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nevoia ca înaintea tu-Am simțit 
turor vorbelor care s-au încrucișat 
în ședința comisiei județene de atie- 
tism Timiș — unde am cules, în bu
nă măsură, opiniile interlocutorilor 
noștri — să dăm cuvîntul cifrelor 
din tabelul de mai sus. Nu numai 
pentru că atletismul e, prin defini
ție, un sport al cifrelor, ci și pentru 
faptul, că ele situează cel mai exact, 
valoric și în timp, standardul actual 
al primei ramuri olimpice, al ares

A ÎNCEPUT
TURNEUL 

DE LUPTE 
GBECO-BOMANE
BRAȘOV, 26 (prin telefon). Vi

neri dimineața, în Sala Armatei 
din localitate, au început întreceri
le turneului pe categorii de greutate 
a seriei a III-a a campionatului re- 
publrcan de lupte pe echipe, la sti
lul greco-romane. Păcat, însă, că 
disputele așteptate cu cel mai mare 
interes — cele care reunesc spor
tivi de valori apropiate (ne gîndim 
Ia formații ca C.S. Pitești, Alumi
niu.. Slatina, Metalul București, Ra- 
pid București, Electropu tere Craio
va și chiar Steagul roșu Brașov — 
echipe ce aspiră cu pretenții justi
ficate la primele locuri în grupa 
respectivă) — nu au avut condiții 
corespunzătoare de desfășurare. 
Partidele din primul tur au început 
în sala sus-amintită (aflată încă în 
reparație) pe o temperatură cesea- 
propîa de zero grade. Firește, că 
pe un astfel de frig, care obligă pe 
oficiali și puținii spectatori să stea 
îmbrăcați în paltoane, nu mai pu
tem emite pretenții deosebite de la 
sportivi.

Organizarea acestei importante e- 
t.âpe a primei divizii de lupte gre- 
eo-romane a fost încredințată clu
bului local Steagul roșu. Dacă clu
bul brașovean a lăsat totul pe sea- 

■ ma antrenorului Ion Radu, ne în
trebăm cum au tratat organele 
sportive locale cu atîta dezinteres 
o competiție de nivel republican, 
la una dintre cele mai importante 
discipline olimpice ?

După disputarea primului tur, în 
condiții improprii, la îndemnul par- 
ticipanților, organizatorii s-au de
cis să'schimbe locul de desfășurare 
a turneului, în Poiana Brașov, unde 
există condiții incomparabil mai 
bune din toate punctele de vedere.

Iată primele rezultate ; cat. 48 kg : 
A. Tunase (Sinaia) b. tuș Gh. Ma
rinescu (Slatina), P- Bărăgan (Me
talul Buc) b.p. I. Coteanu (Rapid
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tei discipline cu 
tați formative la 
meleagurile bănățene.

Cînd pe lista recordurilor jude
țene mai găsești cifre vechi de 
două decenii, aparținînd, ce-i drept, 
unor foarte cunoscuți atleți, ca 
Edith Treybal sau Aurel Raica, îți 
dai seama mult mai pregnant că 
tradiția, des invocată — cu nostal
gie, de Eugen Lupșa și cei de-un 
leat cu el, cu venerație de cei mai 
tineri — și-a pierdut mult pe aici 
din caracterul pilduitor, mobilizator, 
transformîndu-se, cu timpul, într-un 
superlativ, greu tangibil, într-un dul
ce parfum adormitor, într-un refu
giu acoperitor al slabelor rezultate 
de azi. Pentru că, apelînd tot la ta
belul recordurilor județene, cele mai 
recente performanțe, de pildă la 
sprintul feminin, lungime fete

ANTRENORUL Șl
Sîntem departe de a crede că afir_ 

mînd rolul primordial, motor, al an
trenorului, profesorului, ce partici
pă nemijlocit la procesul instructiv- 
educativ, spunem un lucru inedit. 
N-au avut această pretenție nici in
terlocutorii noștri din cadrul Consi
liului județean pentru educație fizi
că și sport, Cornel Balița — șe
dințe și Adrian Damșa — secretar. 
„Degeaba vorbim, analizăm, conclu
zionăm, trasăm sarcini — spune Cor
nel Balița — dacă cei chemați să 
MUNCEASCĂ EFECTIV si care sînt 
SALARIZAȚI PENTRU EFORTUL 
LOR COTIDIAN IN ATLETISM, o 
fac fără entuziasm, funcționărește, 
meșteșugărește, mereu în căutarea 
unor explicații sau a unui loc călduț 
și fără răspundere directă. Cum pu
tem concepe un antrenor care dacă 
nu are un elev înscris în concurs, 
nici nu vine la stadion ? Iar Adrian 
Damșa este la fel de categorie : „La 
Timișoara antrenorii lucrează în re
gim de lejeritate și aceasta se trans
mite efectiv atleților, în aceeași no
tă desfășurîndu-se și orele de antre
nament ca și cele de concurs. Hai 
să vorbim și de pasiune. Nu ne prea 
omorîm cu firea. Am avut de mai 
multe ori impresia că antrenorilor 
Lupșa și Mezaroș nu prea Ie-a făcut 
plăcere să se deplaseze eu elevii lor 
fa diverse competiții. Mai mizam 
înainte pe unele probe, ca de pildă

primordiale capaci- 
tînăra generație, pe
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de de-înălțime
parte de nivelul mediu internațio
nal ca și distanța în timp de recor
durile Arancăi Lipoczi, Edithei Trey
bal și ale lui Aurel Raica 1

Dar aceste cifre trebuie, la rîn- 
dul lor, corelate cu altele, pentru ca 
imaginea să devină tridimensională, 
în acest an, reprezentanții Timișului 
nu au obținut nici un titlu de cam
pion național, s-au clasat pe ultimul 
loc în divizia A și nu au 
atlet nominalizat în Iotul 
țării. Din cele 15 secții 
afiliate la F.R.A. doar S 
tate (Politehnica, C.F.R., 
tea, Liceul 4, Școala sportivă și Pro
gresul). Dintre cei 40 de profesori 
de educație fizică cu specializare a- 
tletism, daar 19 lucrează in secții, 
restul activînd la catedre fără nici o 
contribuție la dezvoltarea atletismului 
pe plan local.

MANTIA RĂSPUNDERII
pe sprintenii lui Lupșa. Acum n-avem 
nici un nume de rezonanță în repre
zentativa județului, majoritatea ce
lor de aci fiind plafonați și foarte 
puțini în ascensiune (semifondiștii 
lui Grozescu). SPECIALIȘTII TIND 
SA DEVINĂ UN FEL DE CONSUL
TANȚI, LA CATEDRE. Lectorul uni- 
t ;sitar Schmitz, de la Facultatea de 
educație fizică, a lucrat din obliga
ție Ia fostul club Banatul și acum 
nu-l mai interesează performanța a- 
tletică decît în teorie. IAR ALȚII, 
PUR ȘI SIMPLU IȘI FAC BAGA
JELE ȘI PLEACA IN ALTE DIS
CIPLINE. Iată cel mai recent exem
plu : asistentul universitar Romeu 
Radoslav, normat pentru atletism la 
catedra de educație fizică a Po'iteh- 
nicii, a trecut de curînd preparator 
fizic Ia echipa de fotbal".

Romeo Radoslav încearcă o expli
cație : „Dacă am primit sarcină, ce 
puteam să fac ? Mă ocup de echipa 
de tineret, așa că n-am să mă rup 
definitiv de atletism...". Și practi- 
cînd un raeolaj sui-generis, in ca
drul propriului club — adică furîn- 
du-și singuri căciula — cei din con
ducerea clubului Politehnica au rea
lizat, totuși, o performanță unică :

Anchetă realizată de 
Paul SLAVESCU

nici un 
olimpic al 
timișorene 
au activi- 

Universita-

(Continuare in pag a 2-a)

• Dovedind comoditate și blazare, antrenorii nu pot racorda pre
gătirea performanței la cerințele actuale ; tinzind să devină consultanți 
la catedre, specialiștii nu pot contribui efectiv la redresarea atletismu
lui timișorean. O activitate care se întrerupe in plin sezon in aer liber 
(iulie-octombrie), sau se desfășoară sporadic in sală, nu poate aspira 
la rezultate promițătoare, de valoare.

O O atmosferă propice relansării primei ramuri olimpice, acestei 
discipline cu mari virtualități formative in rinaul tinerei generații de pe 
meleagurile bănățene, nu poate fi concepută fără un sprijin substan
țial, material și moral, din partea factorilor locali de resort.

© Pină la a 
timișorene trebuie 
siv ceea ce au.

© Tradiția nu
• Se impune 

zat de atletism, apt să valorifice potențele reale ale tineretului (cu 
marele său detașament de elevi și studenți) din orașul de pe Bega.

• Acum un an, ziarul a solicitat opiniile specialiștilor timișoreni 
asupra regresului atletismului local — in mare măsură aceiași interlo
cutori de acum — și starea de fapt pare a fi consemnată la indigo. 
Dovadă peremptorie că la Timișoara se vorbește mult și se face puțin 
in atletism.

solicita condiții îmbunătățite, secțiile de performanță 
să invețe să gospodărească ți să folosească inten-

poate să „acopere" slabele rezultate ale prezentului, 
studiului (dar ți rezolvării) ideea unui club speciali-

Duminică, între orele 9 și 23, 
Festivalul de toamnă al tineretu
lui din sectorul 5 al Capitalei va 
reuni paste 3 000 de tineri într-un 
amplu program sportiv, cultural- 
artistic și distractiv. în organiza
rea Comitetului de sector al Uni
unii Tineretului Comunist și a 
Consiliului de Educație Fizică și 
Sport din sectorul 5, Festivalul de 
toamnă va prilejui printre mul
tiplele sale manifestări, acordarea 
diplomelor 
distinși în activitatea de 
patriotică, defilarea 
telor de pregătire a 
pentru apărarea patriei, 
de toamnă, meciuri de 
handbal, volei, tenis de 
demonstrații de box, jocuri și con
cursuri sportive, completate cu 
atractive numere de estradă și în
cheiate cu o seară cultural-distrac- 
tivă la „Tehnic Club" din Calea 
Șerban Vodă.

de fruntași tinerilor 
muncă 

detașamen- 
tineretului 

crosul 
fotbal, 
masă,

Secvență dinamică, spectaculoasă (la poarta bucure? tenilor) dintr-o partidă Steaua — F.C. Argeș disputată 
în campionatul trecut.

Astăzi, in Divizia A la fotbal

A 11-a etapă debutează astăzi. 
Pe stadionul bucureștean „23 Au
gust", uvertura rundei va fi semna
tă de Steaua și F.C. Argeș. Me
ciul etapei se va disputa, însă, 
mîine la Tg. Mureș. Liderul neîn
vins al campionatului nostru, Uni
versitatea Craiova are de dat un 
examen foarte dificil în fața unei 
echipe căzute în zona grea 
samentului. Craiovenii știu 
cîștigat la Tg. Mureș anul 
Dar, oboseala deplasării

a cla
că au 
trecut, 
de la

în campionatele republicane de talere

IN ETAPA
Liege, plus ambițiile tîrg-mureșe- 
nilor, fac ca în acest derby rezul
tatul să fie incert la această oră, 
forma de mîine urmînd să deci- ’ 
dă totul. Să sperăm că va fi un 
derby sportiv și, chiar, spectacu
los.

Etapa aceasta se va încheia, de 
fapt, miercuri. Atunci, se va dis
puta și. partida S.C. Bacău — F.C. 
Constanța. Dar, pină atunci și ce
lelalte șase jocuri ale duminicii. 
Un derby al „zonei triste", la Plo
iești, unde Petrolul, ajunsă pe locul 
17, va încerca să depășească Ra
pidul, scăpat de „lanternă". Giuleș- 
tenii își amintesc că ău cîștigat 
la Ploiești, cîndva, și cu 2—0. Dar 
și ploieștenii știu că încă un eșec 
pe terenul propriu, le-ar semna ac
tul de condamnare la ...ultimul loc.

Meciuri echilibrate la Cluj (C.F.R. 
— „Poli" Timișoara), unde oaspeții 
vor să realizeze al doilea punct 
din deplasare, la Iași între „Poli" 
și C.S.M. Reșița, la Brașov între 
Steagul roșu și Jiul, două echipe 
amenmțate de ultimele locuri. Cum 
dispurate se anunță și jocurile de 
la Arad, între , deținătoarea „lan
ternei" U.T.A. și Sportul studen
țesc și de la București, unde Di
namo, .deși cu indisponibilități în 
formație, vrea să-și revină după 
„episodul Atletico". Numai, că „U“ 
Cluj, a venit la București cu foarte; 
mari ambiții, știind că a mai rea
lizat meciuri bune în șoseaua Ște
fan cel Mare.

Astăzi, se dă startul în cea de-a 
Xl-a etapă, care se va încheia 
miercuri...

Mihai Ispasiu este unul dintre tinerii taleriști, cu evidente posibilități 
de afirmare Foto : Dragoș NEAGU

Pe o vreme frumoasă, dar des
tul de rece, s-au aliniat, ieri, la 
poligonul Tunari, 21 de țintași (la 
talere aruncate din șanț) și 31 (la 
talere aruncate din. turn-skeet). 
cu toții participanți la campio
natele republicane, ediția 1973.

După prima zi, cînd au 
lansate 75 de talere, pe ] 
loc se află la probele 
Ștefan Popovici (la cele 
din șanț) cu 70 de „farfurii 
rătdare" sparte și Gheorghe Sen- 
covici (skeet) cu 74 t.
mul a tras excelent, pierzînd un 
s'ngur taler în seria întîi, iar 
Popovici este singurul 'trăgător 
din concursul său care a „înscris" 
maximum de punctaj într-o se
rie : 75. Ambii noștri sportivi au 
concurat cu multă stăpînire de 
sine, cu o concentrare ' corespun
zătoare, țintind cu precizie dis
curile de lut. Mai ales Gheorghe 
Sencovici s-a dovedit foarte 
el obținînd un rezultat de 
re internațională : pentru 
manșă. Desigur, rămîne să

tăm să vedem ce se va întîmpla 
și în următoarele două

Dintre ceilalți
menționa .și comportarea

zile.
competitori, vom 

altor

C. COMARN1SCHI

fost 
primul 

seniorilor, 
aruncate 

zbu-

Ulti-
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exact, 
valoa- 
prima 
aștep-

Mihai TRANCA Timișoara

de

Finiș in

VOLEI: CLUJENII VIN LA
„CROSUL TOAMNEI"

individuală...

activități L 
sportive _
de masa

If

(Continuare în pag. a 4-a)

DECERNAREA „CUPEI APARAREA PATRIEI 
A PRILEJUIT 0 AMPLĂ ACȚIUNE SPORTIVĂ 

zărilor societății noastre contempo
rane și se vor putea desăvîrși ca 
cetățeni de nădejde și ca lucrători 
la locurile de muncă, cînd vor trece 
în rezervă".

în acest fel se poate aprecia că; 
Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c., a»;. 
găsit, un amplu ecou în rîndui mill-. 
tarilor armatei noastre, soldați cu 
excelente realizări. Ca o 
dentă probă a acestui 
contestabil, am putut 
întreceri sportive care, 
prin prisma activității de masă, pot 
primi, fără nici un fel de rezerve, 
calificativul excelent. Voleiul, hand
balul, baschetul, fotbalul, lucrul Ia 
diferite aparate specifice gimnasticii, 
elementele de forță cultivată la 
porticurile de gimnastică sau cu a- 
Țutortil panterelor și al halterelor fac 
parte din programul zilnic de acti
vități. Mai mult, îndemînarea, price
perea, curajul, tenacitatea au ieșit 
în evidență cu prilejul probelor și 
ștafetei practice cu caracter aplica
tiv.

într-un cuvlnt, cu prilejul festi- 
. vității decernării „Cupei Apărarea 
Patriei", am putut cunoaște rezul
tatele cu totul remarcabile pe care 
le-au înregistrat în acest ultim an 
militarii armatei noastre pe planul 
pregătirii lor fizice. S-au făcut remar
cați în mod deosebit : Nicolae Cio- 
banu, Terente Condrator, F’orin Pre
da, Gheorghe Dascălu, loan Zullan, 
Antonie Ciocănel ș.a. Remarcăm, de 
asemenea, faptul că laureații au pri
mit o frumoasă cupă din partea C.C. 
al U.T.C. și premii.

Radu TIMOFTE

ii
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Zilele trecute, pe Hipodromul din 
Parcul Poporului din Craiova a 
avut loc a doua ediție a „Crosului 

toamnă" de la Școala generală 
nr. 17. întrecerea s-a bucurat de 
un succes deosebit. Cei peste 300 
dă participanți au defilat pe stră
zile orașului pină la locul dispute
lor. Concursul a avut loc pe mai 
multe categorii de vîrstă atît pen
tru fete cît și pentru băieți.

Din masa alergătorilor merită a 
fi evidențiată comportarea remar
cabilă a crosiștilor : Marcel Stoe, 
Ionel Buclană, Radu Ștefan, Gheor
ghe Ungureanu, precum și Rozica 
Ciucă, Iîlisabeta 
Georgescu, Elena

zat pe stadionul Corvinul o mare 
acțiune de selecție pentru atletism, 
în cadrul căreia au fost testați 
peste 2 100 de elevi din toate șco
lile municipiului. De notat promp-

Cros pe Hipodromul craiovean
titudinea cu care ați răspuns che- 

generale nr. 7 (373 
6

mării Școlile 
elevi), nr. 8 
(261 elevi).

(305 elevi) și nr.

Ion VLAD coresp.

Prof.

SELECȚIE

NOI SPATII PENTRU SPORT

MANIFESTAȚII SPORTIVE IN CINSTEA ZILEI ARMATEI

Gheorghe. Ioana 
Drăgan ș.a.

Dragoș IONILA

ATLETICA

colaborare cuC.J.E.F.S. în
C.M.E.F.S, Hunedoara a organi-

Mii de spectatori au urmărit pe 
stadionul 1 Mai din Pitești o gran
dioasă manifestare sportivă dedicată 
Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România. Demonstrația, care s-a 
bucurat de un deosebit succes, a 
cuprins ștafete aplicative, judo, 
gimnastică, atletism etc.

Cu acest prilej a avut loc și fi
nala pe țară a Crosului pe armată

învingători (la 
Negara (Crișul),

în care au ieșit 
individual) Eugen 
Ilie Vosnovici (Carpați), Ion'Rădu- 
canu (Cerna). Pe echipe s-a înre
gistrat următoarea ordine : Bega, 
Călmățui și Carpați.

Ilie FEȚEANU — 
coresp. județean

SATU MARE. La Fabrica de ma
șini casnice emailate „23 August" 
din Satu Mare se află în stadiu de 
finisare un club amenajat în incin
ta unității. Prin realizarea acestei 
lucrări s-a creat și spațiu dedicat 
practicării sportului. Salariații în
treprinderii se vor putea întrece în 
pasionante partide de ping-pong și 
șah. în acest sens a fost repartizat 
un spațiu de peste 100 metri pă- 
trați. Zilnic, după orele de program, 
o mare parte dintre salariați se în- 
tîlnesc la club unde se dispută in
teresante competiții.

Ștefan VIDA, 
coresp, județean

aniversat. cpl 
_ ..._______ _ __ Ia eliberarea 
ultimei localități românești de sub 
ocupația fascistă și care a devenit de 
atunci „Ziua Armatei Republicii So
cialiste România", am fost martori 
și ai unei alte sărbători. Este vorba 
despre festivitatea de decernare a 
„Cupei Apărarea Patriei", unității 
militare cu cele mai bune rezultate 
înregistrate pe parcursul ultimului 
an în activitatea sportivă de masă 
și în direcția amenajării bazelor și 
a terenurilor simple sau compuse. 
Acțiunea, desfășurată anual și con
dusă de Consiliul politic superior al 
Armatei s-a desfășurat pe etape dis
tincte. In faza finală, în urma ve
rificării pe teren și a analizării re
zultatelor, pe primul loc s-a clasat 
unitatea militară în care funcția de 
instructor cu pregătirea fizică este 
ocupată de căpitanul Iosif Torok. 
Este un succes deosebit al militarilor 
din această unitate, întrucît el 
înregistrează, alternativ, pentru 
Vl-a oară. Performanța devine 
marcabilă dobîndind valoare de 
bol plin de semnificații : ar

Joi, ziua . în care s-a 
de al, XXIX-lea an de

nouă și evi- 
adevăr in- 

asista și ia, 
privindu-le

se 
a 

re- 
sim- 

bol plin de semnificații : ar fi în 
primul rind, faptul că, alături de pre
gătirea de luptă și politică, pregătirea 
fizică constituie un capitol esențial 
al vieții de zi eu zi a ostașilor, ofi
țerilor și subofițerilor acestei uni
tăți și, implicit, a întregii noastre 
armate. Aici se cuvin citate cîteva 
dintre cuvintele comandantului marii 
unități, prezent la festivitatea •înmi- 
nării cupei : „Cei ce nu au trup să
nătos nu pot avea nici o minte sănă
toasă și adevărul acesta este univer
sal valabil. Numai astfel ostașii noș
tri întrunesc cele mai bune calități 
de buni apărători ai tuturor reali-

DE PE AFIȘUL SPORTIV AL
„Cupa de toamnă“ la handbal

încearcă să-și salveze onoarea atletică

Echipele universitare de baschet din Timișoara 

Cluj într-un veritabil derby

în campionatul de lupte pe echipe — o etapă

La volei, o rivalitate mai veche in sala Progresul
Din nou un sfîrșit de săptămînă bogat în activitatea competițională, 

în care spectatorii vor putea urmări, în aer liber și în săli, evoluția spor
tivilor favoriți angrenați în campionate și concursuri republicane. Din 
nou freamătul pasionantelor dispute, cu atractivitatea finalurilor palpi
tante și a surprizelor, din nou întreceri care vor atrage in tribune public 
nurperos. Despre aceste competiții, mai precis despre cele mai impor
tante, am solicitat opiniile unor cunoscuți antrenori și tehnicieni, opinii 
pe care le publicăm în rîndurile de mai jos.

IHCllHȘTI (1 filNDUL VICTORIEI

SAPTAMiMI

In etapa a III-a a diviziei A de 
volei, rețin atenția mai .multe par
tide. Dintre acestea, am ales pe cea 
masculină dintre Progresul și, „U“ 
Cluj, în legătură cu care am solici
tat părerea antrenorului. clujean 
prof. Constantin Bengeanu și a re
prezentantului echipei Progresul, Ion 
Iacob.

C. BENGEANU : „Venim la Bucu
rești cu gîndul victoriei. Intre echi
pele noastre există o rivalitate deo
sebită, pe care sperăm s-o tranșăm 
in favoarea noastră, chiar dacă se 
desfășoară Ta București.

Meciul este însă destul de greu, 
avînd in vedere faptul că Progre
sul s-a întărit cu doi ridicători de 
mare experiență și valoare (Iorga: 
și Stoian). Vom încerca să facem un 
joc bun, pentru realizarea căruia am 
efectuat 5 antrenamente în această 
săptămină. Intenționez să încep par
tida cu sextetul : M. Popa, C. Mate- 
escu, I. Binda 
foarte bună), 
și F. Vaida".

I, IACOB : 
greu pentru o 
trenorul principal (H. Nicojau) și agi-

tată de unele disensiuni între tineri 
și bătrîni. Băieții s-au pregătit, to
tuși, destul de bine și vor încerca să 
„spargă gheața". După toate proba
bilitățile sextetul de început va fi : 
State — Ozun (trăgători principali), 
Iorga — Stoian (ridicători) și Dumi
trescu — Bosard (trăgători secunzi)".

Natalia Andrei, una din favoritele 
probelor de demifond, va 
la Pitești pentru echipa

concura
Doljului

ATLETISM: LA START: TREI ECHIPE, AMBIȚII

(care este în formă 
V. Balaș, S, Macavei

„Meciul este foarte 
echipă lipsită de an-

Ultimul act al diviziei republica
ne de atletism se va consuma as
tăzi după-amiază și miine diminea
ță pe stadionul atletic din Pitești 
Trei echipe, cea a Timișului (cla
sată pe ultimul Ioc în prima divi
zie) și cele 
(cîștigătoare 
din cadrul 
dețean) îșj 
în primul eșalon al formațiilor din 
țară. Cine va cîștiga această pasio
nantă dispută, ce șanse au fiecare 
dintre cele trei pretendente ? La 
aceste întrebări am cerut părerile 
unor cunoscuți tehnicieni, profesori 
de educație fizică, care răspund de

ale Doljului și lațului 
ale celor două zone 
campionatului interju- 
dispută un Ioc vacant

atletismului în cadrulproblemele 
C.J.E.F.S.

Prof. ADRIAN DAMȘA, secretar 
al C.J.E.F.S. Timiș: „Avem prima 
șansă și sînt convins că sportivii 
noștri se vor mobiliza mai mult 
de această dată pentru a șterge im
presiile nu prea plăcute lăsate în 
timpul întrecerilor ultimului con
curs al diviziei. Avem atleți cu 
multă experiență — echipa mascu
lină mi se pare mai omogenă decît 
cea feminină — care se pot impu
ne în fața tinerilor sportivi din 
lași și Dolj. Punctele noastre forte 
sînt în probele de 100 m, 200 ni

(Continuare in pag. a 2-a)
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(A. Daravaș), .400 m (E. Tobias), 110 
m g și 400 m g (I. Corbuș) și 100 m, 
200 m feminin (Marioara Lazfir). 
Sînt convins că și ștafetele mascu
line ale Timișului sînt superioare 
celorlalte cvartete."

Radu Gavrilaș 
multe probe), 1 
m obstacole și

(va concura în mai 
Petre Murgoci (3000 

. i 5000 m), Marian 
Slav (100 m și 200 m), Cleopatra 
Farkaș (înălțime) și frații Ștefan și 
Andrei Lasko (înălțime și respectiv 
suliță)."

Prof. NICOLAE OLOIERU, secre
tar al C.J.E.F.S. Iași t .Cred că vom 
ciștiga în disputa noastră eu spor
tivii din Timiș, pe care îi con
sider cei mai puternici adversari 
în triunghiularul de la Pitești. Un 
succes m-ar bucura foarte mult, 
pentru că el ar cohstitui o dovadă 
a primului pas făcut de atletismul 
ieșean pe calea maturizării sale. 
Vom prezenta o echipă completă, 
eu foarte puține fisuri, alcătuită 
în marea majoritate din reprezen
tanți ai Liceului nr. 2 din Iași. Mi
zăm, în special, pe punctele ce le 
vom acumula în probele feminine. 
Principalele noastre atuuri : Adria-- 
na Surdu (100 m și 200 m), Cocu- 
leana Bucătaru (lungime, 100 m g),

Prof, FLORIAN ZAMFIR, secre
tar al C.J.E.F.S. Dolj : „Echipa noas
tră, aflată pentru prima oară la 
un pas de a intra în prima divi
zie a tratat cu maximă seriozitate 
pregătirea acestei confruntări deci
sive. S-au făcut mari eforturi, tn 
primul rfnd pentru recuperarea lui 
Nicolae Onescu, accidentat în urmă 
cu cîteva săptămîni. Medaliatul cu 
argint la europenele 
la Duisburg (1500 m) 
pe pista din Pitești la startul a 
doua sau trei probe și exemplul său 
va stimula cu siguranță pe ceilalți 
coechipieri. Ne bazăm mult și pe 
punctele ce Ie vor aduce Natalia 
Andrei, Florența lonescu, O. Olaru 
și M. Bistriceanu. Și poate că bu
turuga mică..."

juniorilor de 
va fi prezent

exemplul său

antrenorilor echipelor respective. 
Iată-le : prof. VASILE GELERIU- 
UNIVERSITATEA CLUJ : „întrece
rile dintre echipa noastră și cea a 
studenților timișoreni au constituit 
întotdeauna puncte de atracție ale 
campionatului național, motiv pen
tru care au și fost considerate 
derby-uri. în plus, de-a lungul ani
lor a fost consemnat un sensibil 
echilibru valoric, concretizat în pa
ritatea victoriilor. Doar anul trecut, 
balanța a înclinat în favoarea noas
tră prin două victorii realizate, față 
de una singură a colegilor din Ti
mișoara, aceasta fiind obținută la 
un singur coș diferență, printr-o a- 
runcare izbutită de Czmor în ulti
mele secunde. în ceea ce privește pro
nosticul meu asupra jocului de mîine. 
el este cert : nici nu-mi pot închipui 
că putem pierde. Afirm aceasta ba- 
zîndu-mă pe forța superioară de

. »»■

atac a elevilor mei și pe plusul 
talie creat prin venirea lui Roman. 
Datorită acestor argumente, sînt 
convins că vom depăși formația 
timișoreană al cărei punct forte a 
rămas trio-ul Cimpeanu-Mănăilă- 
Czmor" ; ing. NICULAE IONESCU- 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA" : 
„Ne-am pregătit cu multă seriozi
tate și conștiinciozitate și dorim să 
obținem rezultate superioare celor 
dih ediția trecută a campionatului, 
cînd am ocupat locul 4. în ceea ce 
privește meciul de mîine, apreciez 
că victoria va reveni echipei care 
va manifesta o mai bună formă 
sportivă și sper ca aceasta să fie 
Universitatea Timișoara. Privim cu 
multă încredere întrecerea despre 
care cred că va crea un spectacol 
sportiv frumos, de bun augur pen
tru acest campionat"'.

ÎN DIViZIA A DE VOLEI
In divizia A de volei este progra

mată mîine etapa a treia, Progresul
— Universitatea Cluj (sala Progre
sul de la ora 10,30), Rapid — Ex
plorări B. Mare (echipă care se 
prezintă destul de bine în campio
nat) și I.E.F.S. — Viitorul Bacău
— ambele în sala Giulești, de la 
ora 10,30. Dintre partidele feminine, 
rețin în mod deosebit atenția: 
I.E.F.S. — Penicilina Iași (sala Giu
lești, de la ora 9) și Dinamo — 
Universitatea Cluj (sala Dinamo, 
ora 10,30). Tot în București mai este 
programată sîmbătă întîlnirea Me
dicina — I.T.B. (azi în sala Con
structorul, ora 17). în țară au loc 
partidele : Universitatea Craiova — 
Dinamo și Tractoiul Brașov — C.S.U. 
Galați (masculin). Farul Constanța
— Universitatea Timișoara $i C.S.M. 
Sibiu — Universitatea Craiova 
(feminin).

COLABORAREA TEHNICIENILOR

începe edifia a XXV-a a campionatului republican de baschet masculin

LUPTE: TURNEELE INDIVIDUALE, MIJLOC
DE VERIFICARE A PREGĂTIRII Șl POTENȚIALULUI

Stima și prețuirea de care se 
bucură, astăzi, în lume mișcarea 
sportivă din țara noastră se da- 
toresc caracteristicilor sale fun
damentale și rezultatelor obținu
te în marile întreceri interna
ționale. Cele aproape 600 de me
dalii de aur, argint și bronz, 
obținute de reprezentanții Ro
mâniei socialiste la Jocurile O- 
limpice, la campionatele mondi
ale și europene demonstrează 
tuturor specialiștilor justețea sis
temului, talentul tineretului și 
priceperea tehnicienilor noștri. 
Datorită îndrumării și sprijinu
lui permanent acordat de par
tid, sportul românesc va evolua 
într-un ritm tot 
va ocupa poziții 
tate în ierarhia 
concurența este 
mai mare, mai

Există, însă.

ce

La sfîrșitul acestei săptămîni, în 
trei localități din țară. Iași, Arad 
și Brașov, au loc turneele indivi
duale din cadrul campionatului re
publican de lupte greco-romane pe 
echipe, întreceri deosebit de impor
tante pentru cele 27 de formații an
gajate în lupta 
campioană, 
în legătură 
tehnicieni.

Prof. Ion
nor emerit: „Pentru prima dată în 
acest an am introdus în țcadrul 
campionatului pe echipe și 
turnee individuale (primul la în
cheierea turului, secundul 
disputarea partidelor din retur) în 
Care se întîlnese fiecare cu fiecare, 
toți reprezentanții echipelor ce al
cătuiesc aceeași serie, urmînd că 
punctele acumulate să se adauge 
celor dobîndite de echipe în eta
pele obișnuite. în Intenția noastră 
a fost să dăm un plus de eficiență 
competiției pe echipe și, în același 
timp, să supunem pe sportivii frun
tași unor eforturi asemănătoare cu 
cele din marile competiții interna
ționale. Experimentat pentru prima 
oară în luna aprilie, acest sistem 
s-a dovedit extrem de util. între
cerile ce se dispută la Iași, Arad 
și Brașov 
Sânte. Ele 
nivelul de 
în secțiile 
adaptabilitate la acest 
al luptătorilor noștri 
rește. întrecerile de 
vor fi dominate de

pentru titlul de 
Iată ce ne-au declarat 
cu acestea doi reputați

CORNEANU — antre-

două

după

sînt deosebit de intere- 
vor scoate în 

pregătire ce 
noastre, ca

la

evidență 
se realizează 
și gradul de 
gen de efort 
fruntași. Fi
lași și Arad

sportivii de la

Dinamo 
Steaua, 
excluse 
fruntările din primăvară ne-au do
vedit acest lucru. Disputele progra
mate la Brașov (seria a III-a) se 
anunță foarte echilibrate. Compo
nenții formațiilor C.S. Pitești. Alu
miniu Slatina, Metalul București, 
Steagul roșu Brașov, Rapid, Elec- 
troputere Craiova avînd valori des
tul de apropiate.

Fiind un excelent prilej de veri
ficare a potențialului de luptă, a- 
cest gen de concurs este pentru 
noi și un mijloc de selecție a ti
nerilor dotați și bine pregătiți, pen
tru loturile naționale".

Prof. Ion CERNEA, maestru eme
rit al sportului, antrenor la clubul 
Dinamo : „Dacă pentru formația 
Dinamo, multiplă campioană repu
blicană, întrecerile pe etape repre
zentau o simplă formalitate, tur
neele ne categorii de greutate devin 
o verificare în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. Nici la cele mai mari 
concursuri internaționale, de ge
nul campionatelor mondiale sau 
Jocurilor Olimpice, luptătorii nu 
sînt obligati Să susțină mai mult de 
6—7 meciuri în decurs de trei zile. 
La îași, dinamoviștii vor avea de 
înfruntat opt adversari consecutiv, 
mulți dintre ei destul de puternici, 
ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
nu este ușor. Ne-au convins între
cerile din luna aprilie, de 
lăți".

București și, respectiv. 
Totuși, surprizele nu sînt 
nici la aceste turnee. Con-

Astăzi se inaugurează în sala 
Floreasca, cea de a XXV-a ediție 
a campionatului republican mascu
lin de baschet, competiție așteptată 
cu justificat interes de componenții 
formațiilor participante, dornici să 
înceapă disputa în cea mai impor
tantă confruntare internă și să de
monstreze eficiența pregătirilor e- 
fectuate în acest scop.

Paralel, însă, cu lupta pentru o 
poziție cît mai bună în clasament, 
dorim, împreună cu ceilalți iubi
tori ai acestui joc sportiv, să ve
dem în evoluția divizionarelor A

o transformare de concepție care 
să ne dea speranțe că, într-un vi
itor apropiat, România va putea 
prezenta o selecționată tînără, pu
ternică, formată tocmai din ele
mentele ce se vor remarca în 
cursul desfășurării campionatului 
național. în acest sens, așteptăm 
ca echipele noastre fruntașe să 
demonstreze:'

— deplină și permanentă comba
tivitate (în apărare prin agresivi
tate în atac, prin vioiciune, circu
lație rapidă, contraatacuri) prin 
care să se realizeze educarea vo- \

/ ințel, tenacității, capacității de lup
tă a baschetbaliștilor;

— înalt nivel de tehnicitate, care 
să creeze condiții pentru suplini
rea handicapului de talie și ga
barit în întîlnirile internaționale;

— precizie deosebită în aruncă
rile la coș, capitol în care, pînă 
nu de multă vreme, baschetul ro
mânesc excela ;

— disciplină desâvîrșită din par
tea jucătorilor și antrenorilor, a- 
ceștia din urmă trebuind să con
stituie exemple pentru elevii lor.

REPREZENTANȚII DIVIZIONARELOR A

la Ga

HANDBAL I.E.F.S. - UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (f)
UN DERBY TRADITIONAL

Duminică, este programată ultima 
etapă din cadrul „Cupei de toamnă" 
Ia handbal, după care primele cla
sate din fiecare scrie se vor intîlni 
pentru desemnarea cîștigătoarelor 
competiției.

I.E.F.S, București este virtual ca
lificată în finala „Cupei" dar stu
dentele privesc mai departe intrucit 
la orizont se află meciul lor de 
debut în C.C.E., unde vor avea de 

’înfruntat puternica echipă S.C. 
Leipzig, campioană a R.D. Germa
ne. Despre ce a însemnat „Cupa de 
toamnă" pentțu formația care ne 
va reprezenta în C.C.E. ne-a vorbit 
lectorul universitar 
antrenorul I.E.F.S.

„Competiția a fost 
pentru noi, ca pentru 
divizionare, A. Am avut posibilita
tea să rodăm o serie de jucătoare 
tinere și, în. același timp, să asigu
răm rezervelor cît mai multe mi
nute de joc. Echipa a susținut un 
număr destul de mare de meciuri 
(am disputat și multe partide a- 
micale, în cadrul antrenamentelor), 
dar se pare că în momentul de

IOAN BOTA,

binevenită și 
toate celelalte

serioa-față fetele au 
să cantitate de 
cătoarelor convocate în loturile re
prezentative nu ne-a permis să lu
crăm pentru omogenizare și cred că 
nici nu vom avea posibilitatea s-o 
facem prea curînd, întrucît ne mai 
lipsesc încă handbaliste din lotul de 
bază. în altă ordine de idei, trebuie 
să subliniez și faptul că nu am 
putut începe antrenamentele pe te
ren acoperit — destinate în mod 
special întîlniril din C.C.E. — din 
cauză că pînă acum clubul nu ne-a 
asigurat o sală de pregătire. Cu 
toate acestea așteptăm debutul în 

■ C.C.E. cu optimism, căutînd să fa
cem tot ce ne stă în puteri pentru 
a obține un rezultat bun. Jocul de 
mîine, cu Universitatea București, 
și finala „Cupei de toamnă" vor 
constitui noi prilejuri de verificare 
a potențialului echipei, pe care spe
răm să le trecem cu bine. Mai ales 
întîlnirea cu Universitatea ne va 
ajuta să evaluăm cît mai bine ac
tualul potențial de care dispunem, 
așa îneît partida poate fi conside
rată drept un veritabil test".

acumulat o 
oboseală. Lipsa ju-

BASCHET: CAMPIONATUL DEBUTEAZĂ CU MECIURI
DE MARE ATRACȚIE

Campionatul republican de baschet 
masculin programează (mîine în 
sala Floreasca, la ora 10) tradițio-

nalul derby studențesc Universita
tea Cluj — Universitatea Timișoara, 
asupra căruia am solicitat opiniile

Vă prezentăm, în rindurile de mai jos, 
numele jucătorilor care vor fi folosul 
de cele 12 divizionare (între paranteze, 
talia și anul nașterii) :

DINAMO BUCUREȘTI — antrenor 
emerit Dan Niculescu : Gheorghe Novac 
(1,96—1945), Radu Diaconescu (1.86—1944), 
Vasile Popa (1,94—1949), Constantin Dra- 
gomirescu " "—..................
(1,96—1941), 
1944), Dan 
Georgescu 
(1,93—1949), x-avei vuutl' (l,vu— 
Dinu Haneș (1,82—1944)', Gheorghe Du
mitru (2.00—1953).

STEAUA — antrenor Vasile Popescu : 
Alin Savu (1,91—1942), Titus Tarău (1,98 
—1946), Romulus Baciu ............... - _
rin Dumitru (1.86—1950), 
teanu (2,00—1949), Cezar 
1946), Gheorghe Oczelak 
colae Pîrșu (1,84—1948), ___ _______
(1,90—1953), Sergiu Antoniu (1,97—1953), 
Cosiel Cernat (1.94—1953).

UNIVERSITATEA CLUJ — antrenor 
Vasile Geleriu : Horia Demian (2.00—
1942) . Emeric Vizi (1,83—1936), Matei 
Riihring (1,83—1942). Vasile Zdrenghea 
(1,93—1951), Gheorghe Roman (1,98—1950), 
August Schuller (t,96—1952), Ștefan 
Mathe (1.90—1952), Ștefan Nagy (1.98—
1951) , Alexandru Antal (1,88—1950), Peter 
Ronal (1,97—1947), Iosif Kun (1,85—1944), 
Tudor Ursache (1.97—1953). '

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — an
trenor Nieulae lonescu : Cornel Chirlu- 
ță (1,86—1944), Nieulae lonescu (1.88— 
1937), Gheorghe Cîmpeanu (2,00—1949), 
Nicolae Mănăilă (1.95—1952), Petre Czmor 
(1,96—1947), Anton Minius (1.92—1949), 
Marin Roxln (1.80—1950), Nistor Gal (1.87 
—1943), Gheorghe Munteanu (1,95—1952), 
Doru Iliescu (1.34—1951), Gelu Minișcă 
(1,88—1951), Leopold Weber (2,02—1950), 
Constantin Habatiuc (2,02—1951).

I.C.H.F. BUCUREȘTI — antrenor Mi
hai Ionescu-Micandrti : Emil Niculescu 
(1.79—1932). ion Antonescu (1,86—1941), 
Mihai Chiciu (4,87—1944), Mircea Cîm
peanu (1.98—1939), Horia Mălusel (1.90— 
1044), ștefan Tilddssy (1.91—1943). Andrei 
Anastaslu (1.86—1947), Toma Bulat (1.98 
—1943). Mircea Andreescu " 
Francise Dikay (2,01—1943). 
eulescu (1.85—1946), George 
(1.90—1954). ■

FARUL CONSTANȚA — antrenor Ale
xandru Botoș: Dumitru Bănică (1.88—
1943) , Aurel Popovlel (1.97—1938). Marcel 
Cîmpeanu (1.94—1955). Mihai Caraion (1.94 
—1949), Adrian Ioan (1,78—1949), Valentin 
Ion <1.02—1953). Lucian Ivascenco (1.99—
1952) . Vasile Pasca (1.88—1950), Nicolae 
Peride <1.80—1948). Andrei Purcăreanu 
(1.95—1946). Gheorghe Radu (1,88—1957), 
Radu R.acoviteanu (1.94—1950), Anton 
Spînu <1,96—1950), Mihai Balaban (1,90 
—1955).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — antre
nor Emit Manea : Florin Dudescu (1,85— 
1940), Peter Szell (1.92—1945), Sergiu Mo
lln (1,90—1945), Victor RUSU (1,35—1944), 
Mihai Troacă (2.00—1948), Marian Șcr- 
bănescu (1,84—1954). Viorel Dragnea (2,00 
—1955). Bogdan Nedelcu (1,83—1951). Nt- 

,colae Tănăseseu (1,84—1951), Ion Krisbai 
(1,92—1053), Cristian Anghel (1,83—1950), 
Dorin Ste.au (2,01—1954), Ion Sfetcu (1,86 
—1952).

I.E.F.S. — antrenori Mihai Nedef șl 
Dumitru Evuleț-Colibaba: Dan Berceanu 
(1.98—1953), Marian Braboveanu (1,88— 
1952), Dan Chircă (1,89—1953). Emil Du
mitru (1.93—1950). Liviu Dochia (1.83— 
1952), Gabriel lonescu (1.99—1953), Andrei

(1,88—1943), Adolf 
Mircea Chtvulescu 
Niculescu (1,90—1953),
(2,00—1949), Silviu 
Pavel Vizner

Cernea 
(1.86— 

Dan
Rotaru 

(1,90—1939),

(1,80—1947), DO- 
Petre Grădiș- 
Ioneci (1,97— 
(2,01—1951), Ni- 
Dan Poleanu

<1,87—1943), 
Florin Ni- 

Modrogan

(Urmare din pag l)

de lotul divizionar de fotbal se ocu
pă trei cadre universitare — lectorii 
lonescu și Godeanu, asistentul Ra
doslav... Mai 
catedră 1

Antrenorul 
eu o normă 
tletism a clubului Politehnica) se
înscrie în replică : „Se dezumflă

lipsește

Eugen 
întreagă

doar un șef de

Lupșa (salarizat 
la secția de a-

trenamentului modern, intensiv și 
entuziasmul, întreținut de perspecti
va lucidă a succesului ?

Aceasta presuiftine, însă, ca antre
norul să se înveșmînte cu mantia 
răspunderii, oricît de grea ar fi ea 
și să nu încerce s-o transforme in
tr-o pelerină 
schimbe pe

contra vîntului sau s-o 
cîteva galoane...

Molnar (1,83—J950), Ladislaa Molnar (1,98 
—1952), Gheorghe Mihuță (2,02—1354), 
Vasile Militar u (1,98—20), Ladislau 
Nagy (2.00—1952), Czabolcs Schafer (1,88 
—1953), Zoltan Szep (1,96—1952). Ion Tu- 
cunel (1.88—1953). Mihai Zissu (1,97—1951), 
Valeria Gheorghe (1,96—1940),

RzNPlD BUCUREȘTI — antrenor 
rius Bărbulescu : Cristian Popescu 
—1937), Vasile Predulea (1.80—1939), 
dor Stănescu (1,98—1942), Haigazun 
sugian (1,84—1942), Dumitru Vintilă 
—1951), Ion Simulescu (1,84—1946), 
Vlădescu (2.01—1949), Ion Florea
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Teo- 
Tur- 
(1,89 
Dan

, - .... . ___ (1,86
—1947), Daniel Stănescu (1,96—1954). Ar
mand Andronescu (1.91—1948). Victor 
Balances (1,91—1949), Liviu călin (1,86— 
1953), George Petruc (1,90—1950), Emil 
Creangă (1.81—1952).

POLITEHNICA CLUJ — antrenor Va
sile Mureșan : Zoltan Horvath (1,36— 
1942), Liviu Moraru (1,36—1947), Alexan
dru Vidican (1,83—1952), Mircea Barna 
(1.85—1952), Sorin Vidican (1,80—1955), Mi
hai Simon (1,83—1947), Dan Lăpușan (1.80 
—1954). Viorel Moisin (1,95—1649). Marinei 
Banu (1,93—1952), Lucian Andreitu (1,95—

Andronescu (1,91—1948),

1949). Gelu Olosuteanu (1,93—1954). Cor
nel Voicu (1,98—1951), Marius Crăciun 
(2,03—1953), Dan Roman (1,97—1949), Tra
ian Scridon (1,95—1951).

C.S.u. GALAȚI — antrenor Ludovic 
Gonczi : Aurel Baltag (1.95—1941), Va- 
sile Ralleanu (1,98—1950), Gheorghe Ma- 
goș (1,97—1950). Ioan Silaghi (1,97—1952), 
Cornel Moldovan (1,96—1954), Nicolae 
Stratan (1,96—1953), Constantin Moraru 
(1,94—1945), Anton Coman (1.93—1953), 
Dorin Leonte (1.90—1954), Rtndunel Mar- 
tinescu (1.88—1950). Mircea Anton (1,81— 
1947). Liviu Tudose (1.80—1952),

VOINȚA TIMIȘOARA — antrenor Mir
cea Gașpar : Nicolae Viciu (1,85—1939), 
Pavel Lup (1.87—1950), Gabriel Leonte 
(1.80—1940). Octavian lancea (1,96—1951), 
Nicolae Ivanici (1,95—1040), loan Lungu 
(1.94—1950), Stelian Pascaru (1.98—1950), 
Tiberiu Ondreicovics (1.93—1952), Ludo
vic Csordas (1.95—1949). Cantemir Rlscu- 
ția (1,98—1952), Ștefan Bakoș (1.80—1953), 
Pavel Galamboș (1,85—1950) Dorin Ilia 
(1,83—1951), Mihai Donca (1.82—1951), Ioan 
Mlcinlc (1,75—1951), Pavel Roman • (1,85 
—1945).

mai accelerat, 
tot mai înain- 
mohdială. deși 
din ce în 

puternică.
posibilități de 

progres rapid în interiorul miș
cării sportive care, din păcate, 
rămîn nefolosite. într-o enume
rare ce nu ține seama neapărat 
de ordineq importanței, ele ar 
fi: înțelegerea de către toți spor
tivii a necesității științifizării 
antrenamentului (ne referim, în
deosebi, la volum și intensitate), 
programarea întîlnirilor de veri
ficare în compania unor adver
sari de valoare (și, deci, renun
țarea la turneele de plăcere), 
colaborarea efectivă, continuă și 
sinceră între toți tehnicienii de 
frunte.

Asupra acestui ultim punct 
ne vom opri, el formînd fondul 
comentariului nostru. Poate că 
nu mai este necesar să sublini
em importanța acestei colaborări 
pentru progresul general al li
nei ramuri sportive și, mai ales, 
pentru acela al qchipelor repre
zentative ale țării. O vom face, 
totuși, succint, mai mult pentru 
a vedea ceea ce se pierde în fie
care zi. Evident, forța colectivu
lui este net superioară celei a 
individului, oricît de capabil ar 
fi acesta. încredințîndu-i-se mi
siunea de a conduce pregătirea 
echipei reprezentative, el nu se 
poate lipsi de aportul colectivu
lui de tehnicieni, de observațiile 
și înregistrările făcute la meciu
rile de verificare și la cele ofi
ciale, de adnotările privind sis
temul de joc, forța compartimen
telor și a unor individualități din 
echipele ce ne vor fi adversare,

de sugestiile colegilor de la clu
buri care cunosc în profunzime 
caracterul sportivilor lor, poslbi 
litățile de exprimare, carențele 
acestora. Și, totuși...

Există în destul de multe ca
zuri un „fenomen de respinge
re" simultan din ambele părți, 
explicabil, dar imposibil de ac
ceptat. Pe de o parte, cel ajuns 
la cîrmă crede că numai el poa
te indica soluțiile cele mai efi
ciente și se teme de ce-ar putea 
produce invidia celorlalți, iar pe 
de alta, „opoziția" vrea să de
monstreze injustețea alegerii, 
statutul de neofit al celui ajuns 
antrenorul formației reprezenta
tive și încearcă să-și netezească 
calea spre locul ce ar putea .le- 
veni vacant, bucurîndu-se (ori
bilă imagine) de insuccesul cole
gului lor, de fapt de insuccesul 
echipei naționale...

Se uită (sau încearcă să se 
uite) că fiecare mare realizare 
este plămădită și din personali
tatea individului, dar are la ba
ză forța colectivului. Se uită că 
echipa națională este o creație a 
întregii discipline (federație, clu
buri, tehnicieni, sportivi) și că, 
deci, ea îi reprezintă si pe ei, 
scoate în evidență priceperea tu
turor, munca, spiritul de abne
gație. Și. ceea ce este mai grav, 
se uită că fiecare succes 'este al 
întregii noastre mișcări sporti
ve, al țării.

Ce minunat exemplu ne-a dat 
conducerea 
statului 
acum 
prilejul 
tivi de 
conferite înalte distincții și an
trenorilor caro au asigurat spor
tivilor ascensiunea pe cele mai 
înalte culmi ale măiestriei, dar 
și acelora care i-au descoperit, 
le-au îndrumat primii pași în 
lumea sportului. Să nu aibă 
oare nici acest exemplu ecoul 
dorit în rîndurile tehnicienilor 
sportului românesc, să nu-î con
vingă de faptul eâ trebuie să 
renunțe la meschinele bucurii 
egoiste în folosul satisfacției ge
nerale, că numai unindu-și e- 
forturile, capacitatea, vor putea 
să ajute sportul românesc să a- 
j mgă la înaltul nivel pentru 
câre îi sînt create toate condi
țiile ?

partidului 
nostru, 

cîteva 
decorării 

seamă ai țării, au fost

din 
zile !
unor

Ș» 
nou. 

Cu 
spor-

Hristache NAUM

Secvență din timpul desfășurării

a

partidei Steaua — Dinamo PROGRAMUL Șl ARBITRII PRIMEI ETAPE

______ ... ____ Șț 
sacul entuziasmului cînd de ani și 
ani ești obligat să le rezolvi singur 
pe toate. La fosta „Știința" stăteam 
de dimineață pînă seara la stadion, 
ocupîndu-mă nu numai de antrena
mente, ci și de treburi administrati
ve și gospodărești. De 6—1 ani la 
Poli ni se dau (pe bază de sarcină) 
oameni în conducerea secției, care 
sînt doar onorifici. Nici la club și 
nici la C.J.E.F.S. nu mă ia nimeni 
în considerație, iar președintele Ba- 
lîța își permite chiar să mă insulte. 
Atmosfera o creează oamenii, și la 
Timișoara cei din conducerea spor
tului nu realizează o atmosferă favo
rabilă performanței. Să mergem la 
Cîmpulung Muscel să vedem ce și 
cum s-a făcut cu sprijin și cu su
flet !“.

Să dăm cuvîntul cuiva din afara 
acestei dispute, unu! vechi animator 
si activist sportiv, membru în comi
sia județeană de atletism, Gheorghe 
Teodorescu, „Pista stadionului .,1 
Mai" a zăcut in părăsire pentru că 
antrenorii au zis că prea e la... pe
riferie. Alături de acesta se află un 
teren cu iarbă, foarte bun pentru a- 
runcări și altul cu zgură, ambele ne
folosite. Și cauza cauzelor : de Ia 1 
iulie pînă. la 1 ««octombrie în Timi
șoara nu facem atletism. Tocmai cînd 
sintem în plin sezon luăm scuzele m 
brațe. Copiii sînt aci, studenții sînt 
colea, iar antrenorii în vacanță..."

Iar prof. Alexandru Cerghi, direc
torul Școlii sportive Timișoara, ne-a 
completat tabloul și cu perioada 
sezonului rece : „Pista acoperită d? 
la C.F.R. a fost atît de solicitată de 
către atleți în iarna trecută, incit am 
putut să-mi plasez acolo jucătorii de 
tenis !“

Unde-i 
tovarăși 
nu care 
atletismului, depinde și de climatul 
din sinul acestuia? Și climatul per
formanței n-are nevoie. în primul 
rînd, de două constante : munca te
meinică, hrănită din metodica an-

DE LA ATMOSFERĂ LA 
ORGANIZARE Șl INVERS...

Adrian Damșa : „Avem un nece
sar în ceea ce privește baza mate
rială sau ca număr de specialiști. Dar 
ce intră in circuitul „productiv", ca 
să spun așa, asta e altceva. Este ade
vărat că secția de Ia Poli are doar

la concluzia că toți lucrează numai 
startul (de jos și din picioare). Ocu- 
pindu-se numai de start să ne mai 
mirăm că așa de puțini elevi ajung 
la... sosire ?“

Gheorghe Nemeth, antrenor la 
C.F.R. șl la grupul școlar textil : 
„M-am convins pe pielea mea că Ti
mișoara a devenit un oraș al jocu
rilor și nu a! sporturilor individuale. 
Am o junioară II. Mitrache, clasată 
pe locul V la disc și pe II la pen
tatlon și un antrenor de handbal tot 
încearcă s-o atragă in echipa sa. 
Cine controlează în școli dacă intr- 
adevăr atletismul ocupă o treime din 
programul orelor de colectiv spor
tiv, inspectorul școlar de resort, Raab, 
fiind mereu pe teren cu o mie de 
alte sarcini și din școli nu poți adu-

PREA MULTE DISCUȚII

atunci adevărul, stimați 
antrenori și profesori 1 Și 
cumva atmosfera din jurul

4 garduri și că o bucată bună de 
vreme a trebuit să înlocuiască bloc- 
starturile cu... gropi (gropi care și x 
acum există pe pista stadionului Po
litehnica ! — n.n.). dar acestea i-au 
oprit să-și amenajeze sectorul de să
rituri sau să crească aruncători de 
valoare? Este adevărat că Liceul 
nr. 4 (director C-tin Popa) a fost la 
debutul său profilat pe atletism și 
acum la loc de cinste e handbalul, 
dar aceasta îi împiedică pe profe
sorii Deheleanu, Delcov și Marioara 
Lazăr (sprintera venită mai de cu
rînd, dar simțind evident pulsul om- 
petițiilor) să dezmintă locul periferic 
al atletismului în școală ? Este ade
vărat că actualele Secții de perfor
manță nu se bucură in cadrul clu
burilor respective (Poli, C.F.R., Li
ceul 4) de aceeași atenție ca și Cele
lalte secții (inclusiv neglijarea baze
lor sportive, ca de pildă
Poli sau stadionul Tineretului dat 
în custodie Liceului 4), dar oare a- 
ceastă stare de fapt necorespunzătoa
re să-i determine pe majoritatea 
profesorilor de educație fizică cu 
specializare atletism să se ocupe în 
școlile lor de alte discipline, sau 
chiar cînd acordă atenție atletismului 
să o facă formal ? Dacă te iei după 
documentele lecțiilor acestora ajungi

na nici măcar 5 atleți juniori cu o 
clasificare mai 
buget, ce să mai 
clubul C.F.R. din 
secției de 179 000 
zintă salarii 1“

Emil Grozescu,
Ia catedra de educație fizică a Insti
tutului Politehnic (dar normat nu
mai pentru atletism, desfășurîndu-și 
activitatea numai în cadrul secției 
de atletism) : „Intr-un oraș mare ca 
al nostru, greu mai poți atrage ti
neretul la sport și mai ales la atle
tism..."

înaltă ? Cît despre 
vorbim dacă Ia 
bugetul anual al 

lei, 120 000 repre-

lector universitar

ÎNTRE UN CLUB SPECIALIZAT 
Șl „ATLETISMUL DE SALON"

ține să nu gîndim ce departe este 
în Timișoara .teoria de practică a- 
t.letică ! Iată de ce am abordat dis
cuția noastră cu tov. Martin Belba 
și prin această prismă : „Rezultatele 
slabe exprimă fidel realitatea ; avem 
un cadru tehnico-organizatoric nea
decvat care nu constituie un factor 
de emulație în rîndul școlarilor și 
studenților, principalele sfere de re
crutare în atletismul timișorean. 
Școala nu-i ajută pe antrenori, dar 
nici aceștia nu-și fac ordine în casă. 
Care este, de pildă, pepiniera secției 
de performanță de la Poli ? De alt
fel, sînt prea mulți specialiști și prea 
puțini atleți. Aceasta este și cauza 
unui randament scăzut al unor an
trenori. De pildă, Gh. Popescu, care 
avca« rezultatele mai bune ca antre
nor la C.F.R. decît acum, cadru uni
versitar la Poli. In Timișoara există 
un atletism de catedră, se practică 
un atletism de „salon". Pe primul 
plan e metodica antrenamentului dar 
nu și stadionul, iar performanța e 
aproape în teorie și departe în 
practică. Mulți profesori cu speciali
zare atletism, foști studenți ai mei, 
fug de această disciplină. Copiii .vin 
mai puțin Ia atletism decît Ia alte 
sporturi — spun ei. Dar nu se stră- 
duie suficient și cu imaginație pen
tru a-i atrage prin forme accesibi
le și interesante de concurs. O sin
gură soluție văd : crearea unui nu
cleu al atletismului (să ne amintim 
de experiența „Banatului", dar nu 
și de desființarea Iui) pe un terito
riu numai al lui ; un club universi
tar specializat, cu resorturi delimi
tate precis (t-hnic, administrativ, gos
podăresc etc.) și o pepinieră școlară 
(Șc. sp.. Lie. 4). Facultatea noastră 
ar prelua — sînt convins — un ase
menea club și eu personal m-aș în
hăma la o asemenea treabă, cu pa
siune".

A CAMPIONATULUI
Așa după cum am anunțat, nu 

peste mult timp, se vi da startul 
in prima ediție a Diviziei A la 
hochei, eveniment care — fără în
doială — va însemna un ncu și 
hotărît pas înainte pe drumul dez 
voltării acestui frumos și dinamic 
joc sportiv. Această primă ediție 
va contribui — în mod cert — la 
creșterea autorității formațiilor 
noastre fruntașe, la realizarea unei 
mai trainice legături dintre aceste 
echipe și publicul locql, în fond 
cel mai activ și inimos sprijinitor 
al lor, la formarea unor nuclee 
solide de activiști și tehnicieni ai 
hocheiului, mai ales în orașele un-

ECHIPA DE JUNIORI

stadionul

Așteptîndu-1 pe e«f. univ. Martin 
Belba, șeful catedrei de atletism din 
cadrul Facultății timișorene de edu
cație fizică, ochii ne-au căzut pe un 
panou, material didactic vizual, avînd 
tema : „Sarcinile teoriei antrenamen
tului sportiv". Se precizau acolo, 
printre altele, „studierea și aplicarea 
experienței înaintate acumulată în 
domeniul pregătirii sportivilor" și 
„statornicirea unui sistem de pregă
tire relativ stabil cu indicii superiori 
de eficiență". Și nu ne-am putut ab-

* X
întotdeauna ne-a plăcut să desci

frăm din realitatea prezentă semnele 
viitorului. Mezina secțiilor de Ia 
Școala sportiva — abia în al doilea 
an — este atletismul. 120 elevi și 4 
profesori (printre care și fosta a- 
tletă Ana Șerban), pășind (în sfîrșit !) 
pe pista stadionului „1 Mai" și pu- 
nîndu-li-se la dispoziție exclusivă un 
complex sportiv cu o pistă de 400 
m. „Noi vom depista și iniția — ne-a 
spus pref. Alex. Cerghi, directorul 
școlii — iar lansarea pe Jrbita per
formanței o va face, să sperăm, clu
bul specializat de atletism pe care-1 
așteptăm".

Actualul sezon internațional de 
hochei se va încheia, în țara noas
tră, în luna martie a anului viitor, 
cînd la București se vor desfășura 
partidele din cadrul grupei B a 
campionatului european de juniori. 
Așa după cum am anunțat, la a- 
ceastă întrecere vor lua parte 11 
selecționate naționale, urmînd ca 
ea să prilejuiască o trecere în re
vistă a perspectivelor hocheiului 
din R. F. Germania, Austria, R.D. 
Germană, Iugoslavia. Norvegia. 
Franța, Danemarca, România, Un
garia, Bulgaria și Italia. în vede
rea acestui important eveniment 
sportiv, tinerii hocheiști români fac 
intense pregătiri, urmînd ca o 
primă și utilă verificare să aibă 
Ioc în curînd, cu ocazia „Turneu
lui Prietenia" ce se va desfășura 
în localitatea Nitra (Cehoslovacia) 
între 12 și 18 noiembrie.

Pentru primul examen interna
țional, lotul de juniori 
ceput pregătirile, avînd în acest 
sezon în fruntea sa un nou colec
tiv de antrenori compus din pro
fesorii V. Crihan,' E. Mezei și Al. 
Calamar, ultimul fost pînă în a- 
ceastă primăvară component a! e- 
chipei reprezentative. Ei sînt aju
tați de dr. Anton Biro și el fost

și-a în-

DIVIZIEI A
pătruns nu dede acest sport a 

mult, cum este cazul Galați ilui, 
sau de unde a lipsit în anii din 
urmă, ca, de pildă, ltș Cluj.

Dar, despre ceea ce va trebui 
să însemne ediția inaugurală a 
campionatului Diviziei A la ho
chei vom mai' avea prilejul să 
scriem. Deocamdată facem cunos
cut cititorilor programul primei 
etape, prevăzută a avea loc în zi
lele de 3 și 4 noiembrie. După 
cum se știe cele 8 echipe ale Di
viziei A au fost împărțite, pe baza 
clasamentului final al „Cupei Ro
mâniei", în două grupe, urmînd 
ca în fiecare din aceste grupe să

se dispute cîte o dublă întîlnire, 
cu tur și retur. Pentru exemplifi
care vom spune că Dunărea Ga
lați va juca de două ori la Galați 
cu S. C. Miercurea Ciuc și de 
două ori la Miercurea Ciuc cu 
această formație. Fiecare etapă cu
prinde, deci, mai multe duble par
tide, care vor avea loc la un in
terval de 24 de ore, de regulă sîm- 
băta și duminica.

Iată acum programul și arbitrii 
primei etape (3—4 noiembrie):

Grupa I, București : STEAUA — 
S. C. MIERCUREA CIUC (primul 
meci : M. Presneanu și Gh. Mure
șan, al doilea : Fi. Gubernu și O. 
Barbu)

Galați : DUNĂREA — DINAMO 
BUCUREȘTI (ambele jocuri : C. 
Sgîncă și C. Ștefănescu).

Grupa a II-a, București : I.P.G.G.— 
LICEUL NR. I MIERCUREA CIUC 
(primul meci: O Barbu și R. Cris- 
tescu, al doilea : M. l’resneanu și 
A. Dibernardo) ■

Miercurea Ciuc: T1RNAVA O- 
DORHEI — AGRONOMIA CLUJ 
(primul meci: A. Balint și P. Ked- 
veș, al doilea : G. Tasnadi și E. Mi- 
hoc).

La toate aceste partide, Biroul 
Federal a delegat ca observatori pe 
unii dintre membrii săi. Astfel, 
pentru cele patru jocuri de la 
București, care se vor organiza, 
probabil, în două cuplaje, ca ob
servator al federației va funcționa 
ing. Constantin Țico, la meciurile 
de la Galați va fi prezent secreta
rul general al federației Vasile Mi- 
litaru, iar la Miercurea Ciuc a- 
cea’stă sarcină va reveni prof. Ioan 
Ferenczi, vice-președintele CJEFS 
Harghita.

Așadar, pe plan central au fost 
luate toate măsurile necesare asi
gurării .unui debut promițător al 
acestei competiții atît de mult aș
teptată de iubitorii hocheiului. Con
siderăm util să reamintim foruri
lor locale că și lor le revine o 
bună parte din responsabilitate și 
că pentru o cît mai bună desfășu
rare a partidelor este bine să se 
ia din timp măsuri de popularizare 
și de pregătire a bazelor sportive, 
în așa fel îneît etapa inaugurală a 
Diviziei A să însemne un succes 
din toate punctele de vedere.

ÎNAINTEA PRIMULUI START INTERNATIONAL
reputat hocheist. Noul val al 
cheiului nostru este alcătuit 
25 de tineri jucători, majoritatea 
dintre ei provenind de la echipa 
Liceului nr. 1 Miercurea Ciuc (10). 
De asemenea, formațiile I.P.G.G. 
(5) și Dunărea Galați (3) sînt și 
ele prezente cu cîțiva juniori ta- 
lentați, cu certe perspective. Mai

lio- 
din

slab sînt reprezentate tocmai e- 
chipele fruntașe : Steaua și Di
namo București care dau Iotului 
de juniori' doar doi și respectiv u- 
nul din componenții săi. Este și 
acesta un fapt semnificativ, care 
— credem — ar trebui să dea de 
gîndit conducerilor tehnice ale a- 
cestor două puternice secții...

Luni, 29 octombrie ora 12,30, în sala Dalles

„PREGĂTIREA SPORTIVILOR
DE PERFORMANȚĂ"

CENTRUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMENTA
RE AL CNEFS, Consiliul muni
cipal București pentru educație 
fizică și sport, în colaborare cu 
Universitatea populară Bucu
rești — anunță redeschiderea 
cursului de reciclare cu tema : 
„PREGĂTIREA SPORTIVILOR 
DE PERFORMANȚA ÎN LUMI-

NA HOTĂRÎRII PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE — 2 
MARTIE A.C.“.

Expunerea va fi făcută de conf. 
univ. Nicu Alexe, în sala Dalles, 
bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, lun> 
29 octombrie 1973, ora 12,30.

Va urma un film artistic.
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Astăzi fi mi ine in etapa a Xia Diviziei A

MECIURI ATRACTIVE. ÎNDEOSEbTlA BUCUREȘTI,
Tg. MUREȘ, PLOIEȘTI Șl ARAD

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 10 7 3
/

0 18— 7 17
2. F. C. CONSTANTA 10 7 1 2 18— 8 15
3. DINAMO 10 6 2 2 17—12 14
4. STEAUA 10 5 2 3 16—10 12
5. C.S.M. REȘIȚA 10 4 3 3 18—13 11
6. „U“ CLUJ 10 4 2 4 11— 9 10
7. POLITEHNICA IAȘI 10 5 0 5 9—10 10
8. POLITEHNICA TIMISOARA 10 4 2 4 8— 9 10
9. F. C. ARGEȘ 10 4' 2 4 13—16 10

10. SPORTUL STUDENȚESC 10 4 1 5 16—11 9
11. JIUL 10 3 2 S 12—13 8
12. STEAGUL ROȘU 10 3 2 5 7—10 8
13. RAPID 10 3 2 5 11—14 8
14. SPORT CLUB BACĂU 10 4 0 6 12—17 8
15. C.F.R. CLUJ 10 3 2 5 14—21 8
16. A. S. ARMATA TG. MURES 10 3 2 5 12—20 8
17. PETROLUL 10 3 1 6 11—15 7
18. U.T.A. 10 3 1 « 9—17 7

au întîlnit, într-un joc-școală, for
mația de tineret Politehnica Timi
șoara pe care au învins-o cu 5—0 
(Sima — 2, Broșovschi, Kun, Mun
teanul. Un semn de întrebare pla
nează asupra utilizării lui Domide, 
accidentat în jocul de la Constanța.

Sportul studențesc a făcut zilnic 
antrenamente. Joi, dimineață, an

trenorii A. Niculescu și I. Voica au 
făcut pregătiri, separate, cu com
partimentele echipei, iar după-amia- 
ză — un joc cu echipa de tineret. 
Va fi folosită formația din meciul 
cu C.F.R. Cluj, cu M. Sandu în 
echipă.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Ma- 
nole (Constanță).

A.S. ARMATA(16) — UNIV. CRAIOVA (1)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—71 : A.S.A. în B1 
1971—72 ; 0—0 și 0—2; 1972—73:
2—3 ți 0—1.

A.S. Armata Tg. Mureș priveș
te meciul acesta cu multă ambi
ție. Firesc, pentru că în campio

STEAUA (4) - F. C. ARGEȘ (9)
ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—71 : 0—6 și 5—1 ;
1971—72 : 2—1 și 1—2 : 1972—73 : 

1—0 și 1—1.

Steaua s-a antrenat zilnic, 
conștiincios, cu gîndul la o vic
torie în meciul de azi, o victorie 
absolut necesară pentru menține
rea în plutonul fruntaș. Miercuri 
dimineața, militarii bucureșteni au 
întîlnit, într-un joc-școală. propria 
formație de tineret-rezerve. Antre
norul Carol Creiniceanu ne spunea 
că toți jucătorii se simt bine, iar 
formația probabilă va fi cea care

a realizat acel meci frumos dumi
nică. la Timișoara, în poartă fiind 
Haidu (Iordache e accidentat).

Și la F.C. Argeș s-a „tras" tare 
toată săptămîna aceasta. Antreno
rul Coidum a planificat cțiiar și 
două antrenamente zilnice, spe- 
rind într-o comportare onorabilă, 
care să șteargă impresia ultimelor 
evoluții, nesatisfăcătoare, ale pi- 
teștenilor. Nu a fost fixat „U“-le 
ce va fi trimis în teren, dar și 
aici este posibilă o reintrare : 
Olteanu.

ABITRUL PARTIDEI : C. Ghiță 
(Brașov)

DiNÂMO (3) - „U" CLUJ (6)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 2—1. 2—2 ;
1971/72 : 3—2, 1—2 ; 1972/73: 3—1, 
5—1.

Duminică, partidă atractivă pe 
stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare. Beneficiind de o programa
re, acasă, în această etapă, dina- 
moviștii vor încerca să realizeze 
(și cu concursul formației A.S.A.) 
o regrupare în fruntea clasamentu
lui. Liderul, așa cum se știe, joa
că la Tg. Mureș. După... dușul 
din C.C.E., dinamoviștii își con
centrează acum atenția spre cam
pionat. Vineri au făcut antrena
ment, iar astăzi au un program

de exerciții de gimnastică. Folo
sirea lui Dumitrache este incertă. 
Formația probabilă : Caval — De- 
leanu, G. Sandu, Dobrău, Lucuță 
— Dinu, Sătmăreanu II, Nunweil- 
ier — Moldovan, D. Georgescu, 
Lucescu. 14i „U“ Cluj au avut loc 
zilnic ședințe de pregătire, fără 
obișnuitul joc amical. Studenții 
vor veni la București, azi, cu a- 
vionul. Portarul Lăzăreanu e in
disponibil. Antrenorii vor trimite 
în teren următorul „11“: Negru — 
Porațchi, Matei, Pcxa, Cîmpeanu 
(Ciocan) — Anca, Soo, Murcșan — 
Uifăleanu, Coca, Barbu.

ARBITRUL PARTIDEI: Gr. Bîr- 
san (Galați).

PETROLUL (17)-RAPID (13)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—71 : 0—0 și 0—1 ; 
1971—72 ; 0—2 și 1—0; 1972—73 ; 
0—1 și 1—0.

Ploieștenii, apăsați de locul 
penultim, s-au pregătit foarte in
tens pentru ăcest meci. Joi au în
tîlnit într-un joc de pregătire... 
două echipe! 45 de minute a ju
cat cu liderul campionatului jude- 
dețean, Petrolul Teleajen, de care 
a dispus cu 3—0 și 45 de minute 
cu Divizionara C Petrolistul Bol
dești pe care a întrecut-o cu 1—0. 
O bună dispoziție de joc a ma

nifestat Pîrvu, autor a 3 goluri. 
In privința formației s-a anunțat 
reintrarea lui Muțeșan pe postul 
de fundaș stînga. La mijloc se 
caută o soluție pentru a acoperi 
lipsa lui Cozarec, plecat să-și sa
tisfacă stagiul militar.

Giuleștenii s-au antrenat zilnic. 
Joi s-au deplasat la Alexandria. 
Antrenorul Macri caută cea mai 
bună formulă de echipă pentru 
acest meci atît de important pen
tru destinul de toamnă al forma
ției sale.

ARBITRUL PARTIDEI : I.
Cîmpeanu (Cluj).

U.T.A. (18)-SPORTUL STUDENȚESC (10)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1972—1973 : 4—1 și 0—0.
Meci important, în special pentru 

U.T.A., deținătoarea lanternei roșii. 
Textiliștii, care duminica trecută au

avut o comportare satisfăcătoare pe 
litoral, doresc să-șl aproprie victo
ria pe terenul propriu. Pentru a- 
ceasta, arădenii s-au pregătit cu 
multă atenție toată săptămîna. Joi,

SÎMBĂTĂ
BASCHET : Sala Floreasca, de Ja 

ora 10 : Steaua — C.S.U. Galați, uni
versitatea Cluj — Voința Timișoara, 
de la ora 16 : Universitatea Timi
șoara — I.E.F.S, București, Farul 
Constanța — Politehnica Cluj, 
I.C.H.F. — Politehnica București 
(meciuri In cadrul campionatului re
publican masculin).

BOX : Sala Progresul, de la ora 
18 • finala „Cupei Voința".

CANOTAJ : Lacul Herăstrău, de 
la ora 16: întreceri în cadrul „Cupei 
Recolta".

FOTBAL : Stadion „23 August", 
ora 15: Steaua — F.C. Argeș (Div. 
A), teren Steaua, ora 10 : Steaua — 
F.C. Argeș (tineret-rezerve); teren 
T.M.B. ; ora 15: T.M.B. — Unirea 
Tricolor (Div. C). teren Electronica, 
ora 15: Electronica — Tehnometal 
(Div. C).

HALTERE : Sala Steaua, ora 16 : 
întreceri în cadrul „Cupei Steaua".

POPICE : Arena Voința, de la ora 
16 întîlnirea internațională România 
— Ungaria, la femei și bărbați (jocu
rile pe echipe).

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
de la ora 17.30 : Voința București — 
progresul București (m); de la ora 
19.30 : Voința București — Progresu. 
București (f) — întîlniri în 
campionatelor divizionare.

Till : Poligonul Tunari, 
9 : campionatele republicane 
lere și skeet.

VOLEI : Sala Giulești, de 
16; Electra — Confecția " 
(B.m.), Medicina —

cadrul

de la 
de

ora 
ta-

ora3 la
București 

Locomotiva 
București (B.fn.), C.P.B. — Universi
tatea București (B.f.), Sala Construc
torul, de la ora 17 : Medicina Bucu
rești — I.T.B. (A.f.).

DUMINICĂ
ora 

Voința Ti- 
Unl- 
po- 

——_ politehnica 
ÎSuCulTTa,— I.E.F.S. (meciuri 
în cadrul campionatului republican 
masculin).

CAIAC-CANOE : Lacul Herăstrău,

BASCHET : Sala Floreasca. 
8.30 : Farul Constanța 
mișoara, Universitatea Cluj 
versitatea Timisoara. I.C.H.F, 
litehnica Cluj, Steaua — rol 
București, Rapid — I

de la ora 8.30: întreceri în cadrul 
„Cupei de toamnă”.

CICLISM : Complexul sportiv Stea
ua, de la ora 9.30 : concurs de cl- 
clocros dotat cu „Cupa Steaua”.

FOTBAL : Stadion Dinamo, ora 13: 
Dinamo — „U” Cluj (tineret-rezer- 
ve), ora 15: Dinamo — „U” Cluj 
(Div. A), teren Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — S.N. Oltenița (Div. B). 
teren Laromet, ora 11 : Laromet — 
Argeșul Mihăilești (Div. C). teren 
F.R.B.. ora 11: l.O.R. — Dinamo Slo
bozia (Div. C), teren I.R.A., ora 11*- 
Triumf — Flacăra roșie (Div. C).

HALTERE : Sala Steaua, de la ora
9.30 : întreceri din cadrul „Cupei 
Steaua”.

HANDBAL î Teren Constructorul, 
ora 9 : Constructorul București 
Voința Iași (B.f.), ora 10.15: Univer
sitatea București — I.E.F.S, („Cupa 
de toamnă”, f), teren Voința, ora 
10 : Voința București — Vulturul 
Ploiești (B.f.), teren Tineretului, ora 
9.30: C.S.U Construcții — Voința 
Craiova (B.f.), teren Giulești, ora
10.30 : Rapid — Carom (B.m.), ora 
11.45: Rapid — Universitatea Iași 
(„Cupa de toamnă”, f), teren Ghen- 
cea, ora 14.30 : Universitatea' Bucu
rești — C.S.U. Galați, ora 15.45: 
Steaua — Dinamo București (ambele 
în „Cupa de toamnă”, m).

POPICE : Arena Voința, de ia ora
8 : turneul individual din cadrul în- 
tîlnirii internaționale România — Un
garia.

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
de la ora 9.30 : Progresul București 
— C.S.M. Cluj <m), de la ora 11.30: 
Progresul București — C.S.M. Cluj 
(f) — meciuri din cadrul campiona
telor divizionare.

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
9, campionatele republicane de talere 
și skeet.

VOLEI î Sala Dinamo, de la ora
9 : Viitorul — Flacăra roșie Bucu
rești (B.f.). Dinamo 
(A.f). sala Giulești, 
I.E.F.S. — Penicilina 
pid — Explorări B. 
I.E.F.S. — Viitorul 
sala Progresul, de la 
sul — Spartac București (B.f), pro-' 
greșul — „U” Cluj (A.m).

— „U- Cluj 
de la ora 9 : 
Iași (A.f), Ra- 
Mare (A.m.), 
Bacău (A.m). 

ora 9: progre-

natul trecut au 
partide. în plus, 
cred într-un joc

pierdut ambele 
tîrg-mureșenii 

superior celui
realizat în etapă anterioară, în 
întîlnirea cu Rapid. Antrenamen
telor desfășurate pe stadionul „23 
August", unde se Va disputa și

meciul de mîine, li s a adăugat la. 
mijlocul săptămînii obișnuitul joc- 
școală cu formația de tineret-re
zerve. Problemele în alcătuirea e- 
chipei sînt aceleași, adică în com
partimentul defensiv, Unchiaș con- 
tinuînd să fie indisponibil.

Studenții craioveni, reîntorși 
ieri din Belgia, știu că îi așteaptă o 
partidă extrem de dificilă la 'Tg. 
Mureș. Formația va fi, după toate 
probabilitățile, caa care a încheiat 
meciul de la Liege.

ARBITRUL PARTIDEI: A. Bcn- 
tu (București)

Imperativul etapei

REFUZAȚI PLATITUDINEA!
Vorbim mereu de fair-play, de puterea de a privi în față adevă

rul adevărat și de a recunoaște meritele învingătorului. Acum, trebuie 
s-o spunem din nou, Dinamo și Universitatea Craiova — singurele noas
tre reprezentante rămase în turul II al Cupelor europene intercluburi — 
au fost invinse de două echipe care, miercuri, cel puțin, s-au dovedit 
o fi moi bune. Desigur, înfrîngerile au afectat pe cei din preajma fot
balului, și, sperăm, cel mai mult pe jucători. Momentul trebuie să con- 

} stituie insă punct de referință în activitatea formațiilor noastre._ Sperăm 
ca analizele Ce s-au făcut sau se vor face vor fi la obiect, fără oco
lișuri și scuze. . „

Acum, mai mult ca oricind, fotbaliștii noștri ou datoria sa revină 
Ia realitate și să se declare nemulțumiți de roadele acestei toamne. 
Iar această nemulțumire trebuie dovedită în teren.

Cum ? Prin eforturi suplimentare pentru autodepășire, prin hotărîrea 
de a trece de bariera modestului randament în care se complac cele 
moi multe dintre divizionarele A.

Azi și mîine Ise dispută jocurile etapei o XI-a și publicul așteaptă 
reabilitarea jucătorilor, E posibilă ? Printr-o angajare totală, da I Refu- 
zînd platitudinea care a existat in etapa trecută pe mai multe stadi
oane, indiferența unor jucători, eschivarea lor de fa efortul maxim cerut 
de competiția în care joacă. După zece etape, despre oboseală nu 
putem vorbi. Nu poate fi ihvocată — și dacă există — nici scuzată. 
Altfel, înseamnă că pregătirea făcută la începutul competiției, la 
munte, a însemnat nu o pregătire corespunzătoare, ci o simplă vacanță.

Etapa de azi, privită prin prisma clasamentului, oferă meciuri inte
resante. Să sperăm că lupta pentru puncte nu va fi un balast și fot
balul bun va avea cîștig de cauză. Ar fi un prim pas spre ceea ce 
așteptăm de la fotbaliștii noștri.

Acum, după ce am cam pus punct competițiilor internaționale, unde 
sita deasă nu-i lasă să treacă decît pe cei bine pregătiți, factorii de 
răspundere din fotbalul nostru trebuie să acorde toată atenția campio
natului. E de dorit un efort general din partea tuturor — în primul 
rînd, jucătorii — pentru îmbunătățirea calitativă a competiției. Cu la
mentări și indiferență, am rămine unde ne aflăm. Și atunci chiar că nu 
ar mai conta nici acest clasament, care nu ar mai fi o ierarhie de 
valori pozitive, ci un masiv pluton situat în zona... valorilor negative.

Constantin ALEXE

ASTĂZI, LA TIRANA,

F. C. CONSTANȚA

VA ÎNTÎLNI 

SELECȚIONATA ALBANIEI 
în cadrul pregătirilor ce le efec

tuează în vederea partidei cu re
prezentativa R.D. Germane, din 
preliminariile CM., selecționata 
Albaniei va avea astăzi ca spărifig- 
partener pe echipa F.C. Constanța.

Fotbaliștii constănțeni au plecat 
ieri, pe calea aerului, la Tirana.

în Cursul săptămînii, antrenorul 
Hașotl â condus antrenamente zil
nice, iar miercuri echipa a susținut 
un j&c-școală cu formația ds_ tine
ret-rezerve. Din iUle constănțean 
nu vor lipsi Ștefărtescu, Antonescu, 
Vigu, Nistor, Tănase, Cafaman, 
Lică.

DM COt U F.C, GÂH1I?
Fostul fundaș central al Rapi

dului și al echipei naționale, Dan 
Coe, absent de mai mult timp 
din activitatea noastră Competițio- 
nală, și-a reluat antrenamentele.

Intențiile sale au vizat mai multe 
formații divizionare. I^a ora actuala. 
Dan Coe se află în tratative avan
sate cu F.C. Galați.

Sperăm ca fostul nostru interna
țional să fie același jucător bun, 
exemplul de dăruire pentru culo
rile pe care le apără.

DERBY-URl Șl... ÎNTREBĂRI Șl ÎN CAMPIONATUL

DE TINERET-REZERVE
• Mîine, la Ploiești, „meciul etapei^

STEAGUL ROȘU (12)-JIUL (11)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—1971 : 1—0 și 1—2: 
1971—72 : 1—0 și 0—1 ; 1972—73: 
1—0 și 0—1.

Atît echipa gazdă, cit și adver
sara sa 'din Valea Jiului nu au o 
situație bună in clasament, ambele 
(cu cîte 8 p) fiind despărțite doar 
de un punct da ultimele două 
clasate. Petrolul și U.T.A. Ceea ce, 
evident, își Va pune amprenta pe 
partida de pe stadionul Tineretu
lui. în timp ce stegarii se prezintă 
în fața suporterilor după înfrîn- 
gerea suferită la Reșița în etapa

trecută, după ce a practicat acolo 
un joc slab (acuzînd și lipsa acci- 
dentaților Pescaru și Mataescu), 
Jiul vine la Brașov după ce a 
obținut două puncte pe teren pro
priu în fața Politehnicii Iași, ur
mare a unei dominări nete. Ceea 
ce pledează, teoretic, pentru un 
joc echilibrat, ținînd cont de cir
cumstanțele jocului pe teren pro
priu. Și așa Va fi dacă elevii lui 
Proca nu vor reuși nici de această 
dată să găsească „cheia" finaliză
rii.

ARBITRUL PARTIDEI: O. An- 
derco (S. Mare)

C.F.R. CLUJ (15)-POLITEHNICATIMIȘOARA(8)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : în ultimii ani „Poli" a 
activat în Divizia B.

C.F.R. Cluj a, continuat și în 
această săptămlnă ciclul obișnuit 
da antrenamente din ultima vre
me, punînd accent pe intensitatea 
ședințelor de pregătire. Jocul-școa- 
lă a fost programat miercuri, în 
compania divizionarei C Telinofrig 
Cluj. Scorul (11—0 I) arată o deo
sebită poftă de joc din partea ce
feriștilor clujeni. în privința for
mației, există o singură problemă:

Cojoiaru nu este complet însănă
toșit. în rest — „li"-le obișnuit.

La „Poli" Timișoara toată lumea 
așteaptă confirmarea jocului bun 
reușit în etapa trecută, în meciul 
cu Steaua, ca și, după cîteva ten
tative nereușite1 realizarea unui 
rezultat favorabil în deplasare. La 
antrenamente s-a pus accentul pe 
individualizare, iar miercuri ..Poli" 
a jucat cu C.F.R. din localitate, 
eu care a' terminat la egalitate : 
3—3.

ARBITRUL PARTIDEI : R. Stin- 
can (București).

POLITEHNICA IAȘI (7)-C.S.M. REȘIȚA (5)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : In campionatele trecute, 
cele două echipe, jucind în ,,B“, 
nu s-au întîlnit în meciuri ofi
ciale.

Va fi, deci, o partidă inedită, în 
premieră pe... țară. Un meci pe 
care ieșenii — reveniți în Copou, 
după două deplasări consecutive, 
la Ploiești și Petroșani, din care, 
grijulii, au strîns două puncte 
mari cît roata carului — vor să-l 
cîștige, dornici să se mențină în 
parțea superioară a clasamentu
lui. Desigur, lanul, Simionaș. 
Lupulescu et. comp, nu vor avea o 
misiune ușoară, știut fiind făptui 
că echipa lui Reinhardt nu se mul
țumește doar să se apere pe tere
nurile din afara Reșiței, ci să și 
atace, sau contraatace, cu ambiție 
și vigoare.

Ambele echipe au efectuat în a- 
ceastâ săptămîna, obișnuitul ciclu 
de antrenamente, susținînd și cîte 
un meci de verificare. La ieșeni, 
va reintra, probabil, Dănilă. O 
indisponibilitate de ultimă.. oră

in lotul reșițenilor, Atodiresei, ac
cidentat.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Pe- 
triceanu (București).

MÎINE, ÎN DIVIZIA B,
O etapă interesantă, cu multe me

ciuri atractive, se va desfășura' mîi
ne în Divizia B. Programul rundei a 
XI-a cuprinde partide ale căror re
zultate pot schimba configurația cla
samentelor.

In prim plan se situează jocurile 
liderilor seriilor I (Gloria Buzău) și 
a III-a (Olimpia Satu Mare), jocuri 
pe care le vor susține la Tulcea (cu 
Delta) și, respectiv, la Cugir (cu 
Metalurgistul).

Ambii lideri au misiuni dificile, 
deoarece gazdele sînt avide de punc
te : Delta — pentru a micșora dife
rența față de primul loc, iar Meta
lurgistul — pentru a-și mai îmbogăți 
săraca zestre ce o are în prezent. 
Dar, în aceste serii, și principalii ur
măritori (C. S. M. Suceava — seria 
I și F. C. Bihor — seria a III-a) vor

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
Șl RESTAURANTE DUCUREȘTI

vâ invită să participați la expozițiile de artă culinară cu vin- 
zare, organizate in saloanele restaurantelor :

UDO, NORD, VICTORIA, CINA, AMBASADOR, ATHENEE 
PALACE, în 27.X. 1973 ; NORD in 3.XI. 1973, sub denumirea 
„TINERI BUCĂTARI Șl COFETARI", iar în 17.XI. 1973 la
ATHENEE PALACE, unde va avea loc expoziția generală de 
artă culinară cu vînzare, a tuturor unităților I.T.H.R.B.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 
pun la dispoziția publicului locuri pentru odihnă și tratament 
în lunile octombrie și noiembrie, la tarife reduse, în urmă
toarele stațiuni balneoclimatice :

— Odihnă : Borsec, Bușteni, Lacul Roșu, Păltiniș, Pre
deal, Sinaia, Sovata, Tușnad.

Tratament : Călimănești, Căciulata, Slănic Moldova, 
Sinaia, Vatra Dornei, Bazna, Sîngeorz Băi, Ocna Sibiului, 
Eforie Nord.

Cazarea se face în hoteluri și vile confortabile, iar tra
tamentul este asigurat de personal medical de specialitaLe.

Soliciianții beneficiază de reducere cu 50’/» la transpor
tul pe C F.R, și I.T-A.

Biletele se pot procura la sediile tuturor oficiilor jude- 
•țene de turism, precum și la filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București.

AMARANDEÎ
Rămas, totuși, în anonimat, da

torită interesului ultimelor etape 
ale primei divizii, campionatul de 
tineret-rezerve și-a disputat și el 
10 etape, și după această porțiune 
a cursei se pot trage cîteva con-' 
duzii privind clasamentul. Dinco
lo de întinerirea îmbucurătoare a 
Ioturilor din acest eșalon —■ mă
sură impusă de o nouă prevedere 
a federației la începutul sezonului 
— ceea ce putem discuta, acum, 
este echilibrul evident din fruntea 
ierarhiei. Ca niciodată în acest 
campionat de tineret-rezerve nu 
mai puțin, de 8 echipe rulează pe 
primele locuri ceea ce, trădează, 
dincolo dc excepțiile dc rigoare, o 
nivelare valorică pe care am do
ri-o de acum înainte în sens su
perior.

Ultima etapă a campionatului de 
tineret-rezerve avea să readucă în 
frunte formația Rapidului. în con
trast cu evoluția primei echipe, 
team-ul de tineret-rezOrve din Ciu
lești, antrenat de N. Belizna, joa-

ui tmtiiH
evalua în deplasare, la Bușteni șl, 
respectiv, Hunedoara. în schimb, li
derul seriei a Il-a, Chimia Rm. yîl- 
cea, va juca pe propriul teren, în 
compania Metalului București. Cu 
toate că formația bucureșteană a În
registrat, zilele trecute, un eșec sur
prinzător în „Cupa României", tn- 
tilnirea poate oferi spectatorilor Vîl- 
ceni o dispută dîrză, de un bun ni
vel tehnic.

Din programul etapei a XI-a mai 
ies în evidență meciurile Metalul 
Plopeni — C.S.U. Galați, Știința Ba
cău — Celuloza Călărași (seria I), 
Tractorul Brașov — C.S.M. Sibiu, 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Fla
căra Moreni, Nitramonia Făgăraș — 
Metrom Brașov (seria a Il-a), Unirea 
Arad — Arieșul Turda, Victoria Cu
rei — Textila Odorhei, Ind. sirmei 
C. Turzii — U. M. Timisoara (seria 
a III-a).

Azi, la televiziune :
STEAUA - F. C. ARGEȘ
Astăzi, iubitorii fotbalului vor putea 

Urmări la televiziune interesanta parti
dă din Capitală, STEAUA — F. C. AR
GEȘ, ce se dispută pe stadionul „23 
August”, începînd de la orele 15,

Ceea ce nu vor vedea, însă, spectatorii 
care se vor mulțumi cu urmărirea par
tidei la televizor, este meciul feminin 
de fotbal Rapid — Minerva, din deschi
dere.

câ constant, avînd o bună pregă
tire fizică și chiar tehnico-tactică. în 
spatele liderului, Steaua și Univer
sitatea Cfaiova, două puncte de 
discuții. Pentru că Steaua are. să 
nu uităm, în componența sa mulți 
jucători experimentați care, logic, 
ar trebui să domine cursa. Numai 
linia de atac a echipei lui Creini
ceanu poate ridica multe invidii 
în rîndul divizionarelor A ; Agud, 
Atnarandei, Szabatloș! în privința 
craiovenilor, frumoasă surpriză, 
pentru că după victoria din der- 
by*ul cu Dinamo cu 2—0. forma
ția olteană a urcat pe locul . 3, 
anunțînd ambiții pe -măsura echi
pei mari. Dar surpriza cea mare 
pare să se fi c&ffsumat duminica 
trecută la Cluj, acolo uride o ve
detă a campionatelor trecute, „U“, 
a pjerdut în fața uneia dintre cele 
mai slabe echipe, S. C. Bacău. Ex
plicația nu este prea complicata, 
pentru că studenții clujeni au la 
ora actuală foarte mulți juniori 
noi pe care antrenorul Vasile Bă- 
luță îi pregătește pentru un viitor 
matur. Golul acela înscris dumi
nică de băcăuanul Cioancă poate 
fi și punctul de plecare pentru as
censiunea formației lui Nedelcu, 
cea care în ultimii doi ani a pla
nat în mediocritate, fără prea mul
te scrupule. Acum, la baza de jos 
a clasamentului, Jiul și Sportul 
studențesc, și, mai ales, Jiul, for
mația care n-a realizat decît 3

puncte, ridică serioase senine de 
întrebare asupra muncii e^re se 
desfășoară la acest nivel numit 
„rezervor al primei echipe”. Să 
sperăm că ăiî fost etapele necesare 
rodajului, urmînd ca pîhă la sfir- 
șitul turului să consemnăm oare- 
eari metamorfoze și la aceste e- 
chipe.

După etapa de duminică, o e- 
tapă cu 23 de goluri înscrise, cu 
trei remize , și dOită victorii în de
plasare (S. C. Bacău, la Cluj : Po
litehnica Iași, la1- Petroșani), după 
derby-ul Politehnica Timișoara — 
Steaua încheiat la egalitate (1—1), 
» nouă etapă interesantă și în a- 
cest univers al tineretului.

Derby-ul se va juca la Ploiești 
între campioana „en-titre“, Petro
lul, și liderul actual, Rapid. De 
fapt, uvertura va fi semnată, as
tăzi, printr-un joc interesant din 
punct de vedere al ofensivei. Pen
tru că, atît Steaua cît ți F. C. Ar
geș, sînt echipele cu cele mai pro
ductive atacuri (21 de goluri în
scrise), ceea ce poate fi O invita
ție la un joc spectaculos. Dincolo 
de clasament, care interesează ți 
el ca un criteriu al formei și con
stanței, să sperăm că, odată in
trate în linia dreaptă a turului, e- 
chipele de tineret-rezerve vor re
leva ascensiuni de fond.

Mitten M. 1ONESCU

OUL LUI COLUMB Șl PROBLEMA
ÎNLOCUIRII JUNIORILUR 

In DIVIZIILE B Șl C
Și La ultima ei ședință, Comisia 

de competiții și disciplină a avut 
de judecat o serie de contestații le
gate de înlocuirea juniorilor, în 
meciurile Diviziilor B și C. După 
cum s-a arătat și în articolul nos
tru de joi, problema n-a putut fi 
rezolută prin obținerea sau neob- 
ținerea asentimentului medicului. 
Punînd această clauză, Federația a 
socotit că Va pune stavilă încercă
rilor echipelor de a se descotorosi, 
cît mai repede cu putință, de ju
niorul pe care au trebuit sâ-1 intro
ducă în formație, potrivit regu
lamentului, salvîndu-se, deci, ideea 
—: de altfel, excelentă — de a se 
grăbi procesul de întinerire a echi
pelor, de a le ajuta, cu sau fără 
voia lor, eă-și formeze cadrele de 
mîine.

Asistînd la ședința Comisiei dc 
competiții și disciplină, ne-am dat 
seama. însă, că această nouă clau
ză — avizul medicului pentru înlo
cuirea juniorului, la o accidentare 
a acestuia — lasă deschisă mai de
parte poarta eludării dispozițiunilor 
F.R.F., în multe Cazuri, medicii 
transformîndu-se în suporteri al e- 
chipelor respective și dîndu-și ast
fel cu ușurință asentimentul pentru 
înlocuirea juniorului, la adăpostul 
unor diagriosticuri discutabile.

Și atunci, ce este de făcut, pen
tru a se pune capăt acestor stări 
de lucruri ? Fără a ne referi la po
vestea cu oul lui Columb, vom spu
ne că Federația are posibilitatea

să-și impună punctul de vedere, 
printr-o simplă decizie, care nu mai 
poate da loc la nici un fel de ma
nevră : ÎNLOCUIREA JUNIORU
LUI, ÎN ORICE ÎMPREJURARE, 
PRINTR-UN ALT JUNIOR !

în felul acesta, ar rămîne fără 
obiect și diagnosțicurile de comple
zență ale medicilor, supraviețuind, 
în schimb, principiul folosirii ju
niorilor în meciurile seniorilor, pro
movarea lor cît mai repede,' creș
terea capacității lor de a face fată 
meciurilor din Diviziile B și C. 
Ceea ce înseamnă o contribuție e- 
fectivă la progresul fotbalului nos
tru.

Jack SERAR1U

Reprogramarea unor partida
Federația româna de fotbal a hoUrît 

să reprogra neze, pentru data de 31 Oc
tombrie, unele meciuri. Iată partidele ■:» 
vor avea loc miercurea viitoare :
• Viitorul Cobadiii — Rapid Fetești, 

Ia ora 14; jocul eontează pentru etapa 
din 24 octombrie a „Cupei României":
• Carpați Covasna — tacul Ursu So

vata, ora 14.30; întîlnire din campiona
tul Diviziei C, seria a XI-a, etapa din 
7 octombrie ;

a Unirea Alba Iulla — Recolta Sr- 
lonla, ora 14.30; meci din campionatul 
Diviziei c, seria a IX-a, etapa din 21 
octombrie ;

• Unirea ZaiAu — Bihorean» Mar- 
gliita, ora 14.30; din campionatul Divi
ziei C. seria a X-a. etapa din 23 oc
tombrie.

CONCURS SPECIAL PRONOSPORT-28 OCTOMBRIE 1973
se atribuie

• Autoturisme TRABANT 601 ;
• Excursii în R.F. Germania la Campionaiul 

Mondial de Fotbal 1974;
® Premii obișnuite în bani ;
® Premii suplimentare în bani-

AZI. ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULE
TINELOR !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 26 
OCTOMBRIE 1973:

FOND GENERAL DE 
PREMII : 987 652 lei din 
care 11 263 lei RE
PORT.

Extragerea 1 : 87 15
58 33 37 40 7 65 26

Extragerea a Il-a :- 17 
20 45 32 47 74 43 31 13

Plata premiilor pen
tru acest concurs se va 
face astfel :

— în Capitală, înce- 
pind de la 2 noiem
brie la 26 decembrie 
1973 inclusiv ;

— In țară, de la 6 
noiembrie ia 26 decem
brie 1973 inclusiv.



ACTUALITATEA LA TENIS
• Năstase eliminat din turneul de la Teheran

A DOUA TINEREȚE 
A BICICLETEI

S-a mai scris, sîntem siguri, despre 
noua tinerețe a „micii regine44 a șoselei, 
cum îi spun francezii bicicletei. Reve
nim azi. numai pentru a da ultimilor 
neîncrezători cîteva date extrem de 
•semnificative, care atestă din plin do
rința locuitorilor atît de pe bătrinul 
cît și de pe noul continent să pedaleze, 
să se deplaseze, cu un vehicul mișcat 
numai de forța propriilor picioare.

în 1960, în Statele Unite bicicleta nu 
era în nici un caz considerată drept un 
mijloc de locomoție valabil, și asta 
chiar de producători. Putea fi, în cel 
mai bun caz. o jucărie pentru cei ti
neri. Automobilul era regele neîflcoro- 
mat al șoselelor, pentru biciclete nemai- 
rămînînd loc pe drumuri decît cel mult 
în dreptul canalelor de scurgere. în 
anul luat drept etalon de comparație, 
în S.U.A. nu s-au vîndut decît 3.7 mi
lioane de biciclete, dintre cs^re 1,1 erau 
importate. Se apreciau la 23,5 milioane 
numărul bicicletelor în circulație, dar 
în același timp se aprecia că jumătate 
dintre ele nu erau folosite decît de 
două-trei ori pe an.

tn Franța, în 1965, nu se produceau 
decît 889 274 de biciclete pe an, și nu 
trebuie să uităm că Franța este patria 
mmicii regine44 și a curselor pe două 
roți...

Par, iată : lumea modernă a început 
să descopere că viața confortabilă la 
care tînjise atîta amar de vreme ara 
și destule neajunsuri, că eforturile in
telectuale. zilnice și tensiunea continuă 
trebuie într-un fel contrabalansate în 
programul diurn, ca să nu mai vorbim 
de tendința de îngrășare pe care fie
care, orn al secolului, trecut de o anu- 
snită vîrstă, începe să o simtă. înspre 
1965, după cum susține un oficios „In
stitut american al bicicletei", vînzările 
iau atins 5,6 milioane de unități,., aproape 
33 de milioane de biciclete fiind în cir
culație. în Statele Unite numărul de 
■unități vtndute a mai diminuat în 1969 
și 1S70, dar istoria bicicletei urma totuși 
un drum continuu ascendent, beneficiind 
de multe mutații sociologice și mai 
ales de mentalitate.

în Franța, după 1965, producția de 
biciclete — corespunzătoare desigur ce
rerilor tot mai mari ale populației — a 
cunoscut mereu o curbă ascedentă : 
#50 811 (-4-7,5’/« față de anul precedent) 
în 1966, 981 167 (+3.7#/#) în 1967, 1 129 012 
(4-15*/.) în 1968, 1 242 179 (+10*/»> în 1969, 
1288J56 (4-3,7«/o) în 1970.

Anul 1971 avea să fie, indiscutabil, 
anul marelui ^boom£‘ al sportului pe 
două roți. Creșterea numărului de bici
clete vîndute este spectaculoasă, toată 
lumea începe să se intereseze de această 
formă de exercițiu fizic la îndemînâ

oricui, producătorii se străduiesc 
aducă modele noi și cît mai perfecțio
nate pe piață. în țara lui Anquetil șl 
Bobet producția în speță sare deodată 
la 1 550 633 de unități (4-23.6#/« față de 
anul precedent), iar în 1972 această creș
tere spectaculoasă avea să fie de 33% 
(!). vînzindu-se în total 2 062 132 de bi
ciclete. în Statele Unite, in 1971 s-au 
vîndut 8,9 milioane de biciclete, estimîn- 
du-se a fi în circulație mai bine de 
53 de milioane de unități. Anul trecut, 
s-a atins numărul impresionant de 13,9 
milioane de biciclete vîndute, , dintre 
care 5.1 milioane din import, s-a sta
bilit un record, dar în același timp s-a 
remarcat faptul că cifra amintită era 
mai mare — pentru ptima oară — decît 
numărul mașinilor vîndute (11 milioane) 
în aceeași perioadă de timp ! în mo
mentul de față, sînt în circulație, în 
S.U.A., peste 60 de milioane de biciclete, 
iar numărul celor care le folosesc este 
Be aproximativ 92 de milioane. Viitorul 
.„micii regine44 a șoselei pare excelent. 
Statisticile institutului amintit prevăd 
pentru anul 1975 vînzarea a 18 milioane 
de. biciclete...

Trebuie să remarcăm, în încheiere, 
faptul că din cei peste 80 de milioane 
de cicliști activi din S.U.A. numai cîteva 
sute sînt sportivi de performanță, 
cursele pe două roți — așa cum sînt 
ele cunoscute pe „bătrinul44 continent — 
fiind de altfel destul de rare. Restul 
pedalează pentru plăcerea proprie, pen
tru mișcare, pentru sănătate.

..Iată un excelent mijloc pentru forti
ficarea mușchilor, pentru stimularea 
temperamentelor limfatice și câștigarea 
supleței articulațiilor â mobilității
membrelor*4, se spunea încă din... se
colul trecut într-o broșură editată de 
un anume Benon, fabricant de biciclete 
la Paris, broșură editată cu ocazia in- 

. trării pe „banda de producție" a pri
melor velocipede. Sfaturile sale terapeu
tice sînt mai actuale ca orieînd...

Dumitru GRAUR

Azi după-ami«za, pe arena Voința

ÎN CE. DE TINERET, LA FOTBAL
MUNCHEN, 26 (Agerpres). — în 

preliminariile campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, selecționata R. F. Ger
mania a învins pe teren propriu 
cu scorul de 3—0 (2—0) reprezenta
tiva Danemarcei. Partida s-a dispu
tat la Bochum și a fost urmărită de 
circa 10 000 de spectatori. In ur
ma acestui 
grupei este următorul i 1. Polonia 

—6 p.; 2. R. F. Germania — 4 p.; 
3. Danemarca —- O p.

In ur-
rezultat clasamentul

MIERCURI MECI

Ia Heidelberg

fiOMANIH SI UNGARIII
Azi. și mîine, pe arena Voința din. 

Capitală va avea loc o interesantă 
întâlnire internațională de popice, 
dubla partidă dintre selecționatele 
feminine și masculine ale României 
și Ungariei. Din reprezentativele ță
rii noastre fac, parte mai mulți jucă
tori. tineri, care s-an. evidențiat în. 
ultimul timp, în. special, în meciuri
le de campionat. In partidele de azi 
după-amiază, în formațiile românești, 
vor evolua : Ana Petrescu, Elena Bir- 
ligea, Mariana Antuș, Florica Negu- 
țoiu, Elisabeta Szilagyi, Cornelia Pe- 
trușcă, Elena Trandafir (rezervă), Pe
tre Purje, Ilie Băiaș, Gheorghe Sil
vestru, Aurel Chirilă, Iosif Tismăna- 
ru, Alexandru Cătineanu și Iuliu Bice 
(rezervă). Din selecționatele Ungariei 
iac parte sportivi cunoscuți pe plan 
internațional, cum sînt Zsdfia Hursân, 
Gyorgyne Tompa, Jdzsef Râkos și 
Pal Tosi.

Programul întâlnirii! azi, de la 
ora 16, jocurile pe echipe;, mîine, 
de la ora 8, turneul individual. .

INTERNAȚIONAL LA ORADEA
Miercuri, va avea loc pe stadio

nul F. C. Bihor din Oradea, întîl- 
nirea Internațională amicală de 
fotbal dintre echipele Olimpia 
Oradea și M.Ț.E. Debrețin (R. P. 
Ungară). Partida, constituie re
vanșa întâlnirii pe care orădenîi 
au cîștigat-o în vară, la Debre
țin, cu scorul de 3—2.

I. GHIȘA-coresp. județean

HEIDELBERG, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Cea de a 90-a partidă a echipei 
reprezentative de rugby a Româ
niei, luînd în considerare numai 
meciurile susținute la nivel de pri
mă garnitură, se va consuma în 
binecunoscutul orășel studențesc de 
pe malul Nekarului, localitate care 
a găzduit, în urmă cu aproape ju
mătate de secol, cel dintâi joc din
tre o formație română și una 
germană. Rugbyștii noștri au sosit 
joi după-amiază la Heidelberg, unde 
au efectuat și un antrenament pe 
stadionul universitar. Aici va avea 
loc mîine (n.r. azi) întâlnirea cu 
rugbyștii vest-germani. în ziua 
dinaintea partidei sportivi; români 
au vizitat orașul, pe ale cărui străzi 
numeroase afișe popularizează im
portantul eveniment rugbystic. El 
stârnește un deosebit interes, rugbyul 
fiind aici un sport preferat, iar echipa 
locală H.R.K. deține titlul de cam
pioană a R.F. Germania.

Atât gazdele cît și antrenorii ro
mâni sînt de părere că partida va 
fi disputată, că ambele formații vor 
face apel la toate cunoștințeje teh- 
nico-tactice pentru a-și apropria vic
toria. Secretarul general al federa
ției de rugby a R.F. Germania, 
Werner Bering, a spus că valoarea 
românilor este cunoscută și apreci
ată aici și că rugbyștii țării gazdă 
vor încerca să dea o replică vigu
roasă partenerilor lor, deși cîțiva 
dintre ei prezintă, la ora meciu
lui, unele traumatisme.

Echipa vest-germană, care a efec
tuat pregătirile la Hanovra, va sosi 
la locul de desfășurare a partidei 
cu circa o oră înainte de începerea 
jocului. Se pare că adversara echi
pei noastre reprezentative manifes
tă o formă destul de bună, ilustra
tă și de victoria asupra echipei 
Belgiei (20—9) duminica trecută. 
Tehnicienii echipei R.F. Germania 
ne-au anunțat următoarea forma
ție probabilă pentru întâlnirea de 
sîmbătă: Kohe — Weiss (Dubak), 
Nowack, Wohler, Walter — Jaeger, 
Seligmann (Tipmann) — Pfisterer,

Balzer (Hobbe), 
Heller — Manck, Griiber (Mariw), 
Kreisch (Leimerk).

In lotul echipei României dom
nește buna dispoziție și încrederea 
că victoria va reveni XV-lui nostru, 

,fiind so- 
este pri
de către 
Antreno- 
Irimescu 

vedere

niei, luînd în considerare

tactic partida, au dat sfaturile și in
dicațiile necesare. Ei speră ca 
printr-un ritm alert formația noas
tră să obțină cîștig de cauză în 
disputa cu rugbyștii vest-germani. 
în urma antrenamentului de pe 
stadionul universității, ei au efec
tuat o mică modificare în XV-le 
anunțat anterior, în locul lui Mo- 
trescu a fost introdus pe centru 
Marica, în timp ce Nica a trecut 
pe post de aripă. Iată deci cum 
va arăta echipa aliniată pentru 
acest, meci : Durbac — I. Constan
tin, Dragomirescu, Marica, Nica — 
Nicolescu, Mateescu — Postolache, 
Fugigî, Al. Pop — Gh. Dumitru, 
Șerban, Ciornei, Munteanu, Dinu.

Meciul va începe la ora 15 (ora 
locală) și va fi condus de arbitrul 
englez Fenn.

Emanuel FANTANEANU

TEHERAN 26 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis dotat 
cu „Cupa Aryamehr", care se des
fășoară la Teheran în cadrul „Ma
relui Premiu-FILT" a programat ul
timele partide din turul trei al pro
bei de simplu bărbați.

Jucătorul român Ilie Năstase I-a 
întâlnit pe australianul Ross Case, 
pe care l-a învins în două seturi: 
6—2, 6—1. O victorie de prestigiu a 
obținut mexicanul Raul Ramirez, 
care l-a eliminat cu 6—1, 6—2 pe 
australianul Fred Stolle. Alte rezul
tate : Zeliko Franulovici (Iugosla
via) — Allan Stone (Australia) 
6—2, 6—3 ; Syd Ball (Australia) 
— Juergen Fassbender (R.F. Ger
mania) 6—3, 6—1 ; Hans Pohmann 
(R.F. Germania) — Charlie Pasarell 
(Porto Rico) 0—6, 6—4, 6—4, 6—1 ; 
Rod Laver (Australia) — Geoff 
Masters (Australia) 7—6, 6—3. în 
sferturile de finală Năstase a fost 
eliminat de Raul Ramirez cu 7—6, 
6—7, 7—9.

în turul II al probei .de dublu

bărbați, perechea Iile Năstase (Ro
mânia) — Juan Gisbert (Spania) a 
întrecut cu 6—1, 7—6 cuplul Franu- 
lovici (Iugoslavia) — Pinto Bravo 
(Chile). Alte rezultate: Laver, 
Newcombe (Australia) — N’Godrella 
(Franța), Ryan (R.S.A.) 6—4. 6—4 : 
Ramirez (Mexic), McManus (S.U.A.) 
— Vasquez (Ecuador), Keldie (Aus
tralia) 6—4, 3—6. 6—4 ; Stolle, An
derson (Australia) — Fletcher (Aus
tralia), Estep (S.U.A.) 7—5, 4—6,
6—3.

Turneul internațional pentru „Cu
pa Dewar", a continuat la Abera- 
von (Țara Galilor) cu disputarea ul
timelor două partide din cadrul 
sferturilor de finală ale probei de 
simplu femei. Jucătoarea engleză 
Virginia Wade a întrecut-o cu 6—3, 
6—7, 7—6 pe compatrioata sa Jac
kie Fayter și va juca în semifina
le cu americanca Marita Redondo. în 
cea de-a doua semifinală. Julie

Heldman (S.U.A.) o va întîlni pa 
Jill Cooper (Anglia), care în „sfer
turi" a învins-o cu 6—2, 6—3 pe 
tenismana româncă Mariana Simio- 
nescu. ★

în cadrul turneului internațional 
de tenis ds la Praga, campionul 
cehoslovac Jan Kodes l-a învins cu 
6—4, 3—6, 6—1 pe compatriotul său 
Simbera, australianul Phillips Moore 
a dispus cu 7—6, 7—5 de suedezul 
Bjorn Borg, iar K. Johansson (Su
edia) a cîștigat cu 7—5, 4—6, 6—4 
partida susținută cu englezul Ro
ger Taylor.

Alte rezultate : Tanner (S.U.A.) — 
Ganzabal (Argentina) 6—3, 6—1 ;
Zednik (Cehoslovacia) — Villas (Ar
gentina) 7—6, 7—5 ; Pala (Cehoslo
vacia) — Meiler (R.F. Germania) 
6—1, 2—6, 6—4 : Hrebec (Cehoslo
vacia) — Parun (Noua Zeelandă) 
6—4, 6—4.

FIȘIER

Dore, Sammet

insuccesul de anul trecut 
cotit un accident. Meciul 
vit cu toată seriozitatea 
toți componenții echipei, 
rii P. Cosmănescu și V. 
au pregătit din punct de

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TALERE
(Urmare clin pag. 1)

Azi, la Oradea

ȘCOALA SPORTIVA - GWAROIA
VARȘOVIA 0 ATRACTIVA

BASCHETBALISTELE DE LA POLITEHNICA
BUCUREȘTI VICTORIOASE Șl LA BRNO

26 (Agerpres). — Echipa 
de baschet Politehnica

PRAGA, 
feminină 
București, aflată în turneu în Ceho
slovacia, a jucat la Brno cu selec
ționata Universității locale. Bas
chetbalistele românce au terminat 
învingătoare cu scorul de 79—76 
(41—39).

ÎNTRECERE DE GIMNASTICA
r Astăzi, de 
'Armatei din 
mată întâlnirea internațională fe
minină de gimnastică dintre echi
pele Școlii sportive Oradea și 
Gwardia Varșovia. Din echi
pa orădeană fac parte, la cate
goria maestre Gabriela Korddî, E- 
caterina Szabo, îar la catego
ria I, Erica Setyerov, Gabriela 
Bodi și Rodica Braia.

la ora 14, în sala 
Oradea este progra-

trei skeetiști, Florin Iurcenco, 
Alexandru Sencovici (fratele ac
tualului lider) și Dan Buduru, fie
care doborînd cîte 71 de talere, în 
timp ce deținătorul titlului de 
anul trecut, băimăreanul Gleb 
Pintilie a înregistrat 69 t, cu două 
mai mult decît fiul său, Cristian, 
prezent la startul juniorilor. în. 
această probă, tot cîte 67 de tale
re lovite au „marcat" bucureș- 
teanul Petro vanu. și timișoreanul 
Erdbsi-, adică cele mai bune punc
taje din ziua inaugurală la cate
goria de vîrstă respectivă.

O cifră care confirmă progresul 
din ultima vreme a realizat tână
rul Mihai Ispasiu la talere lan
sate din șanț : 69 t, ceea ce în
seamnă ■ jumătate din punctajul 
cu care este consemnat recordul 
țarii de juniori (138 t) care apar
ține aceluiași țintaș. Nu este ex
clus ca astăzi cînd este progra
mată o nouă manșă de 75 t, 
asistăm la egalarea sau chiar 
pășirea recordului amintit.

Din rîndul trăgătorilor mai 
vom sublinia și evoluțiile lui 
harescu și Gheorghiță, perspecti
vele lor de creștere fiind eviden
te, cu condiția, firește, ca instrui
rea să fie intensificată Ia indici 
superiori.

Pe standurile de la Tunari am 
avut ocazia să urmărim, și doi 
țintați mai experimentați: cam
pionul olimpic de la Roma (I960), 
Ion Dumitrescu și deținătorul

să 
de-

noi 
Za-

titlului republican 1972, 
Marinescu. Rezultatele 
pînă acum nu sînt deloc 
cite, dar bagajul lor de cunoștințe 
și plusul de rutină îi pot încă 
menține în lupta pentru locurile 
fruntașe ale clasamentului.

înaintea celei de a doua zi (azi, 
întrecerile încep la ora 9), situa
ția este următoarea: talere arun
cate din șanț (75), seniori : 1. Po- 
povici 70 t, 2. Marinescu 66 t, 
3. Dumitrescu 65 t, 4—5 : Panduru 
și Vasile cu cîte 64 t, echipe (al
cătuite din 4 sportivi): 1. CI. sp. 
școlar 256 t, 2. Steaua 243 t, 
3. Olimpia 241 t, juniori: 1. M. Is
pasiu 69 t, 2.
3. Gheorghiță 63 t, 
tași): 1. Steaua 182 t, 2. CI. sp. șco
lar 164 t.

Skeet, seniori: 
viei 74 t, 2—4. Iurcenco, ’ A. Sen
covici și Buduru 
echipe: 1. Steaua 273 t, 2. C. S. 
Baia Mare 269 t, — - - 
lorilor Timișoara
1—3. Petrovanu, Erdosi și C. Pin
tilie cu cîte 67 t, echipe : 
Baia Mare 
3. Clubul 
169 t, 4.
154 t.

Astăzi, 
celei de a

Andrei 
lor de 

strâlu-

Zaharescu 6(5 t, 
echipe (trei țin-

1. Gh. Senco-

cu cîte 71 t,

3. Clubul Vînă-
254 t, juniori :

182 t, 2. Steaua 
Vînătorilor 
Sc. sp. nr. 1

1. c.s.
180 t, 

Timișoara 
București

o dată cu 
doua manșe 

vor cunoaște campionii 
probe: echipe seniori și 
dual juniori (după 150 t),
juniori (după 100 t), atât la talere 
aruncate din șanț cit și la skeet.

epuizarea 
(75 t), se 
la patru 

indivi- 
echipe

TURNEUL INDIVIDUAL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1) LA ARAD, MULTE VICTORII LA TUȘ ÎN PRIMA REUNIUNE

TURNEE DE ȘAH
MADRID, 26 (Agerpres). — In 

penultima rundă a turneului inter
zonal feminin de șah de la Caile 
Galdana de Ferrerias (Insula Mi
norca), Levitina a învins-o pe A- 
ronson, Șui pe Jivkovici, Veroczi pe 
Cardoso și Hardston pe 
Partidele Alexandra Nfcolau 
tulovskaia și 
s-au încheiat 
lihroniade și 
au întrerupt 
partidele cy. 
tiv Aleksandria.

Rezultate înregistrate 
din partidele întrerupte 
anterioare : Veroczi—Lazarevici 1—0 ; 
Nicolau—Șui remiză ; VerSczr—Jova
novici remiză.

înaintea ultimei runde, clasamen
tul se prezintă astfel : 1—2. Marta
Șui și Irina Levitina (ambele 
U.R.S.S.) — 12 p. ; 3. Natalia Kono
pleva (U.R.S.S.) — 11 */2 p. ; 4, Jana 
Hardston (Anglia) — lt*/2 p. ; 5. 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 11 p. 
(2); 6. Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.)
— 11 puncte (I) : 7. Suzana Veroczi 
(Ungaria) — 11 p. ; 8. Valentina Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) — 10% P. (2) ; 9. 
Alexandra Nicolau (Remania) — 
10 Va P- (1) l 10. Elisabeta Polihronia- 
de (România) — 10 p (1) ; 11. Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) — 9 V2 P- (1) ; 
12. Gertrude Baumstarck (România)
— 8 'A P- I 13—14. Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) și Ferrer (Spania) — 8 
p.. (1) ; 15. Eva Karakas (Ungaria) — 
7 % p. (1) ; 16. Jivkovici (Iugoslavia)

Maddern.
Za- 

Konopleva — Karakas 
remiză. Elisabeta Po- 
Gertrude 
în poziții 

Jovanovici

Baumstarck 
complicate 
și respec-

în unele 
in rundele

— 7 p. ; 17. /tronson. (S.U.A.) — 3 ’/2
p. (2) ; 18. Ruth Cardoso (Brazilia) — 
3'A' p. (1) ...............................................
- 3‘/2 p.
LVi p. (1).

MANILA, 26 (Agerpres). — După

19.
20.

Maddern (Australia)
Donnely (S.U.A.) —

PATINATORI ROMANI 
LA LENINGRAD

Săptămîna viitoare se dispută la 
Leningrad, în organizarea federați
ei unionale de patinaj și a secției 
de sport a V.Ț.S.P.S., un mare con
curs internațional de patinaj artis
tic. Participă patinatori și patina
toare .din mai multe 
care și România.

în vederea acestei 
manifestări, Federația
patinaj a desemnat pe următorii 
sportivi, care urmează să facă de
plasarea : Gabriela Voica, Silvana 
Suciu, Atanasie Bulete și Mircea 
Ion. Ei vor fi însoțiți de antrenorul 
prof. N. Gliga și arbitrul A. Mar- 
chievici.

țări, printre

importante 
română de

disputarea a 7 runde, în turneul in
ternațional de șah de Ia Manila con
duc marii maeștri Larsen și Kavalek 
cu cite 5 p. fiecare, urmați de Gl’i- 
gorici, Liubojevici — 4 p. și cîte o 
partidă întreruptă, Florin Gheorghiu, 
Lombardy și Cardoso — 3‘/2 puncte 
și cîte o partidă întreruptă, Ivkov — 
3'/, p. etc.

In runda a 7-a, Larsen l-a învins 
pe Castro, iar Liubojevici a cîștigat 
la Ardijansah. Marele maeștrii ro
mân Florin Gheorghiu a remizat în 
21 de mutări cu filipinezul Eugene 
Torre, rezultat consemnat și în par
tida Kavalek — Ivkov.

IGOR VISOTKI

SPASSKI LA IN PAS 
DE TITLU • • •

în campionatul unional masculin 
de șah, care se desfășoară la Mos
cova, înaintea ultimei runde, în 
clasament continuă să conducă 
fostul campion, mondial Boris Spas
ski cu 11 p, urmat de Karpov, Kor- 
cinoi, Kuzmin, Petrosian și Poluga- 
evski —- 10 p. în ultima rundă 
Spasski va juca cu Petrosian, Kor- 
cinoi cu Kuzmin, Taimanov cu Po- 
lugaevski și Karpov cu Smîslov.

BIKILA ABEBE A ÎNCETAT DIN VlAfA
ADDIS ABEBA, 26 (Agerpres). — 

Celebrul atlet etiopian Bikila Abebe 
a încetat din viață, într-un spital 
din Addis Abeba, în urma unei 
congestii cerebrale. Născut la 7 au
gust 1932, Bikila Abebe a fost linul 
dintre cei mai mari maratoniști ai 
lumii. El a cucerit titlul de cam
pion olimpic la Jocurile de la Ro
ma (1960) și Tokio (1964).

în urma unui grav accident de 
automobil, suferit în primăvara a- 
nului 1969, Bikila Abebe a fost silit 
să se retragă din activitatea com- 
petițională.

.R.S.S.) BOX

Se știe că la ultimul turneu inter
național de box de la Havana, din 
iulie, s-a înregistrat un rezultat sen
zațional : campionul olimpic, cuba
nezul Teofilo Stevenson, a fost În
vins de un cvasi-neeunoscut, pugilis- 
tul sovietic Igor Vîsoțki.

Cine este autorul performanței ? In 
vîrstă de 20 de ani, Vîsoțki este 
campionul U.R.S.S. pe 1973, la tine
ret; înălțime — 1,82 m, greutate — 
92 kg; pe ringuri internaționale a

evoluat de 8 ori și de fiecare dată 
arbitrii i-au ridicat mina. Succesul 
tînărului absolvent al Institutului po
litehnic din Magadan (R.S.F.S.R.) nu 
a fost, totuși, o surpriză pentru 
niulțl dintre specialiștii sovietici, iată 
părerea antrenorului emerit Evghenl 
Ogurenkov : „Prima dată l-am văzut 
pe Igor în 1972, la campionatele unio
nale pentru tineret. Are calități pen
tru un adevărat luptător, este foarte 
hotărit și luptă pentru victoriei pini 
Ia ultimul sunet al gongului. In afară 
de aceasta, el este înzestrat cu o 
torță fizică puțin obișnuită, are o 
reacție excelentă și este toarte rapid 
în acțiuni".

Cariera sportivă a Iui igor Vîsoțki 
a început cu 6 ani in urmă, în secția 
de box a antrenorului Boris Ghltman, 
din Magadan. Primele succese : vic
torii în campionatele Siberiei, apoi în 
campionatele R.S.F.S.R., iar în 1971 
a devenit campion al Uniunii Sovie
tice la juniori, categoria grea).

Igor se antrenează de 5—6 ori pe 
săptămină, cite două ore : antrena
mente în sala de box, haltere, fotbal, 
baschet, atletism, schi, patinaj, ho- 
chel-bandy. în timpul liber merge 
la cinema și la teatru. Are un „hob
by" — colecționează discuri de mu
zică ușoară. Cea mai mare dorință 
a sa este să se numere printre par- 
tlcipanții la J.O. de la Montreal.

în încheiere, să dăm cuvlntul lui 
Stevenson ; „Sînt convins că acest 
boxer are un mare viitor". De ce 
n-ar avea dreptate ?

RUTH FUCHS (R.D.G.)
Așadar, Ruth 

llțașă din R.D. 
mîndri eu o frumoasă colecție de 
titluri : campioană olimpică, record
mană mondială, învingătoare în „Cu
pa Europei". Luna trecută ea și-a 
corectat recordul lumii cu o arun
care de 66,10 m. după ce anul trecut 
la J.O. cîștigase medalia de aur cu 
63,88 m șl deținea recordul mondial 
cu 65,06 m.

Ruth Gamm — acesta era numele 
ei, înainte de căsătorie — s-a năs
cut la 14 decembrie 1946, în comuna 
Engeln din raionul Wanzleben. Prac
tică atletismul de 13 ani și încă din 
adolescență a îndrăgit aruncarea su
liței, remarcîndu-se într-un campio
nat școlar în 1961 (la 15 ani) cu o 
aruncare de 35,67 m. Patru ani mat 
târziu, se afirmă pe plan național 
cinci țrece de 51 m, iar în 1966 cîștl- 
gă pentru prima oară titlul de cam
pioană a țării, cu 56,08 m. în total, 
ea a cîștlgat de 5 ori campionatul 
național de senioare și o dată pe cel 
de junioare. In 1970, reușește să 
obțină un nou record al R.D.G. cu 
60.60 m, fiind prima aruncătoare de 
suliță a țării sale care trece de li
mita celor 60 metri. După ce a ocu
pat locul m la C.E. din 1971, devine 
campioană olimpică la MUnchen șl 
anul acesta ocupă primul loc în 
„Cupa Europei", reușind în întrece
rea de la Edinburg și un nou record 
al lumii: 66,10 m !

In 1970, se căsătorește cu profeso
rul de educație fizică Ullrich Fuchs, 
asistent șl docent al Institutului de

Fuchs, excelenta su- 
Germană, se poate

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL

AL CUPEI MONDIALE LA VOLEI FEMININ
MONTEVIDEO,

La Montevideo a 
final al „Cupei Mondiale" 
feminin.

26 (Agerpres). — 
început turneul 

la volei

în primul meci, reprezentativa 
Japoniei a întrecut cu scorul de 
3—2 (15—9, 8—15, 15—7, 11—15,
15—9) selecționata Coreei de Sud.

ATLETISM

cultură fizică din Leipzig (D.H.f.K.). 
Intre timp. îșl termină șl ea stu
diile, devenind asistentă medicală la 
Jena;

Cunoscuta atletă, acum în vîrstă 
de 27 de. ani neîmpliniți (înălțime 
1,69 m și în greutate de 65 kg), în 
afară de prima pasiune care se 
cheamă atletism, o mai preocupă, 
in timpul liber, literatura și muzica.

TELEX
Fostul campion 
grea (versiunea _____ ______  ____
can Jimmy Ellis, l-a învins prin aban
don dictat de arbitru în repriza a 7-a 
pe compatriotul său Al Jones. Meciul, 
disputat la Atlanta (Georgia), a fost do
minat de Jimmy Ellis, care s-a , dovedit 
superior din punct de vedere fizic și 
tehnic adversarului său.

mondial la categoria
WBA), boxerul arneri-

PENTRU PURIFICAREA BASCHETULUI...
Pe marginea campionatelor euro

pene de baschet masculin, ziarul ita
lian „LA GAZZETTA DELLO SPORT" 
publică sub semnătura lui Marco 
Cassani un interesant comentariu în 
care se subliniază tendința novatoare 
manifestată cu deosebită pregnanță 
în această disciplină sportivă. Iată 
ce scrie, printre altele, comentato
rul sportiv italian :

„Spre deosebire de alte sporturi 
care zăbovesc în conservatorism, bas
chetul își schimbă frecvent .regulile... 
Toți înțeleg efortul care se depune

pentru ă face din baschet un sport 
extrem de modern, ceea ce înseamnă 
și profund tehnic și extraordinar de 
spectaculos. Pentru a remedia incon
venientele pe care le-au creat regu
lile aprobate anterior, și credincioși 
unei idei aproape exasperante de 
perfecționare, membrii comisiei (n n. 
însărcinată cu această problemă) ău 
discutat și au aprobat (ratificarea 
va veni din partea Biroului de con
ducere) instituirea „faultului de e- 
cliipă". Formația care va face mai 
mult de 8 sau 10 greșeli în timpul 
unei reprize va fi penalizată, în

La Gazzatta delîo Spart

Pe velodromul din Tbilisi, ciclistul so
vietic Mihail Markov a stabilit un nou 
record unional in proba de 50 km țu 
antrenament mecanic, realizînd timpui 
de 37:48,42. Proba de 1000 ni cu start de 
pe loc a fost cîștigată de Aleksandr Vo
ronin — 1:08 35, urmat de Vladimir 
Osokin — 1:09,37. In cursa feminină de 
500 m cu start de pe loc. victoria a re
venit cicliste! Tamara Pilșikova, 
metrată cu timpul de 37:04.
B
După o îndelungată absență din 
tatea competițională, cunoscutul

crono-

Buc) ; 52 kg : C. Ciobotaru (Rapid 
Buc) b.t. D. Fâșie (Sinaia), Gh. Ful- 
ga (Medgidia) b.t. Bucur (C-lung 
Muscel) ; 57 kg: St. Badea (Meta
lul Buc) b.t. D. Tudor (Brașov), N. 
Gheorghe (Medgidia) b.t. D. Ciu
gulea (Craiova), I, Dulică (Pitești) 
b.t. Gh. Negoescu (Sinaia) ; 62 kg : 
I. Gheorghe (Rapid Buc) b.p. T. 
Jugănaru (C-lung Muscel), V. Țîru 
(Brașov) b.t. M. Mitroi (Craiova) ; 
68 kg: M. Vîtrăroiu (Pitești) b.t. 
V. Nicolae (Sinaia), Gh. Gheorghe 
(Metalul Buc) b.t. V. Cuculici (Med
gidia), R. Pătrașcu (Rapid Buc) 
b.t. I. Popa (Slatina) ; 74 kg : L. 
Buha (Metalul Buc) b.t. C. Miu 
(Slatina), I. Rădoi (C-lung Muscel) 
b.t. C. Radu (Pitești) ; 82 kg : N. 
Lăcrățeanu (Pitești) b.t. E. Naghi 
(Sinaia). M. Rada (Slatina) b.p. M. 
Tănase (Craiova), T. Ignătescu 
(Rapid Buc) b.p. V. Biriac (Brașov) ; 
90 kg : M. VLad (Slatina) b-t. Gh. 
Dinu (Pitești). C. Leca (C-lung 
Muscel) b.t. C. Coșerencu (Metalul 
Buc) ; 100 kg : N. Mandea (Slatina) 
b.t. I. Fărcău (Metalul Buc) ; N. 
Mătăsaru (C-lung Muscel) b.p. M. 
Enculeseu (Craiova) : +100 kg : Al. 
Frujină (Pitești) b.t. D. 
(Craiova), A. Lupașcu
Buc) b-t. V. Burundea (Brașov).

întrecerile continuă azi, la Poia
na Brașov, și se încheie duminică 
la prinz.

începînd de vineri, Sala 
sport din localitate găzduiește 
trecerile turneului 
categorii al seriei a Il-a. La 
cînd telefonez s-au încheiat con
fruntările din turul I- De semnalat 
că a existat un decalaj serios între 
competitori, întrucît marea majo
ritate a meciurilor s-au încheiat 
înainte de limită, cu victorii la tuș. 
Totuși, nivelul tehnic al reuniunii 
inaugurale a fost mulțumitor, unii 
dintre luptători furnizînd meciuri 
spectaculoase. Primele rezultate: 
cat. 48 kg : A. Lesar (Arad) b.t. Z. 
Sima (Tg. Mureș), Gh. Florea 
(Steaua) b.t. I. Tincău (Oradea) ; 
52 kg: P. Răzăilă (Arad) b.t. V. 
Albu (Timișoara), N. Gunie (Cluj)

individual

de 
ta

pe 
ora

b.t V. Oiah (Satu Mare) ; 57 kg: 
(Steaua) b. dese. A. 

Mare), A. Schmidt (Lu- 
Paseu (Arad) ; 62 kg : 
(Cluj) b.t. P. Henrie 

(Satu Mare), I. Baciu (Steaua) b.t. 
S. Morar (A.rad) ; 68 kg : E. Szabo 
(Satu Mare) b.t. M. Hnacs (Arad) ; 
74 kg : I. Mathe (Tg. Mureș) b.t. 
A. Vancea (Oradea) ; 82 kg : A. Fis
cher (Lugoj) b.t- I. Roman (Reșița), 
I. Gabor (Steaua) b.t. S. Hana (Tg. 
Mureș) ; 90 kg : A. Toth (Timișoa
ra) b.t. I. Kiss (Satu Mare) ; 100 kg : 
I. Bender (Lugoj) b.t. P. Bar oh 
(Cluj) ; +109 kg: R. Codreanu
(Steaua) b.p. C. Bordeanu (Timi
șoara).

ȘT. IACOB — coresp. județean

Gh. Stoica 
Simon (Satu 
goj) b.p. P. 
St. Ștefan

DINAMOV1ȘTII BUCUREȘTEN'I SUPERIORI ÎN PRIMUL TUR, LA IAȘI

Anghei 
(Metalul

Luptătorii echipelor seriei I a 
campionatului de greco-romane, 
care se întrec la Iași în cadrul tur
neului pe categorii, au abordat cu 
menajamente reuniunea inaugurală, 
întrucît au de disputat în total 8—9 
tururi și își rezervă forțele pentru 
confruntările finale. Pînă acum, vi
neri la prînz, foarte bine s-au com
portat dinamoviștii bucureșteni care 
au terminat partidele lor — în afa
ră de Ciubotariu (învins la tuș de 
băcăuanul Prențiu) — cu victorii 
categorice. în prima reuniune s-a 
înregistrat și o surpriză, unul dintre

favoriții categoriei 90 kg, S. 
nu de la Progresul București 
întrecut de I. Mocanu (Bacău) prin 
tuș.

Cele mai clare victorii la tuș le-au 
obținut în turul I Bacalu (Tulcea) 
Gîngă, Martinescu și Dolipschi (toți 
de la Dinamo București) și Arcadie 
(Progresul București).

Semnalăm ca o defecțiune orga
nizatorică faptul că dintre arbitrii 
delegați s-au prezentat doar patru.

Oltea- 
a fost

D. DIACONESCU coresp. jude
țean

„TELE-GLORIFICAREA" VIOLENȚEI

DAILY MAIL
Sub semnătura scriitoarei Lynda 

Lee-Porter, ziarul londonez „DAILY 
MAIL", comentînd valul de violență 
care a inundat stadioanele britanice, 
publică următoarele :

„Violențele petrecute pe stadioane 
și in jurul lor încep să capete aspec
te alarmante. Un copil a fost aruncat 
în groapa cu urși a grădinii zoolo
gice din Londra de către o bandă de 
fanatici numai pentru că purta in
signele unuj club advers ; un altul 
a fost aruncat în apele Tamisei ; un 
al treilea a fost grav rănit în tâmp 
ce încerca să se apere împotriva u- 
nor huligani purtând însemnele unui 
club de fotbal. Bande întregi au in
vadat stadionul din Stokport în cursul 
unui meci cu Hull City provocînd o 
încăierare în cursul căreia poliția a 
fost atacată cu cărămizi șl țiglele 
smulse din acoperișul unei case ve
cine. Nici bătrînuj Wembley, sta
dionul sacru al fotbalului britanic, nu 
a fost salvat de rușine, căci poliția 
a trebuit să intervină în cursul unei 
partide a Arsenalului spre a salva, 
din mîinile fanaticilor, un copil care 
încurajase echipa adversă.

Noua ediție a campionatului bri
tanic a început cu un nou vaț de 
violențe și excese, brutalități și fapte

reprobabile, care n-ar fi exclus să 
ajungă chiar la asasinate, deoarece 
teroarea persistă de multă vreme pe 
stadioanele engleze. Toate aceste sce
ne de cruzime și neomenie se petrec 
în numele sportului și sînt incluse în 
programele televizate închinate ace
luiași sport, care pentru toată lumea 
trebuie să fie un ideal armonios de 
îmbinare a sănătății fizice și mintale.

Cea care scrie aceste rînduri aparține 
. unei generații care nu a fost educată 

de micul ecran și poate că pasiunea 
unei discuții la o ceașcă de ceai, sau 
plăcerea plimbatului pe jos, să-i di
minueze modul de apreciere a acestor 
fenomene . moderne. Dar socotesc că 
ele sînt cel puțin bizare și nu văd 
de ce televiziunea britanică ține să 
înspăiminteze pe liniștiții ei abonați 
cu asemenea emisiuni. Televizorul 
este un catalizator familial. El îi 
scoate pe oameni din lumea lor și 
îi transpune în alta. Datorită huliga
nismului și fanatismului recent in
staurate în morala sportivă britanică, 
această lume devine un tărîm în care 
violența este glorificată în numele 
sportului.

Efectele pot fi din cele mai neaș
teptate și nu e de mirare că un tâ
năr. deranjat de Ia transmisiile spor
tive de către părinții săi să le răs
pundă supărat : „Ia mai ține‘ți-vă 
gura I Nu vedeți că mă interesează 
sportul ?...“

toate împrejurările ce vor urma, cu 
două lovituri libere... Această preve
dere tinde să determine echipele de 
a renunța la excesul de „faulturi 
tactice", încearcă să evite erorile de 
apreciere ale arbitrilor ca și anoma
liile generate de regula specială a 
celor trei minute de la sfîrșitul jo
cului.

Este de presupus, așadar, că în fi- 
nalurile de partidă se vor executa 
totdeauna cîte două aruncări libere 
Efectul imediat în care se speră ar 
fi un mai mare respect pentru ju
cătorul care aruncă Ia coș.

Baschetul nu este, cum se scria 
cîndva în Enciclopedia Britanică, „un 
joc de domnișoare”. Totuși, admițînd 
contactul atletic, trebuie să exclu
dem intervenția incorectă care țin
tește mîinile sau brațele jucătorului 
ce aruncă la coș. Este cam același 
lucru dacă un coechipier al fotbalis
tului care trage la poartă s-ar arunca 
asupra portarului, împiedicîndu-1 să-și 
îndeplinească sarcina".

activi-
- ....   ---—T  atlet 

sovietic Kestutis- Șapka și-a făcut re
intrarea cu prilejul unui concurs care a 
avut loc la Vilnius, utilizînd stilul 
„Fosbury flop", Șapka a cîștigat pro
ba de săritură in înălțime cu rezultatul 
de 2,18 m. In anul 1971. Kestutis Șapka a 
cucerit titlul de campion european cu o 
performanță de 2.20 m.
H
în zilele de 10, 11 și 12 noiembrie, se 
va desfășura la Riga un turneu inter
național feminin de baschet la care 
și-au anunțat participarea reprezentati
vele 'Cehos1 ovgplei și Franței. Gazdele 
vor ti reprezentate la această competi
ție de selecționatele orașelor Leningrad 
și Vilnius și de echipa Dinamo Kiev.

Un nou record al Franței 
(proba de obstacole) a fost 
hipodromul din Poitiers, tn 
tentative, călărețul Michel 
calul „TancarvlUe", a trecut 
înalt de 2.41 m. Recordul 
acestei probe este de 2.49 : 
francez data din anul 1933.
R
Continuîndu-și turneul în 
nie, selecționata de rugby ... 
jucat la Neath, în compania reprezen
tativei orașului. Rugbyștii din Țara Gali
lor au obținut victoria cu scorul de 
19—6 (8—6).

la hlplstn 
stabilit pt 
cadrul unei 
Parot. pe 

; un obstacol 
mondial al 

m. Recordul

Marea Brita- 
a Japoniei a

ÎN AȘTEPTAREA JUBILEULUI
<4

Ziarul finlandez „KANSAN UUTI
SET" aduce o serie de precizări cu 
privire la organizarea Campionatu
lui mondial de schi, care se va dis
puta în anul 1974, în împrejurimile 
orașului suedez Falun :

„Pentru prima oară un Campionat 
mondial de schi va fi televizat în 

întreagă prin sistemele cos
mice de retransmisie, iar telespecta
torii vor putea urmări lupta dintre 
concurenți în cele mai mici amă
nunte, camerele de luat vederi fiind 
instalate peste tot. De-a lungul celor 
zete zile de concurs, vor avea loc 
transmisii speciale pentru S.U.A., Ja
ponia și Canada.

Se crede că la acest prim Campio
nat mondial se vor alinia la startul 
competițiilor sportivi din 30 de țări 
ale lumii. In afara concurenților din 
țările nordice ale Europei, se aș
teaptă sosirea la Falun a celor mai 
renumiți schiori din Franța, Italia, 
Austria, Uniunea Sovietică, S.U.A., 
Canada și Japonia.

Odată cu deschiderea Campionatu-

lumea

Kansan
Uutiset

lui mondial (15 februarie 1974) va a- 
vea loc și ceremonia jubileului celoi 
50 de ani de 'existență a Federației 
internaționale de schi (F.I.S.).în ca
litate de oaspeți de onoare vor fi in 
vitați veterani ai acestui admirabil 
sport, cîștigători ai Campionatelor 
mondiale de la Chamonix (1924). De 
asemenea vor fi^ prezinți la Fâlun și 
sportivii care, î'n 1954, exact cu 20 
de ani în urmă deci, au cîștigat tot 
aici, la concursurile mondiale orga
nizate atunci, primele modalii de aur, 
precum și schiorii suedezi campioni 
mondiali la probele de rezistență. In
cept'd cu anul 1924 (St. Moritz), pină 
la așii schiului de la Sapporo ’72".
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