 
eventuală victorie ar fi, pînă la urmă, un succes al prospețimii.. 
O eventuală înfrîngere ar sublinia și mai mult nevoia fortificării 
fotbalului românesc.

jocului, antre- 
precizat care 

pune

unei comportări și a unui rezul- 
onorabil.

loan CHIRILA
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din care ; 
©

' LEI QIN FOND SPECIAL

Meciurile noastre 
românești au jucat 
dat rezultate exaltante, trebuie s-o recunoaștem fără 
să cădem într-o tristețe iremediabilă. Am avut în 
față argentinieni, paraguayeni, spanioli, belgieni, iu
goslavi și chiar un islandez. E cam mult pentru for
țele noastre...

Lăsind gluma de o parte, să spunem că Atletico 
Madrid mi s-a părut mult mai bună ca Standard 
Liege, iar Craiova superioară tui Dinamo. Iar sîm- 
bătă, Dinamo surprinzător de bună față de Craiova. 
Asta ca să lămurim lucrurile, 
încurcîndu-le cum se cuvine. Căci ce 
dovedesc toate astea, dacă ne uităm 
bine : că „afară" jucăm mai bine 
decît „acasă", cum se mai întîmplă 
și la case mai mari. La Craiova, 
Dinamo le scoate peri albi oltenilor 
printr-un joc incomparabil cu cel fă
cut „acasă", cînd habar n-au avut, 
din minutul 1, cum să-i bată pe spa
niolii argentinizați, echipă excelentă, 
fie vorba între noi... La Liege, Cra
iova se bate deajuns de mîndru, mai 
ales că printre cei din față se gă
seau și cîțiva iugoslavi al căror joc 
ne-a convenit întotdeauna. E ceea 
ce mă și face să întrețin unele spe
ranțe pentru retur. Dar „acasă", Craiova va da mai 
mult de un gol ? Boc nu-mi mai place în ultima 
vreme, în schimb îmi spune ceva acest Niță ; poate, 
poate... In schimb, Dinamo poate să joace oricît 
de bine la Madrid — omenește, Atletico e mai bună 
și asta e... Uneori, în fotbal, mai trebuie să vedem 
și să luăm în considerație că o echipă poate fi 
mai bună decît cealaltă, lăsînd de o parte arbitrajul 
și alte considerații subtile. N-avem de ce muri din 
asemenea recunoașteri, din ele putem extrage cu 
inteligență doar putere de viață.

La acest capitol al plăcerii de a trăi — să salu
tăm excelenta transmisie, prima, de la Craiova, în 
secvențele căreia bănuiesc mina de regizor a lui 
Mihail Panait și a echipei lui de operatori, bine con
stituită (Brebu, Stoicescu, Popa și Teodorescu), jocu
rile bune ale lui 
odată vom învăța 
lui Țopescu de a 
lumii, de la Paris 
sarul Rheingold a 
cut-o pe „Allez France 
rele vin la putere în cursele de galop (titlu în

„Le Monde" : „Sexul slab domină lumea hipică") șt. 
în sfîrșit, prima mare victorie a Progresului, asupra 
Minerului din Motru, dar cu 4—0...

in această ordine de idei ■ 
acum mult iubită, mai mult 
riei ei, incit mă întreb dacă

— a Progresului — echipă 
t decît pe vremea glo- 
î nu acum Progresul a 

atins culmea popularității — semnalez două propu
neri care mi-au parvenit prin poștă : una, de la un 
ploieștean. Cornel Mitoșeru, 
namovist deși 
se organizeze

w

Lucescu — pe care odată și 
să-l prețuim ! — minunata idee a 
ne transmite cursa cea mare a 
„Arcul de triumf", în care armă- 
pus lucrurile la punct și a între- 

" care pretindea că iepșoa-

, care se jură că e 
trăiește în orașul lui Ciupitu — 
un meci între „Progresul" nostru 
zilele de aur și o echipă din 
ea selecționată, ca să se vadă 
avut și ce am pierdut. O a 
venită din partea lui Dumitru 
dorescu din București (Berceni 
care sugerează ca : „toate echipele 
din «A» care s-au înfruptat din acest 
Progresul să dea cîte 2 jucători, 
dintre cei mai buni, de la «rezerve», 
cu împrumut pe 1—2 ani, «băncii» ... 

Inima mea de vechi progresist nu 
știe ce să facă : să plîngă de emo
ție în fața acestor idei generoase 
sau să le refuze demn, ca inima ori
cărui bărbat brav care nu admite 
compătimirile, găsind voluptatea în 
a învinge singur adversitățile sorții. 

Eu zic că 4—0 cu Minerul Motru nu e de ici-de 
colo — și să fie într-un ceas bun...

Esențialul e că nu ne găsim în situația Paraguay
ului — știți care situație, aceea de a cere suspen
darea pe viață a arbitrului care le-a furat meciul 
cu Argentina, Argentina care n-are ce căuta la 
Miinchen, zic paraguayenii, urlînd la cerul neîndu
rător. Oricite ni s-au întîmplat in viață, să recunoaș
tem că noi n-am cerut niciodată suspendarea pe 
viață a arbitrilor care ne-au furat meciuri decisive. 
Nu trebuie să vă spun ce mult mă bucură că noi 
n-avem asemenea bătăi de cap.

Iar ca o concluzie : citiți ultimul număr al revistei 
literare „Orizont" din Timișoara, care a avut uimi
toarea idee de a consacra un număr întreg sportu
lui, un număr care începe cu o discuție amplă pur
tată cu prim-vicepreședintele C.N.E.F.S.-illui pentru 
a se încheia — după ce a trecut pe la Barbu, 
Mirodan, Tudor George și Băieșu — cu .„minunate 
poeme sportive ale lui Henri de Montherlațnt, idee 
atît de frumoasă îneît îmi vine să șoptesc r haide 
Poli I

IN OBIECTIV DIVIZIA C

A,

BELPHEGOR

DISCIPLINA SE CERE APĂRATĂ DE TOII FACTORII 
siguranță vor primi sancțiuni e- 
remplare, ți antrenorii respectivi 
slnt vinovați pentru că n-au in
tervenit cu hotărire pentru apli
carea sancțiunilor date de către 
arbitru, adică scoaterea jucători
lor eliminați din teren.★

Pe lista celor eliminați din joc 
, în etapa a IX-a mai figurează, din 

păcate, numeroși alți jucători care 
nu vor să se încadreze în limitele 
sportivității, cu toate avertismen
tele și numeroasele sancțiuni dic
tate săptămînă de săptămînă de 
către comisia de disciplină a fede
rației. în fruntea acestei liste se 
află : M. Filip (Foresta Fălticeni) 
— și-a lovit adversarul cu pumnii; 
L. Mandreș (Răsăritul Caracal) — 
l-a călcat pe adversarul căzut la 
pămînt ; C. Cioc (A. S. Victoria 
Craiova) — la ieșirea de pe teren, 
l-a lovit cu pumnul în față pe M. 
Zavala (Energia Rovinari), fără ca 
acesta să-l provoace. Tot pentru 
acte grave de nesportivitate au 
fost scoși din teren și I.Spiridon

conducătorul meciului fluierase 
orice abatere de la regulament, fot
baliștii celor două divizionare con
tinuau să joace dur. Cînd doi din
tre adversari s-au faultat reciproc 
la o fază, în min. 40, arbitrul C. 
Șerban i-a eliminat pe amîndoi. 
După această decizie, spiritele s-au 
calmat și jocul s-a desfășurat în 
condiții • normale. Exigența arbi
trului s-a dovedit utilă, iar pro
testele, în... surdină, ale celor doi 
antrenori, cu nimic justificate.

O desfășurare calmă au avut, 
(tot ca o urmare a arbitrajelor co
recte și autoritare) și alte meciuri 
în etapa de duminică. La Bocșa, 
de pildă, deși oaspetele Construc
torul Arad a cîștigat cu 4—3, spor
tivitatea a fost deplină, iar la Tîr- 
goviște, arbitrul de divizia A, Au
rel Bentu a dat o lecție exempla
ră de felul cum trebuie condusă 
o partidă în care combatantele lup
tă din răsputeri pentru victorie. 
Nu același lucru putem spune des
pre arbitrul N. Honciitc (P. Neamț), 
care, în meciul de la Gura Humo-

Campionatul Diviziei C continuă 
sub semnul echilibrului, mai ales 
în partea de sus a clasamentelor 
seriilor, unde, după etapa a I/l-a, 
se dă o luptă asiduă pentru 'șefie. 
Privind clasamentele celor 
observăm, în fruntea lor, 
piere între echipe ce nu 
înregistrat de mulți ani în 
treilea eșalon al campionatului re
publican. în șase dintre serii, ocu
pantele locurilor 1 și 2 sînt la e- 
galitate, iar în alte cinci grupe di
ferența dintre fruntașe este de nu
mai un punct. într-o singură serie, 
în cea de a Xl-a, lidera, Chimica 
Tîrnăveni, . are un avantaj de 2 
puncte față de echipa clasată pe 
locul secund, Oltul Sf. Gheorghe, în 
timp ce în seria a VII-a formații
le de pe locurile 2;—7 au ace
lași număr de puncte, cite 11. Din
colo de puncte. însă...

★
S-a constatat, de nenumărate ori, 

că factorul principal care poate 
contribui efectiv la menținerea u- 
nei atmosfere de sportivitate este 
arbitrul jocului. Dacă acesta este 
exigent cu jucătorii ambelor echi
pe, dacă conduce partida cu com
petență și imparțialitate, 
de încălcare 
reduc simțitor. Am putea 
exemplu pe arbitrul C. 
(București) care, în etapa a 
la meciul Voința — I.O.R. 
le din București), a avut de con
dus un joc în care, la început, ju
cătorii se faultau reciproc la orice 
contact, vociferau încontinuu. Deși

12 serii 
o apro- 
s-a mai 
acest al

ÎN ETAPA DE MIERCURI A „CUPEI ROMÂNIEI11

I studențesc a susținut un joc-școală în com
pania propriei iormațn ele tineret-rezerve. A fost un util prilej de veri
ficare a formei tuturor jucătorilor, care au evoluat cu ambiție, cu gîndul 
la un loc în „ll“-le ce va fi trimis în teren duminică, la Arad, de noul 
lor cuplu de antrenori, Angelo Niculescu și Ion Voica. In fotografie, un 
aspect de la acest meci de antrenament, surprins de fotoreporterul nostru 
Ion Mihăică.

cazurile 
a eticii sportive se 

da ca 
Șerban 
VUI-a, 
(ambe-

3 Semitinaîista ultimelor două ediții, eliminată de o echipă din campionatul județean!
Fiecare ediție a „Cupei Romă 

niei” prin rezultatele-surpriză în
registrate în aproape toate etape
le sale îi confirmă denumirea de 
competiție „K.O.“.

Deși actuala ediție nu a ajuns, 
însă, în faza „32“-imilor, în care, 
de obicei, se califică formații cu 
mai multa experiență competițio- 
nală și cu posibilități de afirmare, 
am consemnat, de fiecare dată, re
zultate greu de anticipat. Și totuși, 
chiar de la prima lor evoluție în 
competiție, numeroase divizionare 
B au părăsit învinse terenul, rămî- 
nînd acum în întrecere destul de 
puține echipe, numai 12 ! După 
cum se vede, formațiile din eșa
lonul secund consideră ca o obli
gație participarea în această im-

Autoturisme TRABANT 601 | 
la sorți ;
Excursii în R.F. Germania 
natul Mondial de Fotbal 
1974 — durata cca. 20 zile 
gere la sorți ;
Premii obișnuite în bani ; 
Premii suplimentare in bani.

Sîmbâtă 27 octombrie 1973, 
pentru depunerea buletinelor.

$

prin tragere

la Campîo- 
MONCHEN 

— prin tra-

ULTIMA ZI

CONCURS SPECIAL PRONOSPORT
28 OCTOMBRIE 1973

Participanții la Pronosport au posibilitatea să 
fie prezenți la concursul special de duminică, 
concurs la care se atribuie cîștiguri suplimentare 
din fond special în valoare totală de 300 000 lei, 
din care — prin tragere la sorți — două auto
turisme TRABANT 601 și trei excursii . în R. F. 
GERMANIA la campionatul mondial de fotbal 
1974. Se mai pot obține cîștiguri obișnuite în 
bani și premii suplimentare în bani de valoare 
variabilă. Depuneți-vă buletinele din vreme 1

BubrițȘ redactată de LOTQ — PRONOSPORT

portantă întrecere.a fotbalului nos
tru și de aceea se comportă cu 
mult sub posibilitățile arătate în 
campionat, părăsind-o după unul 
sau două meciuri.

Ultima etapă a Cupei, desfășura
tă miercuri, ne-a oferit, din nou, 
prilejul să constatăm dezinteresul 
ce-1 manifestă majoritatea divizio
narelor B față de această compe
tiție. Miercuri, au fost eliminate 
Flacăra Moreni (de Poiana Cîmpi- 
na), Progresul București (Prahova 
Ploiești), Metalul București (Recolta 
Bolintin Deal), Dinamo Slatina 
(Energia Rovinari), Olimpia Oradea 
(Rapid Jibou). Toate acestea — e- 
chipe mai experimentate decît par
tenerele de întrecere(a nu se uita 
că, de pildă, Metalul a fost semi- 
finalistă a ultimelor două ediții ale 
„Cupei României". Cum de a putut 
pierde această echipă meciul ei de 
miercuri, disputat în compania Re
coltei Bolintin Deal, formație care 
activează în campionatul județului

Ilfov ?), dar mai puțin dornice de 
a continua întrecerea. O compor
tare nesatisfăcătoare au avut, cu 
toate că s-au calificat, Delta Tulcea, 
Ș.N. Oltenița, Electroputere Craio
va, Minerul Baia Mare cărora pen
tru a cîștiga le-au fost necesare 
120 de minute de joc sau chiar 
executarea loviturilor de la 11 m.

Se impune să relevăm și un as
pect disciplinar, acela consemnat 
la Bacău, la meciul Partizanul — 
Minerul Comănești. întîlnirea s-a 
întrerupt în min. 37, ca urmare a 
unor incidente provocate de jucă
torii Minerului, care nu au fost 
de acord cu decizia conducătorului 
partidei, de eliminare a colegului 
lor, Moraru, pentru lovirea adver
sarului.

Desigur, faptele vor fi analizate 
de Comisia centrală de competiții 
și disciplină care va trebui să ia 
măsurile corespunzătoare.

Portarul a fost depășit, mingea a 
partidă din seria bucureșteană 
rului, dintre Minerul și Construc
torul Botoșani, — a fost lipsit de 
autoritate comițînd numeroase gre
șeli, ceea ce a contribuit la dege
nerarea jocului și chiar la întreru
perea lui. Cînd, în fine, arbitrul 
Honciuc s-a decis să elimine pe 
doi dintre jucători, care s-au lo
vit reciproc (Rusu de la Minerul 
și Nițescu de la Constructorul) a- 
ceștia (și, în special, ultimul) au 
refuzat să părăsească terenul, fapt 
pentru care, după trei minute de 
așteptare, partida a fost întreruptă 
de către arbitrul de centru. In a- 
fară de cei doi jucători, care, cu

intrat in gol. Fază dintr-o recentă
Foto : N. TOKACEK

(Prahova 
(Oituz Tg. 
Bacău), I.
Mare), A. K^dves (Minerul Șun- 
cuiuș) și alții. Oare exemplele din 
etapele anterioare n-au fost sufi
ciente ?! Secțiile de fotbal respec
tive sînt direct răspunzătoare, a- 
cest șir săptămînal de „cazuri" 
trădînd carențe majore în munca 
educativă, iar jucătorii, antrenorii 
și arbitrii sînt și ei invitați la o 
atitudine fermă de apărare a fair- 
playului.

P. VINTILA

Ploiești), E. Dulgheru 
Ocna), Șt. Stere (Letea
Bucă (Topitorul Baia

T. RĂBȘAN

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI B
SELECȚIONATA DIVIZIEI B

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE ÎN
Federația română de fotbal a 

făcut unele modificări în compo
nența selecționatei Diviziei B care 
va evolua miercurea viitoare în 
Ungaria.

Iată lotul care, condus de an
trenorii Gh. Nuțescu și Gh. Staicu, 
va face deplasarea în Ungaria : 
Stana, Bathori, — portari, janto-

VA EVOLUA
UNGARIA

Vîrlan, Marian Mir- 
Gungiu — fundași,

van, Cosma, 
cea, Mușat, 
Munteanu, Petre Victor, Besman — 
mijlocași, Batacliu, Crișan, Nedel- 
cu, Libra, Voichin, Bathori — 
înaintași.

I.otul se va reuni luni la Bucu
rești și în cursul aceleiași zile va 
pleca la Budapesta.

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F.R.F. a analizat, în ul
tima sa ședință, abaterile unor jucă
tori și a luat următoarele măsuri :

9 jucătorul Constantin (Ceahlăul 
P. Neamț) a fost suspendat pe trei 
etape pentru lovirea adversarului ;

9 jucătorii Crăciunescu (C.S.M. 
Suceava) și Traian (Progresul Șrgjlg)

etapă pentru— suspendați pe cîte o 
joc brutal repetat;

• jucătorul Ionescu (
— suspendat pe două 
lovirea adversarului ;

• jucătorii Stanciu 
tina) și Țicheli (Autobuzul București)
— mustrare pentrij intenție de lovire 
g adversarului, . l- '

(Metalul Mija) 
etape pentru

(Dinamo Sla-

SERIA I

Petrolul Moinesti — Constructorul 
Galați : V. PlRVESCU (Buzău) ;

F.C. Galați 
ROTARU (Iași) ;

Progresul Brăila
I. ANGHELIU (P.

Metalul Plopeni — C.S.U. Galati : 
I. DANCU (București) ;

Știința Bacău — Celuloza Călărași : 
V. POPA (Iași) ;

Caraimanul Bușteni — C.S.M. Su
ceava : G. POPOVICI (București) ;

Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Va
slui : E. VLA1CULESCU (Ploiești) ;

Oțelul Galați — Victoria Roman : 
C. NICULESCU (București) ;

Delta Tulcea 
LIMONA

Metalul Mija : M

— C.F.R. Pașcani : 
Neamț) ;

Gloria Buzău : G.
(București).

SERIA A II-A
Chimia

rești : A.
Dinamo

V. ROȘU
Tractorul Brasov -

(. RUS (Tg. Mureș) ;
Carpați Brașov — Electroputere 

Craiova; M. (Șuțurești);

Rm. Vilcea — Metalul Bucu- 
ENE (Craiova) ;
Slatina — Minerul Motru : 
(București) ;
’ ~ C.S.M. Sibiu :

C.S. Tîrgoviste — Progresul Bucu
rești : V. GRIGORIESCU (Craiova) ;

Metalul Drobeta Tri Severin — Fla
căra Moreni: V. VÎLCU (Timișoara):

Nitramonia Făgăraș )— Metrom Bra
șov : Z. SZECSEI (Tg.‘ Mures) ;

Autobuzul București, — Ș.N. Olte
nița : a. PILOSrAN (Constanța) ;

Dunărea Giurgiu L,— Gaz metan
Mediaș : M. BEZEA (București),

SERIA A III-A

Unirea Arad — Arieșul; Turda : 
SIKE (Oradea) ;

Olimpia Oradea _______  ____
Mare : I. TIFREA (Cluj) ;

Metalurgistul Cugir — Olimpia Sa- 
tu Mare: I. CHILIBAR (Pitești) ;

Ind. Sîrmei C. Turzii — U.M. Timi
șoara : M. STELIAN (Sighișoara) ;

C.F.R. Timișoara — Mureșul Deva : 
M. NICOLAESCU (Caransebeș);

Bihor ;

: A.
1

Minerul Baia

Corvinul Hunedoara — F.C.
C. GHEMIGEAN (București) ;

Gloria Bistrița — Minerul
(Baia Mare) ;
Cavnic — Vulturii 
TOPAN (Cluj) ;
Cărei — Textila Odorhei; 
(Timijggra),

V. TRIFU 
Minerul 

Lugoj : V.
Victoria 

I. BOROȘ

Anina ;

Textila



AZI, LA „EMPIRE POOL"

START IN CEA DE A IX-a EDIȚIE 
A „EUROPENELOR" FEMININE DE GIMNASTICĂ

CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI 
SE VOR DISPUTA INTR-O NOUĂ FORMULĂ?
• Interesante declarații ale vicepreședintelui L I. H. G„ ing. Miroslav Subit (Cehoslovacia)

LONDRA, 25 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). —

La „Empire Pool" din parcul 
Wembley, situat în cartierul nordic 
al capitalei Marii Britanii, anima
ția premergătoare marilor compe
tiții nu încetează nici ziua, nici 
noaptea. Zilele dinaintea campio
natelor europene feminine de gim
nastică sportivă au fost folosite din 
plin de organizatori pentru ulti
mele pregătiri, astfel ca vineri, la 
ora 18,30 (ora locală), totul să fie 
pus la punct în scopul desfășură
rii în condiții optime a întreceri
lor. Această problemă, cu multi
plele ei aspecte, a fost evocată am
plu în conferința de presă orga
nizată joi la prînz, chiar în holul 
sălii care va găzdui competiția. 
Directorul ziarului „Sunday Ti
mes", Harold Evans, unul dintre 
organizatorii celei de a IX-a edi
ții a C. E. de gimnastică, președin
tele F.I.G., Arthur Gander, ca și 
Frankiyn Edmond, președintele fe
derației engleze de gimnastică, au 
împărtășit celor aproape 100 de 
ziariști și reporteri de televiziune 
multe din problemele pe care le-a 
ridicat organizarea unor întreceri 
de asemenea anvergură. O nouta
te oferită de gazdele noastre este 
aceea că la conferința de presă au 
fost invitate și cîteva gimnaste, 
care au trebuit să suporte tirul în
trebărilor ziariștilor. Ludmila Tu
risceva (U.R.S.S.), Angelika Hell
man (R. D. Germană) și alte două 
gimnaste din Olanda și Finlanda, 
au trecut bine acest examen ad- 
hoc, relatînd despre modul în care 
se antrenează, arătînd drumul greu 
pe care trebuie să-1 parcurgă o 
maestră a gimnasticii.

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA NOVI SAD

VICTOR CIOCÂLTEA
BELGRAD, 25 (Agerpres). — După 

disputarea a 5 runde, maestrul ro
mân Victor Ciocâltea se numără 
printre fruntașii turneului interna
țional de șah de la Novi Sad. In 
prezent, pe primul loc in clasament 
se află marele maestru iugoslav 
Matulovici, cu 4 puncte, urmat de 
Victor Ciocâltea (România) și Bul- 
jovcici (Iugoslavia) 3*/2, Adorian 
(Ungaria) — 3 p, . Lein (U.R.S.S.), 
Măriei (Iugoslavia) — 2 p. șl cite 
două partide întrerupte, Janosevici 
(Iugoslavia) — 2 p. (1) etc. in run
da a 5-a, Victor Ciocâltea (cu piesele 
negre) l-a învins în 42 de mutări pc 
iugoslavul Ilici. Adorian a cîștigat 
la Jovicl șl Matulovici la Janose
vici. Fostul lider al clasamentului,

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

O altă acțiune importantă a zi
lei a constituit-o cursul de arbi
traj, în cadrul căruia specialistele 
ce vor aprecia, vineri și sîmbătă, 
evoluțiile sportivilor au căzut de 
acord asupra modului cum va tre
bui să decurgă arbitrajul. S-a im
pus punctul de vedere al priori
tății acurateții, siguranței și pre
ciziei în execuție, gimnastele ur- 
mînd a fi sever penalizate în ca
zul unor ezitări sau altor imper
fecțiuni ale evoluțiilor. Au fost 
folosite pentru exemplificare gim
naste de rezervă din toate țările 
participante, între acestea aflîn- 
du-se și sportiva noastră Aurelia 
Dobre, care la bîrnă a fost bine 
apreciată de brigada de arbitraj. 
Este un semn de bun augur, care 
le dă speranțe celor două gim
naste românce Alina Goreac și 
Anca Grigoraș, vineri, odată cu în
ceperea concursului. Ambele s-au 
acomodat destul de repede cu a- 
paratura de aici (aceleași modele 
ca la J.O. de la Miinchen), așa 
că este de așteptat ca sportivele 
românce să se prezinte onorabil. 
Alina Goreac și-a îmbunătățit e- 
vident săritura sa „Tsukahara” și 
va fi interesant de urmărit duelul 
ei cu Ludmila Turisceva, care are 
în program o săritută asemănătoa
re. Anca Grigoraș nutrește speran
ța unei,, evoluții fără greșeală la 
bîrnă (așa cum ne-a dovedit de a- 
tîtea ori că este capabilă), în care 
caz ea s-ar putea număra printre 
finaliste (și de ce nu ?), poate chiar 
printre medaliatele campionatelor. 
In ceea ce privește cîștigătoarea 
titlului suprem al Europei, prono
sticurile se îndreaptă spre Ludmi
la Turisceva și Olga Korbut. Este

PRINTRE FRUNTAȘI
iugoslavul Buljovcici, a pierdut la 
marele maestru sovietic Lein. Res
tul partidelor s-au întrerupt.★

înaintea ultimei runde, în cam
pionatul unional masculin de șah 
care se desfășoară la Moscova, con
tinuă să conducă fostul campion 
mondial Boris Spasski, cu 11 p, urmat 
de Korcinoi, Polugaevski și Petro
sian — cu cite 10 p. In penultima run
dă, Gheller l-a învins pe Sveșnikov, 
iar Averkin a cîștigat la Beliavski. 
Spasski a remizat cu Grigorian, re
zultat consemnat și în partidele Pe
trosian — Korcinoi, Keres — Smîs- 
lov, Tukmakov — Taimanov, Kuz
min — Tal și Polugaevski — Savon. 

interesant că ele se întîlnesc di
rect într-o întrecere oficială pri
ma oară după J.O. de la Miin- 
chen, unde — după cum se știe — 
Turisceva a învins-o net pe Kor
but la individual compus. Ambele 
sportive sovietice și-au îmbunătă
țit considerabil execuțiile, astfel că 
se anunță o dispută dintre cele 
mai atractive.

în brigăzile de arbitraj au fost 
incluse, printre numeroase alte ar- 
bitre din Europa, Maria Simiones-. 
cu, membră a comisiei tehnice a 
F.I.G. și Emilia Liță, ambele bre
vetate de Federația internațională 
de gimnastică. A IX-a ediție a 
„europenelor" va începe la ora 
19,30 (ora locală) cu prima grupă 
de concurente și va continua de 
la ora 20, cu cea de a doua grupă, 
în care se află și gimnastele ro
mânce. Sînt prevăzute numai exer
ciții liber alese.

Constantin MACOVEI

TURNEE
TEHERAN — Turneul internațio

nal de tenis dotat cu „Cupa Arya- 
mehr“ a programat primele partide 
din turul trei al probei de simplu 
bărbați. Cunoscutul jucătoi- austra
lian John Newcombe, unul din
tre favoriții turneului, l-a întîlnit 
pe spaniolul Antonio Munoz, pe 
care l-a întrecut în două seturi: 
6—1, 7—6. în alte două partide 
disputate, australianul Fred Stol le 
a dispus cu 6—3, 6—7, 11—9 de 
Frew McMillan (R.S.A.), iar compa
triotul său Bob Giltinan a cîști
gat cu 7—6, 7—5 în fața america
nului Jeff Borowiak.

PRAGA Iată rezultatele înregis
trate în turul II al probei de du
blu bărbați: Meier (R.F.G.) Ganza- 
bal (Argentina) — K. Johansson, 
Svensson (Suedia) 7—6, 6—3 ; Ta
nner (S.U.A.), Mottram (Anglia) — 
McDonald (S.U.A.), L. Johansson 
(Suedia) 7—6, 3—6, 6—3 ; Rahim 
(Pakistan), Villas (Argentina) — 
Batrick, Stilwell (Anglia) 7—6, 6—3; 
Kukal (Cehoslovacia), Phillips Moo
re (Australia) — Parun (Noua Zee- 
landă), Pilici (Iugoslavia) 6—4,
6— 2 ; Kodes, Zednik (Cehoslovacia) 
— Nowicki, Fibak (Polonia) 6—4,
7— 6 ; Taroczi, Machan (Ungaria) — 
Taylor (Anglia), Hrebec (Ceho
slovacia) 5—7, 7—6, 6—4.

ABERAVON. — S-au disputat 
primele partide cohtînd pentru tu
rul trei al probelor de simplu. Iată 
rezultatele înregistrate : feminin : 
Marita Redondo (S.U.A.) — Elly

REPREZENTATIVELE
DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI 

EVOLUEAZĂ 
PESTE HOTARE

Ieri dimineață au părăsit țara 
loturile reprezentative de hand
bal, feminin și masculin, care vor 
susține cîteva partide amicale 
peste hotare.

Reprezentativa feminină va în
treprinde un turneu în R. F. Ger
mania și Danemarca, Iotul condus 
de antrenorii Constantin Popescu 
și Dan Bălășescu fiind alcătuit din 
următoarele jucătoare : Lucreția 
Moise, Elisabeta Ionescu și Lidia 
Stan (portari) — Cristina Petro- 
vici, Rozalia Șoș, Doina Furcoi, 
Maria Boși, Viorica Vieru, Doina 
Cojocaru, Simona Arghir, Magda 
Mikloș, Irene Oancea, Constantina 
Ilie, Elena Frîncu și Hilda Hriv- 
nak. Primul meci are loc astăzi în 
localitatea Weimblingen (R.F.G.).

Formația masculină, care va juca 
astăzi și duminică, în localitatea 
bulgară Lovetch, cu reprezentati
va țării gazdă, a făcut deplasarea 
în următoarea componență : Penii 
și Orban (portari) — Kicsid, Gațu, 
Cosma, Voina, Dan Marin, Capră, 
Tudosie, Bota, Licu, Drăgăniță, 
Cîrlan, Willisch, Grabovschi și 
Gunesch. Lotul este însoțit de an
trenorii Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase.

DE TENIS
Appel (Olanda) 3—6, 6—4, 6—2 , 
Julie Heldman (S.U.A.) — Glynis 
Coles (Anglia) 6—0, 6—3 ; Masculin: 
John Lloyd (Anglia) — Colin Dow- 
deswel] (Rhodesia) 1—6, 6—3, 6—0 ; 
Mark Cox (Anglia) — John Paish 
(Anglia) 6—1, 6—2.

LOTUL DE SCHI AL S. U. A. 
A ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE

NEW YORK, 25 (Agerpres). - Ln 
vederea participării la marile con
cursuri din sezonul 1973—1974, Io
tul reprezentativ de schi a! S.U.A. 
se află reunit. în prezent în sta
țiunea Park City (Utah). Din lot 
fac parte, printre alții următorii 
sportivi : David Currier, Mike La
fferty, Craig Gorder, Bob Cochran 
(masculin), Sandra Poulsen, Cindy 
Nelson și surorile Marilyn și Bar
bara Cochran (feminin).

Antrenamentele schiorilor ame
ricani sînt conduse de Mickey 
Cochran.

IAKE PLACID CANDIDEAZĂ
NEW YORK, 25 (Agerpres). — Lo

cuitorii stațiunii de sporturi de iar
nă Lake Placid s-au declarat în 
favoarea organizării Olimpiadei 
albe din anul 1980 în orașul lor. 
Consiliul municipal a aprobat de a- 
semenea constituirea unui fond de 
20 000 de dolari, cheltuieli necesare 
depunerii candidaturii.

Lake Placid a mai organizat jocu
rile olimpice de iarnă în anul 1932, 
a candidat la organizarea J.O. din

Cu prilejul unei recente conferin
țe de presă ținută la Praga, vice
președinte L.I.H.G., ing. Miroslav 
Șubrt (Cehoslovacia) a făcut in
teresante declarații în legătură cu 
stadiul în care se află tratativele 
privind participarea echipei de ho
chei a Canadei la viitoarele com
petiții internaționale și în special 
la Campionatele mondiale.

„După cum se știe, Congresul 
L.I.H.G. de anul trecut a numit o 
comisie specială căreia i-a trasat 
sarcină să ia legătura cu Comisia

O dirză fază de hochei, intr-unui din meciurile turneului întreprins anul 
trecut în U.R.S.S., de selecționata Canadei: sovieticul Starșinov și cana-

dianul Talion, 
executivă a C.I.O. și să clarifice po
ziția acestui organism față de întîl- 
nirile dintre echipele amatoare și 
cele profesioniste din America, in
clusiv, propunerea federației cana
diene de a organiza un campionat 
mondial „open“ — a spus M. Șubrt. 
Era necesară cunoașterea exactă a 
punctului dc vedere a! organismu
lui olimpic, pentru ca în momentul 
luării unor decizii, Congresul 
L.I.H.G. să știe ce influență ar pu
tea avea asupra echipelor amatoa
re participarea Ia un campionat 
mondial împreună cu unele echipe 
profesioniste, și dacă acest lucru 
n-ar avea repercusiuni asupra drep
tului de participare a jucătorilor a- 
matori la turneele olimpice".

In cadrul discuțiilor purtate în 
jurul propunerii Canadiene pentru 
un campionat mondial „deschis" 
erau temeri că jucătorii amatori ar 
pierde dreptul de participare la tur
neele din cadrul J.O.

Comisia însărcinată cu rezolvarea 
acestei probleme a. primit din par
tea forului olimpic suprem un 
răspuns ferm, care este valabil și 
penkru celelalte sporturi olimpice, și 
anume că : „C.I.O. nu are nici un

PENTRU J. 0. DE IARNĂ 1980
1976, dar Comitetul Olimpic ameri
can a preferat orașul Denver, care 
ulterior a renunțat să găzduiască 
Jocurile, atribuite în cele din urmă 
orașului austriac Innsbruck.

Comitetul internațional olimpic va 
desemna orașele organizatoare ale 
Jocurilor Olimpice de iarnă și vară 
din anul 1980 cu prilejul sesiunii 
C.I.O. ce va avea Ioc la Viena, în 
toamna anului 1974. 

fel de obiecții față de meciurile 
dintre echipele amatoare și cele 
profesioniste, fie ele la nivel de 
echipe de club sau de echipe repre
zentative. Aceste întîlniri nu vor a- 
vea nici un fel de influență asupra 
drepturilor jucătorilor amatori, ei 
puțind deci participa și Ia turneele 
olimpice". Această hotărîre a Co
misiei este valabilă atît pen
tru turneele obișnuite cit și pen
tru acele așa-zise campionate mon
diale „open". Cu o singură condiție, 
însă : echipele care participă la a

m lupta directa
ceste turnee trebuie să fie sub 
controlul unei sjngure organizații 
internaționale — în cazul nostru, 
L.I.H.G.

La prima vedere s-ar părea că ni
mic nu mai stă în calea echipelor 
naționale ale S.U.A. și Canadei, for
mate din jucători profesioniști, să 
ia parte la viitoarele ediții ale C.M. 
în realitate, lucrurile nu sînt chiar 
atît de simple. Mai există două 
„mici amănunte". în primul rînd ar 
fi necesar ca în regulamentul 
L.I.H.G. să fie modificat articolul 
care stabilește participarea la C.M. 
și C.E., care pînă în prezent per
mitea participarea la aceste com
petiții numai jucătorilor amatori. 
Acest articol ar putea fi modificat 
la congresul L.I.H.G. din anul 1975. 
Desigur, federația canadiană va 
face eforturi pentru obținerea, a- 
cestei modificări. De asemenea, mai 
trebuie îndeplinită condiția ' ca 
toate echipele care participă la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Au luat sfîrșit întrecerile celor două 
grupe preliminare ale „Cupei Mondiale- 
la volei feminin, competiție care se des
fășoară în aceste zile în Uruguay. Pen
tru turneul final, ale cărui jocuri se 
vor desfășura la Montevideo, s-au cali
ficat selecționatele U.R.S.S., Japoniei, 
Peru și Coreei de Sud. în cadrul tur
neului pentru locurile 5—8. se vor în
trece echipele Argentinei, Cubei, S.U.A. 
și Canadei.
n
In continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Franța, echipa de rugbi a 
Japoniei a jucat la Perpignan cu o se
lecționată regională. Rugblștil francezi 
au terminat învingători cu scorul de 
29—18 (8—6). Gazdele au prezentat o for
mație de tineret, care, la 4 noiembrie, 
va întîlni la Varșovia, într-un joc ami
cal, reprezentativa Poloniei.

„turneele deschise" să fie sub con
trolul L.I.H.G.

După cum se știe, membră a fe
derației internaționale poate fi o 
singură federație din fiecare țară. 
Canada este reprezentată în L.I.H.G. 
de către C.A.H.A. (Federația cana
diană de hochei amator), deci toate 
echipele afiliate ei se află sub con
trolul L.I.H.G. Se știe însă că mai 
există și N.H.L. (Liga profesionistă 
nord-americană) și W.H.A. (Asocia
ția mondială de hochei profesionist), 
organizații independente șl care 
posedă echipe de hochei atît în Ca
nada cît și în S.U.A. Echipele a- 
cestor două organizații nu sînt a- 
filiate nici în Canada, nici în S.U.A. 
la federațiile naționale de hochei 
amator.

„Ar fi deci necesar — preciza ing. 
Șubrt — ca federația canadiană de 
hochei, care este membră a L.I.H.G.. 
să aibă sub jurisdicția și controlul 
său toate echipele și toți jucătorii 
profesioniști din țară, care ar putea 
astfel participa la întîlnirile dintre 
profesioniști și amatori. Abia a- 
tunci, aceste partide nu ar mai pre
zenta nici un imp&Mment. Pentru 
exemplificare, se dă următorul 
caz : la campionatul mondial, un 
jucător a fost sancționat cu o pe
deapsă disciplinară care îl elimină 
din joc pentru o perioadă mai lun
gă decît însuși durata competiției, 
în consecință, el nu va putea juca 
nici în campionatul intern pînă1 ce 
nu expiră timpul pedepsei. Federa
ția națională este obligată să veghe
ze ca pedeapsa să fie ispășită inte
gral. Acest lucru nu s-ar putea 
efectua cu jucătorii care din punct 
de vedere juridic nu sînt subordo
nați federațiilor naționale".

Federația canadiană a afirmat că 
va prezenta din nou la Congresul 
L.I.H.G. propunerea sa privind par
ticiparea jucătorilor profesioniști. 
Ea va trebui, mai întîi, să infor
meze cum înțelege să ia în conside
rație condiția pusă de Comisia exe
cutivă a C.I.O., astfel îneît majo
ritatea membrilor Congresului să 
fie asigurați că participarea celor
lalte echipe naționale la turneele 
olimpice nu va fi periclitată.

Canadienii doresc, foarte mult să 
participe La C.M. Fără îndoială că 
ei vor face totul pentru ca să în
deplinească condițiile puse de C.I.O. 
si pentru ca întreaga problemă Să 
fie inclusă pe ordinea de zi a Con
gresului L.I.H.G. din aiiul 1975.

Deci — așa cum s-a exprimat 
în încheiere ing. Miroslav Șubrt — 
„ei se află în posesia pucului" în 
momentul de față, și numai de ei 
depinde participarea echipei na
ționale, aflată sub stindardul frun
zei de arțar, la C.M. din 1976.

La Reykjavik, s-a disputat primul meci 
dintre selecționatele masculine de hand
bal ale Islandei și Italiei, contînd pentru 
grupa a 2-a a preliminariilor Campio
natului mondial. Gazdele au obținut O 
victorie clară cu scorul de 26—9' (12—4). 
fn clasamentul acestei grupe, pe primul 
loc s« află echipa Franței, urmată de 
formațiile Islandei și italiei.
fi
Cea de-a 32-a ediție a Cursei cicliste de 
șase zile de la Dortmund s-a încheiat 
cu victoria cuplului belgian Eddy 
Merckx — Patrick Sercu. învingătorii au 
totalizat 579 puncte, fiind urmați în cla
sament de perechile Dieter Kemper 
(R.F. Germania) — Graham Gilmore 
(Australia) — 430 puncte și Schulze — 
Renz (R.F. Germania) — 245 puncte. Din 
cele 12 perechi care s-au prezentat la 
start, 11 au terminat cursa.

UN START NEOBIȘNUIT GEMENII LIPEN
...Așa este considerat începutul 

campionatului de hochei pe gheață 
al U.R.S.S. Aceasta pentru că lide
rul invariabil al campionatelor din 
ultimul deceniu, celebra formație 
Ț.S.K.A. Moscova, nu reușește să-și 
regăsească forma din trecut primind, 
în prima treime a competiției, nu 
mai puțin de 50 de goluri. Situația 
este cu atît mai îngrijorătoare cu 
cît reprezentativa Uniunii Sovietice 
se formează de obicei pe scheletul 
acestei echipe. Randamentul neobiș
nuit de slab al jucătorilor acestui 
team l-a determinat pe noul antre
nor, Anatoli Firsov, să reapară în 
formație... Aceasta a avut ca ur
mare un început de reviriment, așa 
?ă susținătorii echipei speră ca, în 
?urînd, Ț.S.K.A. să-și revină la ve- 
:hea formă. Deocamdată, în frun
tea clasamentului se află formația 
\ripile Sovietelor din Moscova care 
l dus, în ultimii ani, o muncă a- 
;iduă pentru a-și reîntineri și omo
geniza lotul de jucători.

Rămîne de văzut, în actuala si- 
uație, la ce jucători va recurge, 
.ntrenorul principal al reprezenta- 
ivei sovietice, Vsevolod Bobrov, 
>entru a-și alcătui formația pe 
are o va alinia în a V-a ediție a 
radiționalului turneu de la Mosco- 
a (16—20 decembrie) la care vor 
rai lua parte echipele Cehoslova- 
iei, Suediei, Poloniei și Finlandei.

Inițiere pentru... vârstnici, în tainele înotului, la Centrul sportiv 
de la Vitkovice

Campionatele mondiale de lupte de 
la Teheran au fost un fericit prilej 
de a lansa doi sportivi polonezi, 
frații gemeni Iosef și Kazimej Lipen, 
pe orbita celebrității mondiale, după 
ce ei cîștigaseră stima compatrioți- 
lor lor. Ambii au devenit campioni 
mondiali la categoriile ușoară și res
pectiv, semi-ușoară. Ei seamănă leit, 
așa incit ziariștii au întotdeauna di
ficultăți în identificarea lor, atunci 
cînd le publică fotografiile. Cit des- 
pr.e categoriile în care evoluează, fie
care — și asta constituie o proble
mă. Avînd amîndoi cam aceeași greu
tate, ei au rămas in micul club din 
orașul Dembitz, în Polonia centrală, 
unde și-au început cariera. Cum 
Iosef a cîntărit atunci ceva mai .puțin 
a hotărît să rămînă în cadrul „semi- 
usorilor", situație care — deși i-a 
adus mari satisfacții și multe titluri 
— îl costă multe băi de aburi...

Celebritatea l-a atins cu aripa-i de 
aur, mai întîi, pe Kazimej, care a 
devenit vice-campion mondial la So
fia, a cucerit o medalie de bronz la 
Miinchen și a urcat de două ori pe 
podiumul C.E. Cînd a fost la un pas 
să cucerească titlul de campion al 
țării, aici s-a lovit de un adversar

UN MODERN CENTRU DE RECUPERARE
Demonstrînd — o dată în plus — 

atenția deosebită de care sportul 
se bucură în rîndul oamenilor 

serios și a trebuit să cedeze — fra
tele său geamăn, Iosef. Tn cadrul 
campionatelor poloneze cei doi frați 
luptă în aceeași categorie de greu
tate, deoarece Iosef socotește că-i a- 
junge să „tragă" de greutate în ca
drul concursurilor de peste hotare. 
Lupta dintre cei doi frați gemeni 
constituie atracția campionatului po
lonez de lupte și ea se desfășoară 
de opt ani, cu rezultate schimbătoare.

Dacă în sălile de lupte ale Varșo
viei cei doi frați se întrec cu dîrze- 
nie, în schimb, la marile concursuri 
internaționale se susțin din răsputeri. 
La Miinchen, cînd Kazimej a pierdut 
întîmplător în fața sovieticului Veling, 
s-a ascuns pînă seara de furia dez
lănțuită a lui Iosef. Se spune că a- 
tunci cînd cei doi gemeni erau mai 
tineri, adevăratele finale ale cam
pionatelor de lupte se desfășurau a- 
casă, în familia Lipen. Bineînțeles, 
cu deplina respectare a regulilor 
luptelor clasice.

Cînd sînt întrebați care dintre din- 
șii este cel mai puternic, răspunsul 
este identic : „Aceasta este proble
ma pe care nu am reușit, încă, să o 
dezlegăm, din copilărie și pînă azi"

muncii din Cehoslovacia, între
prinderea „Klement Gottwald" 
din Vitkovice a construit, cu mij-
loace financiare proprii și prin 
munca voluntară a membrilor de 
sindicat, un modern centru de 
readaptare, pus la dispoziția miilor 
de muncitori ai acestui important 
punct al industriei siderurgice 
cehoslovace.

Centrul• poate deservi pînă Ia 
300 de persoane pe zi, 24 de an
trenori cu înaltă calificare aflîn- 
du-se la dispoziția publicului ama
tor de mișcare și exercițiu.

Posedînd o mare sală de gim
nastică, șase încăperi pentru 
gimnastică individuală curativă, 
instalații de balneoteranie și o 
piscină, Centrul sportiv de la 
Vitkovice se bucură de o deo
sebită afluență, salariațil între
prinderii petrecînd acolo mul
te ore de destindere și... să
nătate. De remarcat că piscina, 
aflată în imediata apropiere a u- 
zinei siderurgice, are stație de fil
trare proprie, instalații de clorî- 
zare autonome și un sistem foarte 
eficient de evacuare a apei, care 
se schimbă la fiecare patru ore, 

în aceste condiții, nu este de 
mirare că productivitatea muncii a 
crescut la Vitkovice, și că expe
riența — reușită — a forurilor de 
acolo tinde să fie extinsă și în 
alte întreprinderi cehoslovace, la 
Praga, Kosice și Olomouc.

minat la 
propriu, 
mâții care au reușit un

AU ȘANSE MARI DE CALIFICARE

IN CUPELE EUROPENE

ECHIPELE CARE AU JUCAT IN DEPLASARE

La prima citire, rezultatele din 
etapa a doua a Cupelor europene 
par normale. Doar două victorii au 
fost obținute în deplasare, restul în- 
cheindu-se cu succesul gazdelor, sau 
cu rezultate egale. Să nu uităm, însă, 
că toate rezultatele trebuie privite 
și prin perspectiva meciurilor din re
tur, prin posibilitățile pe care le au 
echipele de a se califica în etapa 
următoare. Din acest punct de vede
re, putem spune că jocurile tur au 
fost în general dominate de forma
țiile care au jucat miercuri în de
clasare. Majoritatea acestora au fost 
învinse la limită, dar păstrează mari 
șanse de calificare, în cazul că vor 
obține pe teren propriu o victorie la 
o diferență de scor mai mare de 
două goluri sau va intra în acțiune 
golul marcat în deplasare. Cele mai 
edificatoare exemple se pot da în 
C.C.E. Iată-le : la Miinchen, Bayern 
și Dynamo Dresda s-au întrecut în
tr-un meci de toată- frumusețea, un
de în afară de faptul că s-au marcat 
7 goluri, oaspeții au dat o replică 
extrem de viguroasă echipei lui 
Beckenbauer și Milller. Campioana 
din R.D. Germană a condus de două 
ori (cu 1—0 și 3—2) și numai în final 
a cedat la limită (3—4). Este deci 
de prevăzut că pe teren propriu, Dy
namo își va putea lua revanșa, cali- 
fieîndu-se chiar dacă va învinge la 
limită (la un scor de 1—0, 2—1, 3—2), 
ceea ce este foarte probabil. Reintra
rea lui Dorner care este dirijorul 
formației, avînd un stil asemănător 
lui Beckenbauer, a întărit conside
rabil 11-le din Dresda, compensînd 
în mare parte lipsa lui Kreische, in
disponibil cel puțin pînă în luna fe
bruarie a anului viitor.

Antrenorul echipei Liverpool, Bill 
Shankley a declarat după meciul cu 
Steaua roșie, la Belgrad, că deși for
mația sa a fost învinsă cu 2—1, ea 
păstrează șanse maxime de califi
care. „La Liverpool — a declarat 
Shankley — vom cîștiga cu cel puțin 
două goluri diferență".

Firește, si alte echipe învinse la 
limită ' — F.C. Basel '(1—2 cu F.C 
Bruges), Ț.S.K.A. Sofia (0—1 cu Ajax) 
se gîndesc la calificare, ca să nu mai 
vorbim de cele care au realizat sco
ruri egale în deplasare (Ujpesti 
Dozsa 1—1 cu Benfica, Veljie B.K. 
Copenhaga 0—0 cu Celtic Glasgow și 
Zaria Voroșilovgrad 0—0 cu Spartak 
Trnava).

Tn Cupa cupelor, doar două rezul
tate lasă să se întrevadă de pe acum 
o eventuală calificare : Borussia Mon
chengladbach (3—0 cu Glasgow Ran
gers) și Beroe Stara Zagora (3—0 cu 
Atletico Bilbao '). In rest, se poate 
prevedea victoria viitoarelor gazde 
Va fi eliminată Milan ? — aceasta 
este marea întrebare care se pune, 
după ce cîștigătorii trofeului au ter

egalitate (0—0), pe teren 
cu Rapid Viena 1 Alte for- 

. —1 „draw" în
deplasare, pot spera și ele la califi
carea în sferturi de finală : Glento- 
ran. Belfast, învingătoarea formației 
Chimia Rîmnicu Vîlcea a reușit, din 
nou, un scor egal în deplasare, ce e 
drept, cu modesta formație norve
giană Brann Bergen. Meritoriu ni se 
pare și rezultatul de 3—3, realizat de 
PAOK Salonic cu Olympique Lyon, 
în deplasare.

Tn Cupa U.E.F.A. cîteva rezultate 
ni se par semnificative și chiar sur
prinzătoare : Leeds United nu a pu
tut trece de Hibernian Edinburg 
(0—0), în timp ce Ipswich Town a 
surclasat cu 4—0 pe Lazio Roma (e- 
chipele italiene confirmă declinul !), 
O.G.C. Nice a dispus cu nu mai pu
țin de 4—0 de Fenerbahce (învingă
toarea formației F.C. Argeș), iar Di
namo Tbilisi a întrecut cu 3—0 pe 
O.F.K. Belgrad 1 Trei rezultate, însă, 
atrag în mod deosebit atenția. La 
Chorzov, s-au întîlnit actualele frun
tașe din campionatul Poloniei și R.D. 
Germane : Ruch și F.C. Carl Zeiss 
Jena. Au învins gazdele cu 3—0, ceea 
ce demonstrează, o dată în plus, as
censiunea fotbalului polonez. Pe ae 
altă parte, Lokomotive Leipzig a 
cîștigat într-o manieră categorică în

I STENOGRAMA MECIURILOR
Iată cîteva date privind meciurile mai importante în 

cupele europene.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Benfica Lisabona — Ujpesti Dozsa 1—1 (0—0). 50 000 

de spectatori — stadionul Luz, din Lisabona. Au marcat 
Toth (min. 57) pentru oaspeți, respectiv Eusebio (min. 
67). Joc de excelentă factură tehnică.

Ajax Amsterdam — Ț.S.K.A. Sofia 1—0 (1—0). Am
sterdam — 50 000 de spectatori. A marcat Jan Mulder 
(min. 16). In min. 53 Rep de la gazde a ratat un 11 m. 
Fotbaliștii bulgari au lăsat o foarte bună impresie, în 
frunte cu portarul Iordanov. Echipele : Ajax : Stuy — 
Suurbier, Hulshoff. Blankenburg, Krol, Haan, Neeskens, 
G. Muhren. Rep, Mulder, Keizer (A. Muhren), Ț.S.K.A.: 
Iordanov (Filipov) — Zafirov, Kolev, Penev, Vasilev, 
Sredkov, Nik’odimov, Iankov, Benev, Jekov, Marașliev.

Bayern Mtlnchen — Dynamo Dresda 4—3 (2—3). Sta
dionul Olimpic — 90 000 de spectatori. Scorul a fost des
chis de Sachse (min. 12) în favoarea echipei Dynamo, a 
egalat Hoffmann (min. 16), apoi DUrnberger (min. 26) a 
adus avantajul gazdelor. In continuare, Dynamo înscrie 
alte două goluri prin Sachse (min. 33) și Heidler (min. 
42). Dună pauză. Bayern domină și reușește să marcheze 
de două orf prin Roth (min. 71) și Mtlller (min. 83). Ar
bitrul Davidson (Scoția) a condus echipele: Bayern : 
Maier — Hansen. Dttrnberger, Schwartzenbeck, Becken
bauer, RQth. Hoffmann. Zobel, Hoeness, Miiller, Gersdorf. 
Dynamo î Boden — Ganzera, Ddrner. Gayer, Wătzlich, 
Hăfner, Schade, Helm, Heidler, Rau, Sachse.

F. C. Bruges — F. C. Basel 2—1 (1—1). Basel. 25 000 
de spectatori. Au marcat : Carteus (min. 5), Odermatt 
(min. 38 — a egalat din 11 m). iar Thio (min. 61) a în
scris golul victoriei dintr-o lovitură de penalty.

Steaua roșie Belgrad — F.C. Liverpool 2—1 (1—0). Bel
grad. Au marcat Iankovicl (mln. 38), Boghlcevlci (mln. 
48), respectiv Keagan (min. 72).

CUPA CUPELOR
Banik Ostrava — F.C. Magdeburg 2—0 (1—0). Ostrava 

— 5 000 spectatori. Au marcat Albrecht (min. 16) șl Kle
ment (min. 68). A arbitrat Matveev (Bulgaria)

Beroe Stara Zagora — Atletico Bilbao 3—o (1—0). Stara 
Zagora — 20 000 de spectatori. Au înscris Dimitrov (min. 
36), Jelev (min. 56) șl Boncev (min. 80)

F. C. Sunderland — Sporting Lisabona 2—1 (2—0). Sun
derland — 32 000 de spectatori. Au înscris pentru învingă
tori Kerr (min. 32), HorwUl (mln. 64).

CUPA U.E.F.A.
Admira Wacker — Fortuna Ddsseldorf 2—1 (0—t). 

Viena — 8 000 spectatori. Au înscris pentru gazde Kal- 
tenbrunner (mln. 67 șl 79).

Borussia Monchengladbach — Glasgow Rangers 3—0 
(1—0). Monchengladbach — 35 000 de spectatori. Au în
scris Heynckes (min. 22 șl 63) și Rupp (min. 78).

Lokomotive Leipzig — Wolverhampton Wanderers 3—0 
(1—0). Leipzig — 30 000 de spectatori. Au înscris Matoil 
(2) și Kodit.

Lokomotiv Plovdiv — Honved Budapesta 3—4 (2—3).
Plovdiv — 15 000 spectatori. Au înscris Kozma (mln. 17, 
24), Kocsis (min. 43) șl Pall (mln. 62) pentru oaspeți, 
respectiv Gheorghlev (min. 34). Ivanov (min. 40) si Bonev 
(mln. 89).

Ruch Chorzow — F.C. Carl Zeiss Jena 3—0 (1—0).
Chorzow — 12 000 spectatori. Au marcat Beninger, Ku- 
picera și Bula.

Așa a înscris Dynamo Dresda al treilea gol: Heidler (în tricou deschis), 
marchează în poarta echipei Bayern. Fază din meciul Bayern Miinchen — 
Dynamo Dresda 4—3, din C.C.E. Telefoto : A.P.-AGERPRES

lul Wolverhampton Wanderers 
din fruntașele soccerului 

fine, victoria lui Honved 
(4—3, și 4—2 pînă în ulti- 

fost puțin previzibilă, 
rezultate din campio-

fața
(3—0), una 
englez. în 
la Plovdiv 
mul minut) a 
după ultimele 
natul maghiar.

După prima 
doua etape se 
cluzii, privind 
lor din diferite țări.’

Reprezentantele U.R.S.S. au obținut 
două victorii și un scor egal păstrînd 
șanse de calificare. Echipele daneze 
(Veije, în C.C.E., 0—0 cu Celtic la 
Glasgow și B.K. 03 Copenhaga în
vinsă doar cu 1—0 de Dinamo, la 
Kiev) s-au comportat surprinzător de 
bine. La fel, echipele austriece (Ra

manșă a celei de a 
pot trage unele con- 
comportârile echipe-

pid, Admira Wacker) despre care se 
spunea că sînt în mare declin, s-au 
reabilitat în oarecare măsură în fața 
lui A.C. Milan șl respectiv Fortuna 
Dusseldorf. Despre echipele din An
glia, din R.F. Germania, R.D. Germa
nă nu se pot face aprecieri generale, 
unele din ele rămînînd în cursă cu 
șanse de calificare. In schimb, cele 
două echipe italiene (Milan și Lazio) 
sînt amenințate de eliminare, soartă 
pe care au avut-o Juventus, Inter și 
Torino.... Fără îndoială că, prin pris
ma rezultatelor de miercuri, returul 
partidelor în cele trei cupe europene, 
programat la 7 noiembrie, suscită un 
șl mai mare Interes.

Ion OCHSENFELD
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