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PATRU MEDALII LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA LONDRA

• Alina Goreac - „argint" la bîrnă, „bronz" la paralele și sol • Anca Grigoraș - 
„bronz" la bîrnă • Ludmila Turișceva a cucerit 5 titluri I

LONDRA, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Pe programul celei de-a IX-a 
ediții a campionatelor europene 
feminine de gimnastică sportivă 
au, figurat, sîmbătă, finalele pe a- 
parate. Cele mai bune 6 gimnaste 
de pe continent — la sărituri, pa
ralele, bîrnă și sol — au susținut 
un recital de înaltă măiestrie spor
tivă în fața a peste 10 000 de spec
tatori, la „Empire Pool”, martori 
a multor execuții de ridicat nivel 
tehnic și spectacular.

Mica delegație română prezentă 
aici a așteptat cu emoție și ne
răbdare această a doua etapă a 
marii competiții (după întrecerea 
de vineri seara, de la „individual 
compus"), deoarece pentru prima 
oară de aproape 15 ani gimnastica 
noastră feminină era reprezenta
tă din nou cu mari șanse la me
dalii în ziua dedicată... maestrelor 
între maestre. După cum se știe. 
Alina Goreac evolua la toate cele 
4 aparate, iar Anca Grigoraș era 
calificată direct Ia bîrnă și figura 
ca primă rezervă la paralele. Prin 
retragerea din competiție a Olgăi 
Korbut (al cărui traumatism la 
picior s-a agravat considerabil du
pă evoluția ei din ajun), Anca Gri
goraș a fost inclusă și în finala de 
la paralele. Așadar — 6 șanse de 
medalii pentru gimnastele român
ce. Concurînd foarte aproape de 
potențialul ei maxim, cu execuții 
de mare dificultate și în dorința 
de a reprezenta cu cinste culorile 
patriei, Alina Goreac și-a vaiori-

ficat trei din cele patru 
posibilități, cucerind 
medalia de argint la 
bîrnă și pe cele de 
bronz la paralele și 
sol, performanță de 
mare prestigiu pentru 
gimnastica noastră fe
minină, care reactuali
zează astfel vechea 
tradiție a succeselor 
românești înscrise în 
competițiile internațio
nale de anvergură. Cu 
o execuție sigură, în
tr-un ritm alert, la 
bîrnă, Anca Grigoraș 
a urcat și ea pe po
diumul de premiere al 
„europenelor", obținînd 
medalia de bronz la 
acest aparat.

Pornind cu cele mai 
mari cote la toate a- 
paratele, gimnasta sovi
etică, Ludmila Tu
rișceva a adăugat me
daliei de aur de vineri 
seara, de la „indivi
dual compus”, alte 4 
medalii tot de aur (la 
sărituri la egalitate cu 
Angelika Hellman), de
venind astfel laureată 
absolută și incontesta
bilă a acestei splendide 
gale a gimnasticii femi-
nine Rezultate tehnice: sărituri: 1. 
Ludmila TURIȘCEVA (U.R.S.S.) 
și Angelika HELLMAN (R.D. Ger-

O DUBLĂ VICTORIE LA POPICE

ROMÂNIA - UNGARIA 2-0
Cea de a 11-a dublă întîlnire 

dintre reprezentativele de popice 
ale României și Ungariei, desfășu
rată ieri seara pe arena Voința din 
Capitală, a avut mai multe semni
ficații pentru sportivii noștri. în 
primul rînd, scorul egal (10—10) 
existent după confruntările ante
rioare i-a determinat pe popicarii 
români să intre deciși pe pistă, 
pentru a prelua conducerea în pal
maresul meciurilor cu puternicile 
echipe maghiare. Apoi, întrecerile 
de ieri au constituit o primă veri
ficare a stadiului pregătirilor 
începute de loturile republicane de 
seniori în vederea campionatelor 
mondiale de anul viitor. Cum s-au 
comportat gazdei^ în disputa cu va
loroșii lor adversari ?

Mai întîi să ne oprim asupra 
evoluției echipei feminine, care a 
avut în față o formație cu cîteva 
nume consacrate în arenă inter
națională, venită la București după 
o prețioasă victorie obținută în de
plasare, în dauna redutabilei selec
ționate a R.F. Germania și hotă- 
rîtă să facă o frumoasă figură. 
Antrenorul emerit Alexandru An
drei, în căutarea de noi elemente 
de nădejde pentru echipa noastră 
națională, multiplă campioană mon
dială, a trimis ieri în arenă un 
sextet remaniat, din care au mai 
făcut parte doar trei dintre jucă

toarele care au cucerit acum un 
an medaliile de aur. Dornice de 
afirmare, Mariana Antuș, Elisabeta 
Szilaghy și Elena Birligea au în
locuit cu succes pe experimentatele 
lor predecesoare, fiecare învingîn- 
du-și adversara directă. Dar pentru 
a vă face o imagine mai clară asu
pra disputelor, redăm în rîndurile 
următoare rezultatele individuale 
în ordinea intrării jucătoarelor pe 
pistă : Elisabeta Szilaghy (R) — 
Agnes Vati (U) 404—362 pd, Ana 
Petrescu — Katalin Toth 416—410, 
Elena Birligea — Laszlone Holczec 
405—398, Mariana Antuș —Erszebet 
Csaba 426—375, Florica Neguțoiu — 
Gyorgyne Tampa 395—417, Cornelia 
Petrușcă — Szofia Hurșan 444— 
405. Scor final : 2 490—2 367 pd 
pentru România.

întinerite au apărut și cele două 
selecționate masculine, care au. fur
nizat o partidă echilibrată, intere
santă prin evoluția scorului (au 
condus alternativ ambele echipe), 
mult gustată de public. în final, a 
învins reprezentativa României cu 
5 318—5 277 pd., principalii autori 
ai victoriei fiind I. Tismănaru (927) 
și Gh. Silvestru (923).

Azi, pe aceeași arenă, va avea 
loc un turneu individual, la care 
participă și rezervele.

Troian IOANIȚESCU

Alina Goreac, triplă medaliată a „europenelor", 
intr-o spectaculoasă evoluție la sol.

mană) 18,85, 3. Utta Schorn (R.F. 
Germania) 18,70, 4. Alina Goreac 
(România) și Kerstin Gerschau 
(R.D. Germană) 18,55, 6. Sonia
Brazdova (Cehoslovacia) 18,50 ; 
paralele : 1. TURIȘCEVA 19,30,
2. Hellman 19,25, 3. Goreac 18,95,
4. Monika Csaszar (Ungaria) 18,90,
5. Gerschau 18,15, 6. Anca Grigo
raș (România) 18,10 ; bîrnă : 1.
TURIȘCEVA 19,10, 2. Goreac
18,85, 3. Grigoraș 18,75, 4. Csaszar 
și Gerschau 18,65, 6. Schorn 17,45; 
sol : 1. TURIȘCEVA 18,90, 2. Ger
schau 18,80, 3. Goreac 18,75, 4.
Hellman 18,65, 5. Brazdova și 
Schorn 18,45.

Constantin MACOVEI

fe ......................... ...........

I Aă'MTAIsi SPORTIVE DE MASĂ |

„ZILELE SPORTIVE ALE DEJU
LUI" AU INTRAT ÎN TRADIȚIE

După cum am mai anunțat, la 
Dej a fost inițiată o competiție de 
amploare : „Zilele- sportive ale De
jului", care urmează a se desfășura 
anual, în luna octombrie, pe par
cursul a 10 zile.

Ediția inaugurală, încheiată re
cent, s-a bucurat de participarea 
a 400 de competitori — din ca
drul a 8 asociații sportive — care 
au abordat întrecerile programate 
la 8 discipline. Cel mai bun punc
taj l-a realizat Unirea Dej — aso
ciație care a avut reprezentanți la 
toate ramurile cuprinse în pro-

DE LA C.N.E.F.S.
De la 24—27 octombrie 1973 a 

avut loc la București prima ședință 
a Comisiei mixte permanente de 
colaborare & conducerilor sportive 
din Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
constituită pe baza prevederilor în
țelegerii de colaborare pe termen 
lung între organizațiile sportive din 
România și R.D. Germană, semnată 
la București la 29 iunie a.c.

Delegația R.D.G. a fost condusă 
de Horst Schmude, membru al Co
mitetului Executiv al Uniunii Ger
mane de Gimnastică și Sport din 
R.D. Germană. Delegația română a 
fost condusă de Emil Ghibu, secre
tar al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Comisia mixtă permanentă de co
laborare a examinat modul în care 
a fost realizat planul anual de 
schimburi sportive dintre U.G.G.S. 
și C.N.E.F.S. și a constatat cu satis
facție creșterea cantitativă și calita
tivă, creșterea acestor schimburi, 
ca și diversificarea domeniilor de 
colaborare reciprocă.

Comisia a definitivat planul de 
schimburi de delegații sportive și 
de specialiști pe anul 1974 și a sta
bilit măsuri în vederea realizării în 
continuare a înțelegerii de colabo
rare pe termen lung între cele două 
organizații.

A avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor de interes re
ciproc în domeniul dezvoltării edu
cației fizice și sportului în cele 
două țări, precum și asupra unor 
probleme actuale ale mișcării spor
tive internaționale.

Lucrările Comisiei mixte perma
nente de colaborare s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și în
țelegere reciprocă.

gram. In clasament i-au urmat 
C.F.R. și Comerțul.

Solicitîndu-i scurte aprecieri 
asupra acestei competiții, tov. 
Gheorghe Gherasie, președintele 
C.M.E.F.S. a remarcat faptul că 
„această întrecere a venit în în- 
timpinarea necesităților de mișcare 
ale masei de cetățeni și a dovedit 
interesul pe care îl manifestă prin
tre aceștia întrecerile organizate”.

Nș. D.

ARAD Crosul elevilor — 4 000 
de participant

Municipiul Arad este la ora apa
riției acestor rînduri gazda a două 
evenimente sportive de amploare : 
un cros al elevilor din clasele 
V—XII Ia care și-au anunțat par
ticiparea aproape 4 000 de partici
pant! și un festival al sportului de 
masă, adresat tineretului din între
prinderi, instituții și din rețeaua 
unităților de învățămînt. Festivalul 
sportului arădean se desfășoară la 
fotbal, handbal, volei și atletism, 
angajînd aproape 30 de echipe și 
cîteva sute de atleți și atlete.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE WrtfMl
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Ieri, pe stadionul Universității din Heidelberg

RUGBYȘTII ROMÂNI AU ÎNTRECUT LA SCOR
ECHIPA R. F. GERMANIA: 33-9

Stadionul Universității ; spectatori — circa 5 000, timp frumos, teren 
bdn' Au înscris, în ordine : Jaeger (min. 51 — Iov. pedeapsă ; Durbac (min. 
15) — Iov. pedeapsă ; Jaeger (min. 16) — Iov. ped. ; Durbac (min. 22) iov. 
ped. : Durbac (min. 24) - Iov. ped. ; Fugigi (min. 41) - încercare transfor
mată de Nica ; Durbac (min. 59) — drop ; I. Constantin (nun. O.>) — încercaie 
transformată de Durbac ; Nicolescu (min. 73) — drop : Jaeger (min. 74) — 
Iov. ped. ; I. Constantin (min. 80) — încercare transformata de Durbac.

R F GERMANIA : Kotlie (min. 41 Braun) — Walter. Nowak Wohler, 
Weiss — Jaeger, Tipmann — Pfisterer, Dore, Sammet - Balzer, Heller (mm. 
78 Hobe) — Mauck, Griiber, Kreisch. .—------- nurbac _ Ie constantin, Dragomirescu, Manca. Nica

— Postolache (min. 75 Florian Constantin), Fugigi, Al. 
Atanasiu) — Ciornei, Munteanu, Dinu.
Fenn

ROMANIA : Durbac — I.
Nicolescu, Mateescu - - ———
Pop — Dumitru, Șerban (min. 50

Arbitru principal — John

HEIDELBERG, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Cea de a 90-a întîlnire internațio
nală susținută de prima reprezenta
tivă de rugby a României s-a înche
iat sîmbătă după-amiază pe stadionul 
Universității din localitate cu o vic
torie clară a tricolorilor noștri obți
nută în fața echipei naționale a 
R.F. Germania. Scor : 33—9 (9—6).
Succesul vine să confirme opinia ex
primată de jucătorii români înainte 
de meci și anume că înfrîngerea su
ferită de' ei, anul trecut, la Bucu
rești, a fost un simplu accident ; 
dovadă că acum ei au obținut cea 
mai categorică diferență de scor din 
toate partidele susținute în ultimii 
ani de cele două formații.

Spre satisfacția noastră, rugbyștii 
români au dovedit că sînt posesorii 
unui arsenal tehnico-tactic ce le în
găduie înregistrarea unor rezultate 
de valoare, atunci cînd abordează 
jocurile cu multă seriozitate și dă
ruire. Ei au acționat viguros în atac, 
au stopat intențiile ofensive ale ad
versarilor, au știut să folosească la

(Anglia) — foarte bun.

maximum avantajul superiorității 
tehnice. înaintarea a fost percutantă, 
iar linia de treisferturi a șarjat 
eficace. De altfel,'^rin buna colabo
rare dintre compartimente au rezul
tat acțiuni cărora apărătorii echipei 
r.F.G. le-au făcut cu greu față. La 
toate acestea, remarcăm precizia 
loviturilor de picior ale lui Durbac 
care a înscris numeroase puncte.

Și totuși nu putem trece cu vede
rea faptul că pe parcursul jocului 
au existat momente cînd apărarea a 
fost surprinsă, cînd nu s-a placat 
suficient, cînd înaintarea .s-a grupat 
prea lent. Dar asupra acestor aspecte 
vom reveni.

în ceea ce privește echipa vest- 
germană, trebuie să spunem că ea 
posedă jucători care acceptă contac
tele cele mai bărbătești (uneori chiar 
peste limitele îngăduite de regula
ment), dar a căror tehnică indivi
duală nu este încă bine pusă la 
punct.

Și acum cîteva cuvinte despre des
fășurarea' partidei... Ea a debutat în 
nota de ușoara dominare a gazdelor 
(beneficiare și a avantajului vîntului

ASTĂZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

ȘAPTE JOCURI ECHILIBRATE
PROGRAMUL COMPLET AL PARTIDELOR DE ASTAZI :

A. S. Armata Tg. Mureș —
Petrolul —
C.F.R. Cluj —
U. T. A. —
Steagul roșu —
Politehnica lași —
Dinamo —

Toate partidele încep la ora 
care va începe la ora 12.

Universitatea Craiova
Rapid
Politehnica Timișoara
Sportul studențesc
Jiul
C.S.M. Reșița
„U" Cluj (stadion Dinamo)

15, cu excepția jocului de ia Cluj,

din spate), care au reușit să deschidă 
scorul prin Jaeger, dintr-o lovitură 
de pedeapsă de la 23 de metri, în 
urma unui ofsaid. Apoi, jocul s-a 
echilibrat, românii depășind momen
tul mai slab al începutului. Durbac 
a egalat printr-o lovitură de pedeap
să, acordată Ia o obstrucție comisă 
de Nowak. După un minut, gazdele 
au luat din nou conducerea, același 
Jaeger transformînd o iov. de pe
deapsă la o greșeală în grămadă. 
Din acest moment românii au acțio
nat mai decis și au preluat inițiativa.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Șerban (în tricou alb) s-a impus 
și de data aceasta printr-un joc 
foarte viguros, atit la jocul in gră
mezi, cit și la margine.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BASCHET MASCULIN

Universitatea Timișoara - 
I. E. F. S. 83-72, 

în cel mai atractiv meci al primei etape

După uvertura Steaua — F.C. Ar
geș de ieri după-amiază, astăzi sînt 
programate celelalte șapte partide 
ale etapei nr. 11 care se va încheia, 
miercuri, la Bacău, cu jocul dintre 
Sport Club și F.C. Constanța.

Această duminică fotbalistică va 
începe la ora 12 pe stadionul C.F.R. 
din Cluj, unde gazdele vor întîlni, 
pentru prima dată, într-un joc ofi
cial, formația Politehnica Timișoa
ra. Clujenii manifestă o bună dis
poziție de joc (11—0 cu Tehnofrig 
Cluj la mijlocul săptămînii), dar și 
„Poli" Timișoara știe să se apere 
în deplasare și va încerca, să repete 
cel puțin drawul de la Ploiești.

Meciul zilei se dispută însă la 
Tg. Mureș. A.S. Armata din locali
tate, cu o zestre săracă de puncte, 
va încerca să nu mai repete eșecu-

rile de anul trecut din fața Uni
versității Craiova. Liderul neînvins 
al campionatului, reîntors joi după- 
amiază de la Liege, cunoaște, însă, 
că în ultimele patru jocuri cu tîrg- 
mureșenii nu a pierdut niciodată și 
va încerca să-și continue perfor
manța.

Tot o partidă de real interes și 
la Ploiești, între Petrolul și Rapid, 
chiar dacă ambele echipe se află 
într-un vizibil impas. La fel cum 
echilibrată se anunță și disputa de 
pe Mureș, dintre U.T.A. și Sportul 
studențesc, U.T.A. dorind ca nicio
dată victoria, pentru a scăpa de 
„lanternă". Studenții lui Angelo 
Niculescu și Ion Voica își amintesc 
însă că anul trecut, cînd U.T.A. nu 
era chiar pe ultimul loc, realizau 
la Arad un 0—0...

Alte meciuri de echilibru, chiar 
dacă teoretic gazdele ar trebui să 
fie soliste, la București (Dinamo — 
,„U“ Cluj), la Iași (Politehnica — 
C.S.M. Reșița) și la Brașov (Steagul 
roșu — Jiul). Pentru toate aceste 
trei jocuri oaspeții s-au deplasat cu 
multe iluzii, dar nu trebuie să 
uităm că și gazdele au planurile lor 
de ascensiune în care punctele de 
acasă reprezintă baza.

Dincolo de această trecere în re
vistă a meciurilor de astăzi, să spe
răm că cea de a Xl-a etapă va da 
semnalul renașterii valorice și spec
taculare a campionatului nostru. Ar 
fi și cazul, pentru că ne apropiem 
de linia dreaptă a turului, cînd se 
vor face atîtea bilanțuri !... (M.M.I.).

CLASAMENTUL LA ZI
1. „U" CRAIOVA 10 7 3 0 18— 7 17
2. F.C. Constanța 10 7 1 2 18— 8 15
3. Dinamo 10 6 2 2 17—12 14
4. Steaua 11 5 2 4 16—13 12
5. F.C. Argeș 11 5 2 4 16—16 12
6. C.S.M. Reșița 10 4 3 3 18—13 11
7. „U“ Cluj 10 4 2 4 11— 9 10
8. Politehnica Iași 10 5 0 5 9—10 10
9. Poli. Timișoara 10 4 2 4 8— 9 10

10. Sportul stiid. 10 4 1 5 16—11 9
11. Jiul 10 3 2 5 12—13 8
12. Steagul roșu 10 3 2 5 7—10 8
13. Rapid 10 3 2 5 11—14 8
14. S.C. Bacău 10 4 0 6 12—17 8
15. C.F.R. Cluj 10 3 2 5 14—21 8
16. A.S.A. 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 6 9—17 7

PITESTENII AU
5

STEAUA 0i0)
3(1)F. C. ARGEȘ

Desigur că fotbaliștii de la Steaua 
mai cu seamă chipeșii din atac, n-au 
avut duminica 
fundă roșie în 
deochiați după 
după care s-a

trecută la Timișoara 
cîrlionți, de au _fost 
acel 1 —1

scris „Bravo
cu „Poli" 

ambelor

APLICAT UN ZDRAVĂN K.O.!
echipe !“ Cronicarul acelui meci re
lata lunea trecută : „...jucătorii am
belor echipe care, spre lauda lor, au 
oferit asistenței un spectacol de fru
moasă ținută sportivă, cu toții lup- 
tînd exemplar din primul minut și 
pînă în ultimul minut de joc". Ce 
s-a întîmpiat oare ca, după șase zile, 
Steaua să devină, ceea ce a văzut o 
țară întreagă, o echipă ca și parali
zată, incapabilă să dea. pe teren 
propriu, replica cea mai palidă cu 
putință unei echipe adverse care a 
știut ce a vrut și a cîștigat detașat,

4 steliști (în tricouri incluse) se uită admirativ la Dobrin...! 1
f Foto: V. BAGEAC

cu un Dobrin în mare vervă, ce pă
rea că face o demonstrație de fotbal 
în curtea unei școli generale.

Scorul de 3—0 cu care a cîștigat 
F.C. Argeș nu reprezintă nici pe de
parte distanța față de Steaua. Sco
rul ar fi putut să fie dublu pentru 
acești merituoși învingători cărora 
nici cel mai frumos vis nu le-ar fi 
anticipat o victorie atît de ușoară.

In lunga sa istorie. Steaua a mai 
pierdut la București, dar ca ieri, 
niciodată ! Am putea afirma că în 
afara portarului Haidu, în pofida 
celor trei goluri primite, însă cu 
alte două trei goluri salvate, toți 
jucătorii de cîmp ai echipei militare 
au fost ieri nedemni de renumele 
clubului căruia aparțin. Ne închi
puim ușor ce-a fost în sufletul lui 
Constantin, jucătorul de ieri, an
trenorul de azi, privind la caricatura 
de fotbal practicată de jucătorii săi, 
dacă nu cumva și Constantin are 
vreo vină pentru somnolența echipei.

Infiistînd asupra acestei stări ieșite 
din comun a formației Steaua nu 
înseamnă că vrem să reducem din 
meritele echipei F.C. Argeș, venită 
la București cu o lecție bine pregă
tită, cu o așezare 4—3—3, păstrată, 
deși a deschis scorul repede și a

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 3-a)

WIBLINGEN, (prin telex). în ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în R.F. Germania și Danemarca, 
reprezentativa feminină de handbal 
a României a susținut, vineri seară, 
primul meci în compania formației 
R.F. Germania. In prezența a peste 
1200 de spectatori, handbalistele ro
mânce au practicat un joc frumos, 
în viteză, la capătul căruia au obți-

Ediția a XXV-a a campionatu
lui republican de baschet mascu
lin a fost inaugurată, ieri, 
meciurile desfășurate în sala 
reasca. Iată rezultatele :

UNIVERSITATEA CLUJ 
VOINȚA TIMIȘOARA 75—61 
27). Prezentă pentru prima dată în 
prima categorie a țării, echipa ti
mișoreană și-a onorat debutul prin
tr-o comportare bună, deși dife
rența de 14 puncte nu lasă să se 
întrevadă acest lucru. Dar, echipa 
pregătită de tînărui antrenor Mir
cea Gașpar și condusă din teren 
de fostul internațional Nicolae Vi
ciu a dat o replită dîrză forma
ției clujene (clasată pe locul 3 în 
ediția trecută a diviziei A), care 
nu a izbutit decît în final să se

prin
F1O-

(33—

cat majoritatea ocaziilor create 
atît prin contraatacuri, cit și prin 
acțiuni poziționale. Au înscris lo- 
neci 24 (a jucat numai în repriza 
secundă), Pîrșu 22, Cernat 23, Ta- 
rău 10, Poleanu 8, Dumitru 6, Ba
ciu 4, Oczelak 16 pentru Steaua, 
respectiv Moraru 30. Martinescu 
22, Magoș 17, Anton 10, Baltag 2, 
Arădăvoiacei 2, Tudose 4, Răilea- 
nu 4. Au arbitrat foarte bine I. 
Szabo și D.

Programul 
8,30 : Farul 
„U“ Cluj —

Ganea.
de astăzi : de la ora 
— Voința Timișoara, 
„U“ Timișoara, ICITF

— Politehnica Cluj, Steaua — Po
litehnica București, Rapid — IEFS.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— I.E.F.S. 83-72 (43-36). Cele
două formații studențești au ofe-

Demian („U") a izbutit să pătrundă sub panou și să înscrie. Fază din 
meciul Universitatea Cluj — Voința Timișoara

distanțeze (min. 31, 51—45, min. 
40 : 75—61). Voința, cu un nucleu 
de jucători în care experiența 
unora se împletește cu tinerețea 
altora, a plăcut datorită tendinței 
de agresivitate în apărare, acțiu
nilor destul de decise în atac și 
combativității în lupta sub panouri. 
Baschetbaliștii de la Universita
tea, surprinși de capacitatea de 
luptă a adversarilor, nu au reușit 
decît spre sfîrșit să-și valorifice 
plusul de tehnicitate și de forță a 
acțiunilor ofensive. Au înscris 
Zdrenghea 19, Roman 15, Antal 
10, Riihring 9, Demian 7, Vizi 7, 
Schuller 6, Nagy 2 pentru „U“, 
respectiv Lup 21, Viciu 14. lan
cea 9, Ivanici 6, Ondreicovics 6, 
Lung 2, Pascaru 2, Leonte 1. Au 
arbitrat foarte bine M. Aldea și 
N. Iliescu.

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
113—91 (53—38). Victorie clară a 
steliștilor de la care așteptam, 
însă, mai mult In privința apără
rii, deficitară din cauza neglijării 
acestui capitol de către jucători. 
Studenții, reveniți în „A“, nu s-au 
lăsat mult invitați și au fructifi-

rit o frumoasă primă repriză, în 
care agresivitatea în apărare, pre
cizia aruncărilor de la semidis- 
tanță, contraatacurile și lupta 
dîrză de . sub panouri au fost per
manent prezente. In plus, scorul a 
avut o evoluție interesantă, ca de 
altfel și în ultimele 20 de minute. 
Bucureștenii au condus pentru 
ultima dată în min. 25 (48—47). 
după care au avut o scurtă pe
rioadă de slăbire a atenției în 
apărare, ceea ce a permis timi
șorenilor qă preia inițiativa și să 
nu o mai cedeze pînă în final. 
Au marcat: Mănăilă 22, Cîmpea- 
nu 19, Czmor 14, Minius 14, Mun- 
teanu 8, Gali 4, Roxin 2 pentru 
Universitatea, respectiv Brabovea- 
nu 19, V. Gheorghe 14, A. Molnar 
12, Szepp 9, Zissu 4, L. Molnar 4, 
Berceanu 4, Chircă 4, Nagy 2. Au 
arbitrat bine O. Crăciun și E. Ni- 
colescu.

FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA CLUJ 50—54 (26—28) 
I.C.H.F. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 62—63 (38—41).

D. STANCULESCU

nut victoria cu 18—14 (9—6). Iată
componența echipei României în a- 
ceastă partidă și autoarele goluri
lor : Elisabeta Ionescu (portar) — 
Magda Mikloș (5), Simona Arghir 
(4), Doina Cojocaru (3), Rozalia Șoș 
(3), Doina Furcoi (2), Cristina Petro- 
vici (1), Irene Oancea, Viorica Vie- 
ru, Constantina Ilie, Elena Frîncu 
și Maria Boși.

Imediat după încheierea partidei, 
antrenorul echipei gazdă, Volker 
Schneller, a declarat : „Rezultatul 
mă mulțumește, formația română 
fiind deosebit de puternică. Cînd 
vom ajunge să avem și noi o ase
menea forță de atac și o apărare 
atit de bine organizată vom putea 
spera Ia mai mult.,.".
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prezentă la antrenamenteleeste, adeseori,
mulți prieteni în 
de diferite pro-

«...si de aceea
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DIRECTOAREA SCOLII A DESCOPERIT 
UN ALIAT PREȚIOS ÎN SPORT

Că sportul are 
rîndul oamenilor 
fesii, este un lucru arhicunoscut.' Că 
mulți dintre ei folosesc o mare parte 
din timpul lor liber pe stadioane și In 
săli, urmărindu-i pe sportivi, și a- 
cesta este un fapt ce se constată 
tot mai des.

Dar, la Ploiești am întîlnit o si
tuație mai puțin obișnuită... Direc
toarea unei scoli generale, profesoara 
de biologie SABINA ENESCU. poate 
fi întîlnită destul de des la antrena
mentele diferitelor secții ale clubu
lui Petrolul. Motivul ? L-am aflat de 
la antrenorul secției de lupte libere, 
Ion Radu, în a cărui grupă de ju
niori figurează aproane 20 de elevi 
ai Școlii generale nr. 16. „Aproape în 
fiecare săptămîrsă — ne spunea teh
nicianul resoectiv — tovarășa direc
toare a scolii, ori profesorul de edu
cație fizică. Lucian Mihăescu, nc vi
zitează la antrenamente și se inte
resează de prezența și comportarea 
elevilor pe care chiar aceste cadre 
didactice i-au îndrumat spre activi
tatea sportivă. Noi mergem doar la 
orele de educație fizică, ne selec
ționăm copiii și în condițiile amintite 
instruirea este o problemă mult mai 
simplă".

Am considerat utilă o discuție cu 
această prețioasă susținătoare a spor
tului. In cancelaria Școlii generale 
nr. 16, am cunoscut-o pe tovarășa 
directoare Sabina Enescu, care a ac-

elevilor in cadrul clubului Petrolul 
ceptat cu amabilitate o discuție pe 
tema sus-amintită.

— Sînteți, desigur, o mai veche 
iubitoare a activității sportive. Ce 
disciplină ați practicat ?

— Să fiu sinceră, în afara orelor

de educație fizică din timpul școlii 
n-am practicat nici un sport. Și nici 
la meciuri nu mă duc.

— Bine, dar atunci de unde pasiu
nea pentru această activitate ?

In Editura Stadion

DC ■ AJE LlHCVISTICt
INTERNAȚIONALE

Amploarea manifestărilor sportive pe 
plan internațional impune, printre in
strumentele indispensabile ele lucru ale 
activistului sportiv, manualele poliglote, 
lucrările care zidesc punte lingvistică 
de înțelegere.

t

Nu e de mirare că autorul însuși con
sideră lucrarea drept un mesaj lingvis
tic, menit să contribuie la apropierea 
sportivilor din toată lumea, Ia o mai 
rapidă comprehensiune, Ia instaurarea 
păcii și prieteniei olimpice, pentru care 
pledează fiecare din cele 800 de pagini 
ale cărții. (vib)„

— Nu este o pasiune. Este mai de 
grabă un mod personal de a înțelege 
cum trebuie să-mi îndeplinesc dato
ria în funcția ce o dețin. Sînt direc
toarea acestei școli de 11 ani. La 
început am acceptat ca elevii școlii 
pe care o conduc să participe la ac
tivități 
fluența 
asupra 
piilor. 
vins și 
noastră este situată într-un 
muncitoresc, unde își au sediul cinci 
mari întreprinderi ploieștene. Aici 
exista foarte mulți copii, ai căror 
părinți, de multe ori, sînt ocupați 
amîndoi în producție. Lăsați în voia 
lor, acești copii nu-și folosesc în 
mod util timpul liber. Orele de curs 
sînt prea puține pentru a le asi
gura o uvoluție corespunzătoare. 
Fiind foarte vioi și zburdalnici, ne 
dădeau multă bătaie de cap cu dis
ciplina și chiar cu învățătura. După 
primele experiențe, am constatat că 
practicarea sportului era un prețios 
ajutor chiar și pentru noi, cadrele 
didactice. Mulți dintre ei, care au 
fost mai dotați din punct de vedere 
fizic, au făcut treabă bună și în 
sport. Halterofilul Marian Grigoraș 
a fost elev al școlii noastre. De ase
menea, campionul național de juniori 
la același sport, Marcel Daniel. Lista 
celor care au fost îndrumați de noi 
către sălile de sport este mult mai 
lungă : atletul Aurel Cîrjan, gim
nasta Mariana Petcu, cîțiva luptători 
din secția de la clubul Petrolul și 
mulți alți copii care au fost selec
ționați de cadrele didactice de la 
Liceul I. L. Caragiale (n.r. liceul cu 
profil din localitate). Dar, cel mai 
mare cî.știg pentru noi a fost că a- 
proape toți acești elevi practicanțj 
ai sportului și-au îmbunătățit evi
dent situația la învățătură. în aceste 
condiții, firește, sportul a devenit un 
bun prieten al școlii noastre. Acum, 
după mai bine de zece ani de ex
periență pozitivă, mi-am convins so
țul și l-am înscris și 
elev în clasa a Vl-a, 
gimnastică a clubului

sportive gindindu-mă la in- 
pe care mișcarea o exercită 
dezvoltării armonioase a co- 
Apoi, cu timpul, m-am con- 
de celelalte avantaje. Școala 

cartier

pe fiul meu 
în secția de 
Petrolul...

T. MIHAI

Nr. 7577

NU MAI ESTE EXCURSIE DE TOAMNA
Cu o tristă coincidență, în cursul 

aceleiași luni, octombrie, a anului 
1973, două treceri din lumea ce
lor vii au îndoliat cel 
loros palmares atletic 
După vestea morții care a lovit 
crunt un om, la 76 de ani, încă 
fără vîrstă, pentru că Paavo Nur- 
mi intrase de mult în legendă (de 
traiul său auster șl discret, la 
Helsinki, nimeni nu-și mai amin
tea), iată știrea unei noi lovituri

lațiilor), pentru prima oară, noap
tea, sub razele lunii, ale reflectoa
relor și torțelor. Pentru pri
ma oară, nu s-a plecat
nu s-a sosit pe stadion ; 
curenții au pornit de pe scările
Capitoliului, au trecut pe
Colisseum și Forul Roman, au bă
tut dalele încă încinse de soarele 
de peste zi ale celebrei Via Appia 
și au încheiat cursa sub Arcul lui 
Constantin, pe Via del Trionfi, 
Pentru prima oară maratonul olim
pic e cîștigat de un alergător... în 
picioarele goale !

Cine era „desculțul" ? Nu a în
vățat niciodată să alerge metodic 
și a devenit prototipul miracolului 
numit : maratonistul etiopian. Un 
miracol fără taină. Ce poate deve
ni, în chip natural, un copil care 
aleargă zilnic 24 km pentru a 
merge la școală și a se înapoia 
acasă ? Campion olimpic, ba. mai 
mult : dublu campion olimpic, în- 
trucît cîștigă proba și la Tokio, în 
1964. Avea 32 de ani și un nume 
plin de poezie : „floarea care 
crește". A fost avansat la gradul 
de locotenent în garda imperială 
la Adis Abeba. în 1968, a întins 
prea mbit coarda și — la 36 de 
ani — a abandonat în maratonul 
mexican.

Apoi a venit accidentul și acum, 
necruțătoare, moartea. Singurul cîș- 
tigător a două maratoane olimpi
ce, nu mai este...

FELICITĂRI

desculț,Bikila Abebe, alergătorul 
cucerind medalia de aur la mara-

1960ton, la J.O. din

viață 
duce cu

un 
si- 

ne-

oară
onoare

la 
al

Și 
con-

lingă

Se încing viile de ruginiul 
crud al toamnei. Ciorchini grei 
atîrnă sub frunze pistruiate. Ro
dul chilimbariu îngreuiază pă
mântul Aracii 
nevolnici în 
Teascurile bat 
tina mustului.
iar bălțile gem de greul solzilor 
argintii.

Toamna, cerul nu mai adună 
nori în Bărăgan. E multă lumină 
pe întinderi fără contur. Din 
Călărași, — port pe brațul Bor- 
cea, nume păstrat de la 
ștafetari, împământeniți 
Lichirești, — șoseaua 
prin așternut de culori, 
ciu. uscatul se afundă 
Malurile sînt legate de 
alunecă pieziș. Odgoane 
te ancorează grânarul nesfârșitei 
„Cîmpii" de belșugul teraselor 
cu ciorchini aburiți în rouă di
mineții. Ostrovul ne 
cu buchet și aromă 
A-fu-zali... medalii și 
câștigate...

Ajunși pe pământ 
înaintăm în inima lui prin sate 
cu case îmbătate de lumină. Mă
găruși docili apar la răscruci cu 
samar legănat. La Adamclisi, 
monumentul triumfal ne duce 
departe în istorie. Vița de vie — 
nobilă ocupație a strămoșilor 
noștri — apare ca un laitmotiv

stau strîmbi și 
razele soarelui, 
darabana în fin- 

84 culeg viile,

călărașii 
in satul 
aleargă 

La Chi- 
în apă. 

bacul ce 
nevăzU-

întîmpină 
străveche, 
concursuri

dobrogean

printre scene de luptă citite pe 
metope.

Ne întoarcem pe același drum 
La Ostrov, pe malul Dunării, cu 
leșul viilor este un ritual firesc. 
Coșuri mari de nuiele primesc 
darul pămîntului. Ne oprim în 
fața restaurantului. O curte ma
re, pătrată. De porți sînt ani
nate emblemele toamnei. Mese 
prelungi de ospăț ne așteaptă 
sub bolți legate-n marame. Sa
ramura și borșul pescăresc tămî- 
iază văzduhul. Răsturnată roată, 
mămăliga fumegă pe talere de 
lemn, alături de crapul la pro
țap. Flăcăi, în cămăși cu ar- 
nici, aduc mustul în căni smăl
țuite. Boabe gălbui, legate-n 
ciorchini grei, ademenesc din 
farfurii de lut. Bachus veghează 
festinul, iar Dacul a rostuit bu
tucii.

Se înserează... Bacul alunecă 
sub cornul lunii. La Chiciu de
barcăm. Autocarul coboară pun
tea mișcătoare, 
luminează cu 
peste brîul lat 
te. O pală de
mează cu miros aspru de țărnă 
nisipoasă. Bărăganul așternut 
peste zări încolțește sub brazdă 
nouă. Tăcerea susură ca o lăută 
nomadă. Mesteceni subțiri schițea
ză dungi albe pe povîrnișul răs- 
frînt, alături de sălcii.

Aurelia GHEORGHIU

Coasta Dobrogei 
licurici stingheri 
cu ape întuneca- 
vînt cald ne ur

Prof. CONSTANTIN TUDOSE : DIC
ȚIONAR SPORTIV POLIGLOT. Edi
tura Stadion, 1973, pag. 800, ici 34. Colectiv, Terminologia 

fizice și sportului, Editura 
1973, pag. 429, Iei 19,50.

edueațieî 
Stadion, CASALS Șl SPORTUL

Prima bucurie, produsă de editarea 
Dicționarului, evocă utilitatea unei ast
fel de lucrări românești — dar care ar 
putea face cinste oricărei edituri* stră
ine — merituoasă pe mai multe planuri. 
Dicționarul — redactat în, și pentru u- 
zul a 7 limbi (română, spaniolă, italia
nă, franceză, rusă, engleză și germa
nă) — însumează aproximativ 7 500 de 
expresii, reprezentând termenii cei mai 
importanți din 22 de ramuri sportive. 
Autonomia terminologică acordată în 
dicționar fiecărui sport ușurează con
sultarea volumului. De la „abandonarea 
pistei" (termen atletic) și pînă la „ziar 
sportiv" (din categoria termenilor ge
nerali), abundența expresiilor servește 
pe deplin necesitățile de cunoaștere sau 
comparație ale cititorului sau consultan
tului. Dificultatea de orientare în stu
foasa repetiție a aceluiași termen în 7 
limbi este doar aparentă și poate fi les
ne învinsă de cel cu adevărat intere
sat. Chiar făTă stăpînirea temeinică a 
oricăreia din principalele limbi univer
sale. posesorul dicționarului sportiv po
liglot se va putea descurca în bibliogra
fia tehnică străină. își va putea clari
fica unele nedumeriri lingvistice, își va 
putea perfecționa lectura, corespondența 
sau conversația de specialitate. în acest 
domeniu, al comunicației umane, dicțio
narul face un mare serviciu lumii spor
tive. Nu este exclus ca, datorită valen
țelor sale, dicționarul să poată fi valori
ficat și pe piața externă.

Apariția cărții ne bucură, în al doilea 
rînd, pentru că ea reprezintă încunu
narea unui efort de 15 ani al pasiona
tului și neostenitului truditor pe acest 
tărîm, profesorul Constantin Tudose, pe 
care cititorii noștri îl cunosc și ca ini
țiator și îndrumător al cercului olimpic 
,.Pierre de Coubertin" al elevilor de la 
liceul bucureștean „Nicolae Bălcescu".

O lucrare, strîns Înrudită cu 
rul prin tematică șl concepție 
tării, de curînd pusă la îndemîna celor 
ce acționează în domeniul mișcării spor
tive, este și „Terminologia educației fi
zice și sportului", alcătuită de Comisia 
română de terminologie, care a bene
ficiat de aportul unui larg colectiv de 
reputați cercetători. Tipărită in șase 
limbi (română, franceză, spaniolă, ger
mană, engleză, rusă), lucrarea mențio
nată este prima de acest gen la noi în 
țară, ea situindu-se, astfel, in prim- 
planul instrumentelor de lucru privind 
studiile cu caracter teoretic referitoare 
la activitatea din domeniul sportului. 
Motivînd necesitatea unei astfel de lu
crări, prof. univ. dr. Leon Teodorescu, 
președintele Comisiei, afirmă, printre 
altele. în prefața lucrării : „In afara ne
voii de alcătuire a unui dicționar multi- 
lingvisțjc care sâ ușureze și să măreas
că exactitatea operației de traducere a 
textelor, studiul terminologic poate dez
vălui și, implicit, facilita acțiunea ex
trem de interesantă a comparației pe 
plan ideologic, deci, filozofic, lingvistic 
și istoric, a înțelegerii multiplelor aspec
te care alcătuiesc realitatea domeniului 
educației fizice și sportului raportată la 
scara lui universala".

Adăugind că lucrarea este structurată 
în trei 
palilor

Dicționa- 
a redac-

mari capitole (..Definițiile princi- 
termeni ai domeniului educației

și sportului",

«Ueajieî

,Definițiile familiei 
și „Definițiile fa- 

nu ne

fizice 
termenului mișcare" 
miliei termenului antrenament"), 
mai rămîne decît să subliniem, încă o 
dată, utilitatea „Dicționarului" și „Ter
minologiei" pentru activitatea teoretică, 
pentru mai buna înțelegere a fenome
nului sportiv. (Em. F.).

Cu trei ani înainte de a deveni 
centenar, a murit celebrul violon
celist și dirijor spaniol Pablo Ca
sals. Prieten al sportului, marele 
muzician obișnuia să spună : 
„Mai întîi să jucăm tenis vreo cinci 
ore, pe urmă cîntăm Brahms"...

a sorții : încetează din 
om de 41 de ani, care 
ne în mormânt doar amintirea 
sfîrșitelor sale curse pedestre.

L-am văzut ultima 
Munchen, ca invitat de
Jocurilor Olimpice. Era purtat cu 
căruciorul : un accident 
nă în 1969 îl lăsase infirm pe cel 
ce nu cunoscuse (și nu recunoscuse) 
decît puterea propriilor sale picioa
re. Ținea capul într-o parte cu ne- 
sfîrșită tristețe șl găsise tăria de 
a-i surîde și a-i face ștrengărește 
cu ochiul lui Pometcu, care toc
mai se pregătea să urce în ring, 
acolo unde se dezlănțuie frenetica 
energie vitală ce nu-i mai era în
găduită lui Abebe Bikila.

Prima oară 
colo unde o vorbă veche spune : 
nil novi sub sole (nimic nou 
soare). Dar în 1960, la Roma, 
fi cuvenit a spune că totul 
nou... sub lună, căci proba de 
raton s-a alergat (de teama inso-

de mași-

s-a arătat lumii a-

sub
s-ar 
era 

ma-

PORTARUL
N-A

ABANDONAT
FOTBALUL!...
...Mircea Constantinescu a fost unul 

din portarii buni ai ultimilor ani. A 
făcut glorie în Iași, a trecut apoi la 
Dinamo, a cunoscut și „focurile" națio
nalei... în ultimul timp, însă, mai exact 
în acest sezon, Mircea Constantinescu 
a intrat într-un anonimat total. Cei mai 
mulți leagă această ,.eclipsă" 
foarte bună ; 
echipier de la 
vărul, marele 
tură...

...Venise de 
cu Crussaders. într-o zi oarecare, la un 
antrenament pe Dinamo. Lucescu, pe 
atunci neintrat în formație, și Stoe- 
nescu, care speră că, într-o zi, va pri
mi avizul medicului, trag șuturi la 
poarta lui Mircea Constantinescu, fie
care voind să înscrie cît mai multe go
luri. „Zburam dintr-o parte într-alta a 
porții își amintește Constantinescu. La 
un moment dat am simțit o durere în 
spate, de parcă s-ar fi rupt ceva în 
mine. Am crezut că-i vorba de o 
tică mai veche care mă chinuise 
cum 5—6 ani, pe cînd eram Ia 
Verdictul doctorilor a fost, însă, 
mai dur : discopatie lombară, cu 
dință de hernie de disc. Poate că am 
înțeles eu greșit, dar mi s-a sugerat să 
o cam termin cu fotbalul ! Și, oricum, 
la 29 de ani, mi se pare, totuși, devre
me pentru un portar. Că n-aș mai a- 
păra la Dinamo, mai treacă, meargă, 
deși tot aș suferi, dar să abandonez 
definitiv fotbalul ar fi, cred, insupor
tabil...

de forma 
a mai tînărului său co- 

i Dinamo, Cavai. Dar ade- 
adevăr, este de altă na-

la Belfast, după meciul

scia- 
și a- 
Iași. 
mult 
ten-

moment al

Victor BANCIULESCU

atîtea fe-

București 
înfocat al

căsătoriei, 
alăturată de 
Ion Mihăică, 
o sumedenie 
tot

Ștefănescu,
la

Zilele trecute, mai 
toți atleții noștri frun
tași s-au reunit nu la 
stadion, nu la sală, ci 
la... Ofițerul Stării Ci
vile. Motivul ? Una 
dintre colegele lor săr
bătorea fericitul eveni
ment al căsătoriei. Este 
vorba de multipla noas
tră campioană, Valeria 
Bufanu, medaliată la 
Campionatele europene 
și la Jocurile Olim
pice.

Valeria s-a prezen
tat în fața Ofițerului 
Stării Civile alături de 
Alexandru 
lector universitar 
Institutul de Construcții 
și, bineînțeles, suporter 
valoroasei noastre atlete.

Imediat după celebrarea emoți
onantului 
surprins în imaginea 
fotoreporterul nostru 
noua familie a primit 
de buchete de flori și 
licitări.

La acestea adăugăm și 
citările noastre, precum 
ționala urare „Căsnicie

noi feli- 
și tradi- 
fericită !“

Acum citeva zile, 
strada Dr. Staicoviei, 
jUns din urmă de un 
cicletă. L-am 
intorcind spre 
tor...

— Unde te
le ?

— Am treabă pe „Republicii". 
la antrenamentI Nu stau! Nu-i 
timp de stat!

trecina 
am fost 
om pe-o 
și s-astrigat

mine chipul

grăbești, nea

ÎN 4 RÎNDURI
Unui sportiv, despre care se tpu- 
ne că „e certat cu disciplina"

că-I apăr, dar în mineNu 
îndoiala se cam naște :
Cum certat, cînd el, vezi bine,
Nici măcar nu o cunoaște ?

T. FILIPIDESCU

M&CEA CONSTANTINESCU

căci acesta este destinul portarilor
Mircea Constantinescu așteaptă reîntîlnirea cu stadionul, cu mingea și 

chiar cu... golurile,
dlscu- 

la fot- 
totuși,

Mlrcea Constantinescu a frtnt 
ția. Gîndul acesta al renunțării 
bal i-a luat cuvintele. Reușește, 
să găsească curajul să spere, iluzia a- 
ceea de a crede că „și medicii mai pnt 
greși, au mai fost cazuri !.,. La 29 
de ani vrea să creadă că totul se va 
rezolva în favoarea sa. „Voi pleca în 
curînd la Băile Felix, apele de acolo 
fac minuni ! Și cind eram la Iași și 
am avut sciatica
Felix m-am tratat, 
nimic. Sper ca și 
mi vindec !...“

Zilele acestea, Mircea Constantinescu 
va pleca la Băile Felix cu speranța de 
a reveni iar în arena plină de bucurii 
și tristeți a sportului rege...

aceea, tot la Băile 
și 5 ani n-am avut 
de data aceasta să

Mircea BATRÎNU

zolotarev „PEN ALTI STUL“
Prima oară, l-am văzut pe acest 

jucător la un antrenament al e- 
chipei sale. Pe margine se aflau o 
mulțime de suporteri care aplau
dau și fluierau cu admirație.

N-aș putea spune că fugea gro
zav sau că avea un splendid joc 
de cap, nici că se deosebea cu ceva 
prin precizia loviturilor. Ei, dar să-l 
fi văzut căzind! Era cu adevărat 
un spectacol de neuitat.

Cădea dintr-odată, total, neaștep
tat, atins de o coasă nevăzută. Ră
mânea întins pe gazon cu mîinile 
în cruce, de parcă acolo ar fi tre
buit să rămînă pe veci. Alteori că
dea ușurel, ondulîndu-și trupul, 
continuînd să se cutremure ușor 
ca un brad tînăr lovit cu toporul. 
Se ridica gemînd și în ochi avea 
chiar lacrimi, lacrimi adevărate.

Suporterii își umflau pieptul cu 
mândrie :

— Asta e penaltistul nostru !
— El bate loviturile de la 11 me

tri 1.

— Nu, el le obține, le cîștigă cu 
sudoarea frunții.

— Cum așa ?
— în timpul jocului simulează că 

se chinuie groaznic la orice că
dere. Priviți-l cum suferă. Asta nu 
se obține chiar așa de ușor cum 
credeți. Trebuie antrenament, nu 
glumă. Dar băiatul e foarte con
știincios și, zilnic, caută să se de
pășească...

BASCHETUL... IN GLUME
— Baschet : sportul celor bine... cres

cuți.
— Pivot: baschetbalist cu... prelun

giri.
— In loc de „om la om", preferă om 

la... rom.
— Unii jucători, au... fumuri. De la... 

coșuri ?
— Semidistanță : distanță cu jumătate 

de... normă.
— Coș : paner scos din uz... menajer
— Dacă miriapozii ar juca baschet, a- 

tunci să vezi... pași !
Titi GHEORGHIU Vaslui

oprit, 
zîmbi-

Dinu-

Să nd-mi spui că te antre- 
că nu te cred. (Di- 
căci despre el este

nezi dumneata, 
nu Cristea — 
vorba — a trecut de 60 de ani — 
dar privindu-1, plin de vigoare și 
entuziasm, ești obligat să-i faci o 
serioasă... reducere).

— Nu, nu, a zîmbit șugubăț 
„nea Dinu", la vârsta asta nu mai 
am ambiția vreunui record... Du
pă cum vezi, am înlocuit și mij
locul de locomoție. Dar am depis
tat cîțiva tineri, de care mă ocup. 
Trebuie să-i ajut să calce pe ur
mele mele!

Am pornit apoi pe jos spre 
„Republicii", în dimineața rece, 

cețoasă. „Nea Dinu" căuta să re
învie anii tinereții:

— Aici, la cursele de fond, îți 
trebuie multă ambiție si dăruire. 
Uite, eu, de mic copil nu puteam 
sta locului. Mereu simțeam ne
voia să alerg. Cînd era o treabă 
de făcut toți 
„Dă fuga tu, 
picior!..." La 
în 1933 am 
cursă și am 
oară Bucureștiul. 
mult de atunci,

— Cînd ai cucerit primul 
balcanic, nea Dinule?

— în 1936, la Atena, 
metri. Apoi după un an 
rești l-am luat și pe-al 
10.000. Ah. ce luptă am dat atunci 
...cu Kiriakides. Dar nu m-am lă
sat!

...Mi-o amintesc și 
mea aceea, cocoțat 
ONEF-ului, răgușisem 
alți colegi de liceu,

„nea Dinu" care plecase 
din tun, luînd un avans substan
țial. Dar renumitul Kiriakides pă
rea foarte calm... Ducea trena sa 
obișnuită, pîndind 
tul cînd temerarul 
mina benzina... Dar 
cut una după alta 
a rupt primul firul 
sire ...De bucurie — 
am azvîrlit în aer șapca de licean 
și n-am mai putut s-o găsesc... 
în învălmășeală... Dar ce mai con
ta o șapcă în fața entuziasmului 
indescriptibil care ne copleșise 
toți ca o mare învolburată ?

Mi-am luat la revedere de 
„nea Dinu", un 
această amintire 
am privit cu melancolie spre ido
lul copilăriei mele cum se depărta 
prin ceața lui octombrie, pedalînd 
cu vigoare pe asfaltul străjuit de 
frunze arămii de castan. în toam
na vieții sale, „nea Dinu" alerga 
să dăruiască elevilor săi toată pri
măvara din inima sa veșnic tî- 
nără și clocotitoare...

George M1HALACHE

atent momen- 
român va ter- 
turele au tre- 
și „nea Dinu" 
la linia de so- 

- țin minte —

pic tulburat 
’■nai veche...

pa

la 
de 
Și

ZBOR DE PLANOR
de-acasă îmi ziceau: 
că ești mai iute de 
militărie, la fel. Iar 
cîștigat prima 

văzut pentru 
Ehei, e 

nu?

■mea 
întîia 

cam

titlu

5 009la
la Bucu- 

doilea, la

eu. Pe vre- 
în tribuna 

împreună cu 
încurajîndu-1

Un nor și-a culcat tîmpla căruntă 
Peste aripa unei păsări ciudate, 
O pasăre măiastră
Care taie tăcută
Cerul în două
Și lasă vulturii în urmă.
Ciocîrliile
Să
Și

îi fac loc

o arată puilor : 
zi veți zbura 
ea,■Si

Ca
Cu
Și
Cărora le-au crescut
Aripi
De se
Unde
Nu a

treacă 
cocorii 
Intr-o 
voi ca
pasărea măiastră 
aripi fără pene 

cuibul printre oamenii

cutezătoare
înalță, pînă acolo 

nici o pasăre 
zburat vreodată.

Mircea BONDA

IOAN GARDICIUC, GALAȚI. 1. Fostul 
campion mondial de box la toate cate
goriile, a murit anul trecut. 2. Nino 
Benvenutti a abandonat boxul. La 35

al fotbalului templu.

pagini despre 
nantă căldura 
tatea marelui

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Pe sta
dionul Wembley, Anglia, țara de origine 
a fotbalului, a fost eliminată din C. M. :

în ------

preferabil să privești cum
3. Peste noapte, nu prea 
de Divizia A. Mioc, de la

GABY GENT, REȘIȚA. Este adevărat ; 
în ediția 1956, Steaua a cîștigat, LA 
BACĂU, cu 8—0 ! Dar, pentru ca aceas
ta să nu fi fost singura surpriză a 
campionatului, în retur, la București, 
a... pierdut cu 1—0 ! Fiind vorba despre 
fotbal, de fapt, n-ar trebui să ne mi
răm.

GHEORGHE IONESCU, BUCUREȘTI. 
Am citit cu interes lunga dv. scrisoare. 
Multe dintre observațiile dv. sînt juste. 
„Ne trebuie fotbaliști foarte talentați, 
care să joace tehnic, în mare viteză". 
Aici nu știm ce am putea, însă, să vă 
răspundem. Mai lipsea recomandarea ca 
ei să joace întotdeauna bine și să în
scrie goluri, pentru a avea imaginea 
fotbalistului ideal. Dar unde poate fi 
găsit el ? Cunoașteți vreo sursă ?

ANTON SCUTARU, IAȘI. Din nou, 6 
Năstase I Este impresio- 
cu care urmăriți activi- 

nostru tenisman. Să spe-Mii de spectatori
Blestemau / ce trist exemplu I l 
Pe... Inventatori.

MINED IONESCU, HUNEDOARA. „AjaX 
Amsterdam a jucat vreodată în Româ
nia ? Daeă nu a jucat, vă pot spune 
eu că va juca în anul viitor, cu Uni
versitatea Craiova, viitoarea campioană 
a țării". N-am nimic împotrivă ! Dar 
fotbalul este un joc al dracului. Eu u- 
nul, nu pun mina în foc pentru Ajax, 
afirmînd categoric că va cîștlga cam
pionatul, și cu atît mai puțin pentru 
Universitatea Craiova 1

că va avea un finiș bun,

ani, este 
bat alții !

apar jucători
Politehnica Timișoara, a fost fundaș la 
Sport Club Bacău.

MIHAI VLAHOPOL, BUCUREȘTI. 1. 
In ediția 1983—64 Dinamo a întrecut 
Farul, atît în tur, la București, cit șl 
în retur : 7—0 și 2—0. 2. în ediția 1948 — 
1949, Metalul București a jucat în Di
vizia A 3. O idee : F.R.F. să organi
zeze o excursie la meciul Albania — 
R.D.G., pentru ca să putem susține e- 
ehipa Albaniei. Cel puțin galeria sâ ca
lifice echipa noastră pentru „Weltmeis- 
terschaft", dacă n-au reușit acest lu
cru jucătorii", venită ceva mai devreme, 
propunerea dv. ar fi putut fi luată In 
considerație. Acum- însă...

ION DUMITRU, COMUNA GALBINAȘI. 
După cum văd. confruntările dintre su
porterii Iul Dinamo și cei ai Stelei nu 
sînt mal puțin îndîrjite decît cele ale 
echipelor în chestiune. In „meciul" pe 
care l-ați angajat cu suporterii dinamo- 
viștl, ați cîștigat dv. : cele mal multe 
selecționări în echipa României, dintre 
Jucătorii aflați în activitate, le-a tota
lizat pînă acum L. Sătmăreanu : 44.
Recordul absolut este deținut încă de 
Bodola, cu 48 de selecționări, dar ,este 
evident eă acest record va cădea cu
rînd.

pentru

nici

răm
a-i scoate din încurcătură pe cei care 
caută acum să stabilească pe cel mai 
bun jucător al anului și nu au încă 
argumente hotărîtoare în favoarea 
unuia dintre candidați.

SILVIA MĂRGINEAN, COPȘA MICA 
Sînteți elevă în anul II la Liceul teore
tic și jucați în echipa de fotbal a șco
lii, pe același post ca și Dumitrc*che. 
Vâ urez să ajungeți în echipa națională 
feminină, dacă aceasta va fi alcătuită 
vreodată I

GL. ION, COMUNA COCĂRĂȘTI. „tn- 
tr-iin meci, un jucător de tenis ser
vește greșit prima minge, iar cea de a 
doua este neț". Eu zic că mai are drept 
la o singură minge". Așa spune și re
gulamentul Este vorba, de fapt, de o 
repetare a celei de a doua mingi, care 
a atins fileul. Rețin, în orice caz, cu 
plăcere faptul că, la Cocărăști, temele 
de discuție ale iubitorilor de sport nu 
se mărginesc numai la fotbal, ci. iată, 
se referă și la lumea tenisului. Pe cînd 
și un mare jucăor de tenis, originar 
din Cocărăști ?

ilustrații N. CLAUDIU

f
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PITEȘTI, 27 (prin telefon). — 
Vreme excelentă pentru atleții 
participanți la barajul pentru un 
loc în prima divizie a țării, în 
care sînt angrenate selecționatele 
județelor Iași, Timiș și Dolj. Avînd 
în vedere însă că ne aflăm la sfîr- 
șitul sezonului, rezultatele sînt mo
deste. în prima reuniune cele trei 
formații au înregistrat un număr 
egal (5) de victorii. Cu toate aces
tea, sportivii ieșeni, avînd o echi
pă mai omogenă, hu reușit să-și 
distanțeze adversarele, făcînd un 
pas important spre primul eșalon 
ai țării. în concursul masculin, ie
șenii și bănățenii au realizat cîte 
4 succese. în schimb, probele fe
minine au fost dominate de Olten- 
ce, care au reușit sâ cîștige de
3 ori, datorită Nataliei Andrei și
Florenței Ionescu. Cele mai bune 
rezultate : MASCULIN : 100 m
Darvas (Timiș) 10.6, Slav (Iași) 10,9, 
Mila (T) 11,0; 400 ni Tobias (T)
51.1, Popescu (I) 51,4, Ardelean (T)
53.1, 1500 m Onescu (Dolj) 4:01,2, 
Veber (T) 4:02,9, Bistriceanu (D)
4 04,7 ; 110 mg Scrab (1) 15,4, Ju-
răscu (I) 16,8, Glavă (T) 16,9 ; 3000 
m obstacole Laurențiu (T) 9:00,8, 
Păduraru (I) 9:16,6, Wagner (T)
9:28,0; înălțime Petruț (T) 1,90 m, 
Boieru (I) 1.85 m, Boboc (D) 1,85 
m ; prăjină Cujbă (I) 4,20 m, Mic- 
lăuș (T) 3,90 m, Gavrilaș (I) 3,60 
m ; greutate Gavrilaș 12,92 m, Bo
boc (D) 12,30 m, Hamat (T) 11,92 
ni ; triplusalt Frîncu (D) 14,47 m, 
Olaru (D) 14,31 m, Toderașcu (I) 
14,22 m ; suliță Blajko (I) 61,02 m, 
Pasca (D) 57,74 m, Coif (T) 54,30 
m. Echipa Doljului nu a punctat 
în probele de 400 m și prăjină ; 
FEMININ : 100 m Marioara Lazăr 
(T) 12,0, Adriana Surdu (I) 12,0,

Olga Ciobanu (I) 12,6 ; 400 m Na
talia Andrei (D) 59,1, Mariana Pe
trescu (T) 60,4, Ștefaniâ SansU (I) 
60,6 ; 1500 m Natalia Andrei 5:07,3, 
Victoria Vlădeanu (î) 5:13,2, Eu
genia Crețu (D) 5:14,9; lungime: 
Cleopatra Farcaț (I) 5,72 m, Co- 
culeana Bucâtaru (I) 5,67 m, Mo
nica Raid (T) 5,27 m; disc Flo
rența Ionescu (D) 47,34 m, Adelina 
Dan (D) 39,44 m, Ștefania Pînzaru 
(I) 39,24 m.

După prima zi : Iași — Dolj 
89—65, Iași — Timiș 86—74, Ti
miș — Dolj 84—67.

întrecerile continuă duminică di
mineața pe stadionul atletic din lo
calitate.

Adrian VASILIU

BASCHET : Sala Floreasca, 
3.30 . Farul Constanța 
nisoara. Universitatea Cluj 
versftatea Timișoara, I.C.H.F 
utehnlca Cluj, steaua 
București, Rapid 
in cadrul campionatului 
masculin).

ora
Voința Ti-

Uni- 
po-

Politehniea
I.E.F.S. (meciuri 

republican

Herăstrău, 
în cadrul

CAIAC-CANOE : Lacul 
de la ora 8.30: întreceri 
„Cupei de toamnă".

CICLISM : Complexul sportiv Stea
ua, de la ora 9 30 : concurs dc ci- 
clocros dotat cu „Cupa Steaua".

FOTBAL : Stadion Dinamo, ora 13: 
Dinarno — „U“ Cluj (tineret-rezer- 
ve). ora 13: Dinamo — „U“ Cluj 
(Dlv. A), teren Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — S.N. Oltenița (Div. B). 
teren Laromet, ora 11 : Laromet — 
Argeșul Mihăilești (Div. C). teren 
F.B.B., ora ii: i.o.R. — Dinamo slo
bozia (Dlv. C). teren I.R.A., ora IU 
Triumf — Flacăra roșie (Dlv. C).

HALTERE : Sala Steaua, de Ia ora 
9.30 : întreceri din cadrul „cupei 
Steaua".

HANDBAL : Teren Construe torul, 
ora 9 : Constructorul București 
Voința lași (B.f.), ora 10.15: Univer
sitatea București — I.E.F S („Cupa 
tie toamnă", f). teren Voința, ora 
10 : Voința București — Vulturul 
Ploiești (BL), teren Tineretului, ora 
9.30: C.S.U Construcții 
Craiova (B.f.), teren Ciulești, 
10.30 : Rapid - Carom (B.m.), 
11.45: Rapid — Universitatea 
(..Cupa de toamna". I) teren 
cea, ora 14.30 : Universitatea 
rești — C-S.U. Galați. ora 
Steaua — Dinamo București (ambele 
in ..Cupa de toamnă", ril).

POPICE : Arena Voința, de la ora 
8 ; turneul individual din cadrul In- 
tilnirii internaționale România — un
garia.

TENIS DE MASA : Sula 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 
Si skeet.

Voința 
ora 
ora 
Iași 

Ghen- 
Bueu- 
15.45:

Dinamo, de la ora 
Flacăra roșie Bucu- 
------- — „U" Cluj 

de la oră 9 : 
lași (A.f), Ra- 
Mare (A.m.), 
Bacău (A.m).

___=____ , ... ora 9: Progre- 
— Spartac București (B.f), Pro- 

,U” Cluj (A.m).

VOLEI : Sala 
9 : Viitorul — 
.ești (B.f,). Dinamo 
/A.f). sala Ciulești, 
t F. F S. — Penicilina 
md — Explorări B. 
l.E.F.s. — Viitorul 
sala Progresul, de la 
sul 
greșul

RUGBY ; stadionul Olimpia. ora 
9 : Dinamo București — Politehni
ca Iași : teren Parcul copilului, ora 
9 : Sportul studențesc — Farul Con
stanța, ora 10,30 : Grivița Roșie — 
Vulcan București (meciuri în cadrul 
„Cupei F.R.R.").
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SPIRITUL DE ECHIPA, UNUL DIN MARILE
SECRETE ALE PERFORMANȚEI

CUPA DE TOAMNĂ" IA OINĂ!ft
La baza sportivă a Universității, 

de pe malul lacului Tei, a avut, loc 
recent competiția de oină dotată cu 
„Cupa de toamnă", organizată de 
Comisia municipală de specialitate. 
Au luat parte patru echipe, C.P.B., 
multiplă campioană și deținătoare 
a „Cupei României", Universitatea 
București și Gloria, finaliste ale 
campionatului, și Dinamo. în urma 
unor jocuri interesante, cu multe 
faze spectaculoase, clasamentul a 
avut următoarea configurație: 1.
C.P.B., 2. Dinamo, 3. Gloria, 4. Uni
versitatea.

Despre comportarea celor patru 
„combatante", și->a exprimat punctul 
de vedere, cunoscutul tehnician, an
trenorul I. Popescu-Buftea : „C.P.B., 
echipa campioană, a dovedit o 
mare capacitate de luptă, o concep
ție superioară de joc, tehnică și 
tactică, confirmîndu-și din nou va
loarea. Dinamo, cu o echipă aproa
pe nouă, a reușit să se apropie, de 
această dată, de prestațiile care au 
consacrat-o, ocupînd astfel un ne

așteptat loc II. Gloria — o forma
ție plină de ambiție, a făcut dova
da unei bune pregătiri. Universi
tatea, deși bine pregătită din punct 
de vedere tehnic și numărînd o se
rie de tineri talentați, a folosit 
scheme tactice care nu au reușit să 
contracareze sistemele de joc ale 
celorlalte participante. Am remar
cat și cîțiva jucători — Dacău, Gă- 
lățeanu (C.P.B.), Dincă, Mihal și 
Vasile (Dinamo), Chiru (Gloria), Gh. 
Gruianu și Velicu (Universitatea)".

D. N.

„CUPA SPERANȚELOR"
Localitatea Bucla, de lîngă Mihăi- 

lești, va găzdui azi, în organizarea 
C.J.E.F.S. Ilfov, competiția de oină 
dotată cu „Cupa Speranțelor", reu
niune rezervată pionierilor și șco
larilor. Vor fi prezente 12 echipe, 
care, sperăm, vor furniza partide 
atractive și de bună calitate.

I
I
I
i

Marginalii la divizia A de rugby
I

0 COMPETIȚIE A RELANSĂRII ECHIPELOR

început mai tîrziu ca de obicei, 
datorită turneului pe care tricolorii 
l-au întreprins în Argentina, actua
lul campionat divizionar de rugby 
a trăit patru etape fierbinți, care au 
modificat permanent structura clasa
mentului. în special etapa a IV-a 
s-a aflai, sub semnul unei epuizante 
lupte pentru afirmare, ea mareînd și 
cea mai mare surpriză de pînă a- 
eum, infringerea campioanei de amil 
trecut și a ' ' 
Performera, 
țese, team 
fost acreditate posibilități 
de a se situa printre fruntașele com
petiției. Și, fiindcă acum, după etapa 
a IV-a, campionatul diviziei A de 
rugby s-a întrerupt pentru a da po
sibilitatea unei mai bune pregătiri 
a selecționabililor în vederea me
ciurilor cu R.F. Germania și Fran
ța (11 noiembrie), ambele în de
plasare, considerăm util un comenta
riu privind modul cum au evoluat 
cele 14 echipe participante la Între
cere.

liderului, XV-le Stelei, 
echipa Sportul stixden- 

căliuia nu o dată i-au 
multiple

Șl TOTUȘI CAMPIOANA NU 
DEZMINȚIT IS-A

în pofida 
etapa a IV-a. 
mai constantă dintre formațiile din 
prima divizie. A trecut cu multă dezin
voltură . peste două dintre echipele 
noastre valoroase, (Farul 10—6 lă 
Constanța) și Grivița Roșie (17—6), 
impunîndu-se prin omogenitate și 
torță de percuție. Buna pregătire ce 
o asigură lotului militar antrenorul 
p. Cosmănescu explică succesele din 
primele etape ale campionatului. Cît
privește înfrîngerea din ultima etapă, 
ea trebuie pusă pe seama unei sub
estimări a adversarului, care debu
tase satisfăcător în campionat, cu un 
3-—3 la Dinamo, apoi 
Gloria (7—9), pentru ca, 
să Cîștige la Agronomia 
unde rezultă că și in 
echipe campioane, cu

I
i
i
i

XV-lui dinamovlst, pregătit acum de 
prof. Remus Drăgnșan. Bine se pre
zintă și Universitatea Timișoara, care 
a rămas aceeași echipă masivă, cu 
personalitate în joc, cu multă fante
zie. Cel mai frumos meci de cină 
acurn : cel cu Grivița Roșie. Capri
cioasă, cum am subliniat, echipa Spor
tul studențesc a făcut în etapa a IV-a 
dovada murilor sale calități, în fața 
liderului. Acest 7—3 cu Steaua, abso
lut meritat, lansează formația iui lu-

(0—37!). Semne de întrebare și în. 
cazul Farului șl Politehnicii Iași, 
formații de șoc,' altădată, dar care 
în primele patru etape au arătat 
prea puține lucruri deosebite : 
„Poli", o victorie muncită la Dina
mo (3—0), Farul o luptă acerbă la 
Timișoara (3—4). Constănțenii n-au 
mai fost, însă, aceiași în meciul cu 
Chimia Năvodari (12—12). Exceptind 
partida cu Știința Petroșani (7—11). 
Gloria a scăzut valoric, după frumo-

i
i
i

eșecului înregistrat, 
Steaua s-a arătat a fi

pierduse la 
după aceea, 
(23—12). De 
cazul unei 

__ recunoscute 
virtuți, nici un meci nu este jucat 
dinainte, nici un adversar nu poate 
fi socotit învins, înainte de mi
nutul 80...

Actuala ediție a campionatului 
ne-a relevat ascensiunea Griviței 
Roșii, mult maturizată în raport eu 
ediția precedentă a competiției. în
tinerirea lotului scăzuse la un mo
ment dat. potențialul acestei forma
ții fruntașe ă rugbyului nostru. A- 
cum, iată, într-un 
scurt, antrenorii 
Radu Demian au ----... — - -------
aproape de vîrful piramidei, în ver
tiginoasă revenire s. !
Evoluția mult mai aerisită 
de treisferturi, forța ..
liniei de atac, o concepție modernă 
de joc în care ofensiva Constituie 
elementul prioritar, iată atuurile

‘ A- 
'interval destul de 
Viorel Moraru și 
reușit să o aducă
se află și Dinamo, 

a liniei 
superioara a

Fază din meciul Sportul studențesc — Steaua, al cărui rezultat a consti
tuit prima mare surpriză a campionatului diviziei A de rugby... Mateescu 

face față cu dificultate unui nou atac al studenților bucureșteni
dor Rădulescu, adueînd-o în grupa 
pretendentelor la titlu. Avînd în ve
dere valoarea lotului de care dis
pune, Sportul studențesc poate emite 
pretenții chiar la cîștigarea titlului. 
C.S.M. Sibiu s-a impus și anul acesta 
prin modul cum știe să valorifice 
avantajul terenului ca și prin tacti
ca adoptată în 
„afară".

SEMNE DE
MIJLOCUL

meciurile susținute

ÎNTREBARE LA
CLASAMENTULUI

campionatului 
Petroșani, se 

în acest 'început de întrecere, 
a clasamentului, 
dar și cu două 
de proporții, la 

Constanța (9—21), 
această formație

Una din fruntașele 
altădată — Știința 
află, ' ‘
în treimea a doua 
după două victorii, 
înfrîngeri oarecum 
Cluj și mai ales la 
ceea ce denotă că 
încă nu și-a găsit cadența. La fel ca 
și Rulmentul Hi riad, cu un eșec 
greu de motivat în fața lui Dinamo

ÎN „CUPA F. R. R."

O REEDITARE A MECIULUI DE CAMPIONAT,
DINAMO POLITEHNICA

Azi, în Capitală și în țară, cî
teva meciuri extrem de interesante 
în „Cupa Federației Române de 
Rugby", competiție ce se desfășoa
ră în antractele activității compe- 
tiționale internaționale.

în Capitală, atenția iubitorilor 
sportului cu balonul oval va fi în
dreptată asupra partidelor de pe 
„Olimpia" și „Parcul copilului". 
Pe „Olimpia", de pildă, Dinamo va 
întîlni Politehnica laț’, într-o par-

IAȘI...
rugbyștii bucureșteni

I
sul rezultat din a doua etapă (9—7 I 
cu Sportul studențesc), cînd au ur- i 
mat înfrîngeri consecutive. A trezit 
nedumeriri și Vulcanul cu un 0—30 
la Steaua, deși ulterior echipa s-a 
reabilitat, în parte, printr-un 4—6 
Grivița Roșie.

PROMISIUNI TN CAZUL 
NOILOR PROMOVATE!

la I
I
INe bucură faptul că noile promo

vate în divizia A reușesc să facă față 
competiției. Avem In vedere mai ale: 
pe Agronomia Cluj, rare a obținui 
o remarcabilă victorie în fața Știin
ței (15—6). Nădăjduim ca 
Alexandru PaloșanU să 1 
de condiții sensibil mai bune față de 
anii preccdenți (pentru antrenament . 
îndeosebi), astfel ca echipa clujeană I 
să se poată menține în eșalonul frun-1 
taș al rugbyului românesc.

Cit privește pe Chimia Năvodari. | 
echipa antrenorului Traian Doiciu I 
dovedește că și-a învins . starea de ’ 
trac ce a sufocat-o mai ales în pri- ■ 
ma etapă. Meritoriu este rezaltatul I 
Chimiei la Farul (12—12), victoria a- I 
supra lui CiS.M. Sibiu (9—6), ca și 
rezultatul strins de la Cluj (4—6). I

Tiberiu STAMA '

I
antrenorul | 
beneficieze 1 
ine fata de ■

IMPORTANT PENTRU DV.!
Noi înlesniri pentru cumpărarea cu plata in rate lunare o unor 

bunuri de folosință îndelungată.

MAȘINI DE CUSUT tip masă și 
tip mobilă, din producția internă 
— se pot cumpăra cu un avans 
minim de 20% din valoare, restul 
sumei puțind fi achitat in 
lunare.

Avansul pentru tip masă 
lei ; pentru tip mobilă —

— 360
500 lei.

18 rate

din

și 230 lei,

cu 
de 

res- 
puțind fi a- 
18 rate Iu-

RADIORECEPTOARE 
— toate tipurile 
producția internă 
se pot cumpăra 
un avans minim 
20% din valoare, 
tul sumei 
chitat în 
nare.

Pentru radioreceptoare portabile, avansul este intre 73
560 lei.

tidă în care _ . .
sînt dornici să se revanșeze după 
acel recent 0—3 din campionat. 
La concurență (și nu știm de ce!?), 
pe „Parcul copilului" vor juca 
Sportul studențesc și Farul Con
stanța. Meci între două echipe cu 
mari posibilități de a practica un 
rugby modern, un rugby specta
col. Așteptăm de la XV-le studen
ților bucureșteni să confirme — 
prin evoluție și rezultat — succe
sul din fața Stelei. Tot pe. același 
teren, în continuare, Grivița Ro
șie va juca cu Vulcan, într-un 
meci în care gazdele păstrează pri
ma șansă.

în țară, Știința Petroșani, încă 
departe de a se apropia de valoa- 
rea-i cunoscută, va avea o misiu
ne destul de dificilă în fața for
mației C.S.M. Sibiu, un XV sobru, 
care știe să joace la fel de bine 
și în deplasare...

A apărut revista

„EDUCAȚIE FIZICA

iar pentru cele staționare — între 100 și

TELEVIZOARE — toate ti
purile din producția internă 
— se pot cumpăra cu un 
avans minim de 25% din 
valoare, restul sumei puțind 
fi achitat în 18 rate lunare.

Avans — între 675 și 875 
lei, în raport cu lungimea 
diagonalei ecranului.

SI SPORT" nr. 10/1973
Actualul număr al revistei se 

deschide cu editorialul „Imperati
ve actuale în metodica antrena
mentului sportiv" de I. Șiclovan.

O rubrică ce se impune prin- 
tr-o tematică special abordată pri
vind problemele refacerii organis
mului sportivului după efort vine 
în sprijinul atit al medicului, cît și 
al antrenorului. Spicuim cîteva tit
luri : Bazele fiziologice ale refa
cerii organismului sportivilor, Re
facerea după efort și pregătirea 
biologică - de concurs, Unele as
pecte privind alimentația în refa
cerea sportivilor, Despre refacere 
in antrenamentul de handbal.

In cadrul rubricilor permanente 
sînt inserate articole privind cer
cetarea științifică, educația fizică 
și sportul în învățămînt, metodica 
antrenamentului sportiv, precum și 
opinii-consultații.

Nu uitați, procurați-vă din timp 
acest interesant număr, care se 
găsește la toate centrele de difu
zare a presei.

Recent, într-o discuție cu unul 
dintre conducătorii clubului de fot
bal Constanța, dr. Ciprian, l-am ru
gat pe acesta — cu intenția, sincer 
mărturisită, de a ajunge pe calea 
cea mai scurtă spre adevăr — să 
ne divulge secretul excelentei com
portări a divizionarei A, din ora
șul de pe malul mării, în acest se
zon de toamnă. Interlocutorul nos
tru a zîmbit mai întîi, semn că nu 
l-a surprins deloc întrebarea și a 
început să răspundă, fără nici o in
troducere, așa ca și cum ne-ar fi 
împărtășit un diagnostic : „Anul a- 
cesla s-a schimbat ceva în echipă, 
în bine, evident. Există mai multă 
legătură sufletească între jucători, 
atmosferă de disciplină veritabilă, 
întemeiată pe simțul datoriei spor
tive și a respectului reciproc, o do
rință mai puternică decîf oricîncl 
de afirmare comună. In fond, cam 
cu același lot de jucători, din edi
ția trecută a campionatului, 
am reușit acum să realizăm o echi
pă în adevăratul sens al cuvîntului, 
făcind apel la marile disponibilități 
morale ale jucătorilor, eonsolidînd 
în acest fel unitatea sufletească și 
de acțiune colectivă a lotului pri
mei formații".

Ascultînd un asemenea răspuns 
explicativ, care nu mult după aceea 
avea să fie confirmat și în cuvîn- 
tul altor personaje, mai mult sau 
mai puțin răspunzătoare oficial de 
rosturile clubului de fotbal Con
stanța. instinctiv aproape ne-am

MECIUL C. F. R. CLUJ
POLI'1 TIMIȘOARA

ÎNCEPE LA ORA 12
în programarea meciului C.F.R. 

Cluj — „Poli" Timișoara, care se 
dispută, astăzi, în cadrul -celei de 
a Xl-a etape a campionatului Di
viziei A, a intervenit o modificare 
de oră.

Astfel, această partidă va 
cepe Ia ora 12 și nu la ora 
cum fusese anunțat inițial.

în aceste condiții, meciul de ti- 
neret-rezerve dintre C.F.R. Cluj și 
„Poli” Timișoara va începe la 
ora 10.

în-
15,

Ieri, în Divizia B (seria a Il-a) 
C. S. Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești 1—0 (0—0)

PITEȘTENII AU
(Urmare din pâg l)

avut situații în care din primele 15 
minute scorul putea fi 2—0. Mane
vrele conduse ieri, am putea spune 
magistral, de către Dobrin au țintit 
lansările lui Troi. Dacă Troi ar fi 
fost același dinaintea accidentării, 
scorul ar fi luat proporții. Și așa 
ui'. 7 al Piteștiului și echipei națio
nale a jucat remarcabil într-un an
samblu de echipă solidă Ia centrul 
terenului, cu acțiuni rapide, repetăm, 
cu un Dobrin precis, Aflai văzător, de
rutant, în plus autorii] unui goi ex
cepțional din marginea din stingă a 
careului de 16 m.

F.C. Argeș a jucat atît de sigur 
incit dădea impresia că meciul se 
dispută la Pitești și nu la București.

Autogolul lui N. Ionescu, rezultat

LA MULȚI ANI, BILL !
Celebrul manager englez Bill Ni

cholson a sărbătorit de curînd 15 
ani de cind antrenează echipa Tot
tenham Hotspur din Londra. Aici, 
pe White Hart Lane, sediul clubu
lui londonez, Nicholson a intrat 
pentru prima oară acum 37 de ani, 
cînd a primit postul de... asistent 
al îngrijitorului terenului. „Spurs" 
și fotbalul însuși sînt toată viața 
lui Nicholson. El a fost un foarte 
apreciat half lateral în echipa lui 
Tottenham în anii ’50 și în repre
zentativa engleză (unde a jucat to
tuși numai de 5 ori), după care — 
începînd din anul 1958 — a deve
nit antrenor apoi manager al clu
bului londonez. Palmaresul său este 
unul dintre cele mai impresionan
te, chiar pentru un manager en
glez: 1961 : „dubleu" campionat-Cu- 
pă ; 1962 : Cupa Angliei ; 1963 : Cu
pa Cupelor ; 1967 : Cupa Angliei: 
1971 : Cupa ligii engleze ; 1972 : 
pa U.E.F.A. ; 1973 : Cupa ligii 
gieze.

O singură dată, în acești 15 
glorioși, Tottenham a terminat cam
pionatul mai . jos de prima jumă
tate a clasamentului final. Mai tre
buie să precizăm că Bill Nicholson 
este în momentul de față manage
rul cu cea mai lungă activitate la 
același club din Anglia...

O singură nemulțumire are bă- 
trînul Bill : echipa sa n-a mai cîști- 
gat campionatul intern de 12 
Poate anul acesta...

INDEPENDIENTE 
NU RENUNȚA...

joace cu echipa Juventus Torino, 
finalista C.C.E., sau, în cazul cînd 
și aceasta va declina oferta, cu for
mația Real Madrid, semifinalistă a 
competiției.

După cum se știe, Ajax Amster
dam a refuzat să susțină anul a- 
cesta meciurile oficiale pentru fina
la „Cupei Intercontinentale".
NU E SUFICIENT SĂ DESCHIZI 

SCORUL I
în analiza pe care o face asupra 

situației fotbalului european, ziarul 
„Soviețski sport" relevă unele date 
interesante asupra soccerului ungar,

BUENOS AIRES, 27 (Agerpres). 
Conducerea clubului Independiente 
Buenos Aires, campioana Americii 
de Sud la fotbal, a propus, prin 
intermediul lui Stanley Rous, pre
ședintele F.I.F.A., organizarea unui 
meci între echipa Independiente și 
formația Ajax Amsterdam, cîștigă- 
toarea „Cupei campionilor euro
peni". Partida ar urma să se dis
pute pe stadionul Wembley și ar 
avea drept scop desemnarea celei 
mai bune echipe de club din lume.

în cazul cînd clubul olandez nu 
va accepta această propunere, fot
baliștii argentinieni sînt gata să

gîndit și Ia alte situații similare în 
care cî.știgurile pe planul educativ 
al Instruirii, convertite în coeziu
ne morală, în spirit de echipă, s-au 
dovedit adeseori hotărîtoare in di ■ 
mensionarea performanțelor obținu
te la un moment dat. Să ne rea
mintim de pildă de Petrolul anilor 
1958—1963, despre care fostul inter
național A. Fronea mărturisea, în
tr-o „intimitate a gazonului", că se 
confunda cu o mare familie a fot
baliștilor ploieșteni- Sau de CC.A. 
din epoca sa de glorie, 1956—1961. 
pe care maestrul emerit al sportu
lui, Ion Voinescu o considera ema
nația unei deosebite forțe a colec* 
tivului, a prieteniei sincere și a le
găturii indestructibile dintre jucă
tori. Același lucru s-ar putea spu
ne și despre Dinamo din anii 1960— 
1964, despre U.T.A. din perioada de 
afirmare sub bagheta îui N. Du
mitrescu, despre Universitatea Cluj, 
formație care și-a făcut cîndva o 
faimă pe seama tradiționalei at 
mosfere de colegialitate studențeas
că. despre Universitatea Craiova de 
azi, echipă cu mari resurse morale 
puse în slujba închegării unui tot 
unitar, capabil să domine cu auto
ritate ierarhia campionatului. La 
fel s-ar mai putea spune și l despre 
reprezentativa noastră națională, 
plămădită în lupta aspră a „El 
Mundialului", despre , frumoasele 
Sale performanțe, obținute cu pre
țul multor strădanii stimulate de 
marj energii colective.

în toate aceste exemple, care de 
fapt se înscriu integral în aria de 
manifestare superioară a perfor
manței fotbalistice, una dintre con
dițiile obligatorii ale reușitei depli
ne sau — dacă vreți — una din ex
plicațiile care stau la baza succe
sului îl constituie, ceea ce numim 
de obicei, spiritul de echipă. Adi
că acel flux interior care conectea
ză, la frecvențe înalte, individuali-

tăți distincte, transformînd efortul 
lor convergent în efortul victorios 
al tuturor componențelor unei for-‘ 
mâții. La scara fotbalului competi- 
țional, spiritul de echipă reprezintă 
liantul moral, capabil să realizeze 
în joc unitatea de acțiune a an
samblului de factori ai antrenamen
tului sportiv, cu o destinație unică,' 
aceea impusă de lupta pentru vic
torie.

Departe de .a fi o simplă noțiune 
abstractă sau ceva de circumstanță, 
spiritul de echipă constituie ele- 
mentul dinamizant al jocului, im ’ 
pulsul permanent pentru spectacol 
și pentru perfecționarea nivelului 
pregătirii. De aceea, nu fără inten
ție, am adus în discuție acum un 
asemenea subiect. Chiar dacă, să 
zicem, ideea rîndurilor de față a 
fost sugerată, într-un fel, de con
junctură. Ne-am gîndit însă, că fă- 
cînd apel La cîteva din cele mai 
semnificative exemple — pozitive, 
evident — din fotbalul românesc al 
ultimelor două decenii, să sugerăm 
în acest mod la rîndul nostru, an
trenorilor și echipelor divizionare, 
a reflecta puțin și asupra a ceea 
ce mai trebuie făcut și dincolo de 
limitele marcate cu var ale gazo
nului, adică în viața intimă a co
lectivelor lor, lipsite de cele mai 
multe ori de ceea ce am numit noi 
spirit de echipă. Pentru că, sîntem 
siguri, aici mai este încă foarte 
mult de lucrat, în acest domeniu 
neglijat al coeziunii morale, rezidă 
o parte din cauzele neîmplinirilor 
noastre pg planul performanței.

Mihai IONESCU

ÂRBITRI ROMÂNI ÎN CUPELE EUROPENE
Așa cum s-a mai anunțat, doi ar

bitri români au fost delegați de 
U.E.F.A. să conducă meciuri din 
turul ai doilea al competițiilor eu
ropene intercluburi. Este vorba de 
N. Rainea și Gll. Limnna. Pri
mul va conduce partida Zaria 
Voroșilovgrad — Spartak Trnava 
(0—0), din Cupa campionilor, iar 
cel de al doilea, întîlnirea dintre 
F.C. Carl Zeiss Jena și Ruch Chor- 
zow (0—3) din Cupa U.E.F.A.

Nu se poate spune că cei doi ca
valeri ai fluierului vor avea o sar
cină ușoară...

★
Uniunea europeană de fotbal a 

anunțat recent că jocurile Atletico 
Madrid — Dinamo București și U- 
niversitatea Craiova — Standard 
Liege vor fi arbitrate de J. F. Tay
lor (Anglia), și, respectiv, H. Diiek 
(Turcia).

APLICAT UN ZDRAVĂN K. 0.1
Stadion „23 

tatori aproximativ
răcoroasă ; spec-August" : teren excelent ; vreme senină, răcoroasă ; spec- 

10 000. Au marcat : N. IONESCU (min. 13, autogol), DOBRIN 
(min. 54) șl RADU (min. 82). Raport de cornere : 4—7. Raportul șuturilor Ia 
poartă : 10—8 (pe spațiul porții : 2—3).

STEAUA : H.AIDU — iovănescu, Smarandache, Sameș. N. Ionescu — 
Ion Ion. Dumitru — Pantea, Năstase (min. 60 Radu Dan), Iordănescu, Tătara 
(min. 46 Răducanu).

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea. Olteana. VLAD, Ivan — RADU, 
POPESCU, MUSTEȚF.A — TROI, DOBRIN. Jeican.

A arbitrat C. GHIȚA ****, ajutat Ia linie de C. 
tcți din Brașov.

Cartonașe galbene : Olteanu, Sameș, Smarandache, 
Trofeul Petschovsclii : io.
La tineret-rezerve : 2—1 (0—1).

M.

Braun și I. Nicolae.

Dumitru.

tot dintr-o combinație Dobrin — 
Troi a fost parcă semnalul derutei 
care avea sâ cuprindă pe juaStorii 
bucureșteni pînă într-atît îneît ni
meni sâ nu poată explica ce se în- 
tîmplâ în teren cu jucători pe care

îi așteptăm în 
Iordănescu și 
consacrat ca Dumitru, într-o postură 
de-a dreptul jenantă.

Și piteștenii au știut să aplice un 
zdravăn K.O. I

echipa națională, ca 
Năstase, sau de un

împreună, jucătorii danezi au consti
tuit un adversar foarte bine pus la 
punct, care a egalat în repriza se
cundă și cu puțină șansă putea să 
cîștige.

Ziarul sovietic constată că, în in
terval de un an și jumătate, în 
șapte jocuri internaționale, fotba
liștii maghiari au preluat inițiati
va chiar de la începutul meciuri
lor, dar nu 
păstreze
Jucînd la Karl Marx Stadt, cu re
prezentativa R.D. Germane, fotba
liștii maghiari au părăsit terenul în
vinși cu 2—1, deși au «ondus mult 
timp prin golul înscris în min. 6. 
De asemenea, și. în întîlnirea cu 
Suedia, disputata în preliminariile 
C.M., la Budapesta, echipa țării 
gazdă a înscris primul gol al par-

au fost capabili să 
avantajul pînă în final.

•
tidelor prin executarea unor serii 
de lovituri de penalty a fost încă 
de la început aspru criticată și este 
puțin probabil că ea va fi menți
nută în cursul viitorului campionat.'

Dacă au existat multe echipe 
care și-au pierdut șansele la victo
rie odată cu un penalty ratat, nici 
una din ele nu a avut ghinionul 
constant al- formației Alga din ora
șul Frunze, candidată fără nici o 
nădejde de salvare, la retrogradare 
în liga secundă. Opt meciuri în șir, 
Alga a terminat la egalitate cele 
90 de minute regulamentare ale 
jocurilor sale de campionat, atît pe 
teren propriu cît și în deplasare. Și 
de opt ori la rînd, fotbaliștii din 
Frunze au trebuit să părăsească ga
zonul înfrînți de nereușita execu- 
tanților loviturilor de Ia punctul

ani. ore

în min. 9, pentru ca în final,

După meciul de a- 
dio, organizat în cins
tea lui Eusebio, se pare 
că „Perla neagră din 
Mozambic" are la dis
poziție mai multe
libere. Iată-l, împreu
nă cu familia, vizitînd 
grădina zoologică din 
Lisabona; alături sînt 
soția sa Flora, și feti
tele Sandra (6 ani) și 
Clara (4 ani).
aflat, se pare, în dificultate la 
actuală. Astfel, jucînd la Copenha
ga cu echipa Danemarcei, fotbaliștii 
maghiari au terminat la egalitate 
(2—2, după ce conduseseră cu 2—0). 
Scorul nu ar fi interesant în sine, 
dacă echipa Ungariei nu ar fi avut 
șansele să cîștige, mai ales ținînd 
seama că jucătorii danezi s-au reu
nit — de La diferite cluburi din 
țară și străinătate — de abia în 
ziua meciului... Deși majoritatea 
dintre ei nu mai jucaseră de mult

tidei
rezultatul să fie 3—3. Nici la Co
penhaga' ungurii nu s-au dezmin
țit, mareînd primul gol în poarta 
daneză în min. 5, pentru' ca apoi...

SE VA RENUNȚA 
LA PENALTYURI?

Măsura experimentală adoptată 
de federația sovietică de fotbal de 
a elimina din campionat meciurile 
nule, hotărînd în final soarta par-

devenit... fatidic. Prevederile nou
lui regulament de disputare a cam
pionatului sovietic au văduvit echi
pa de 8 puncte, care i-ar fi schim
bat cu totul soarta în bilanțul ge
neral.

Interesant este și faptul că, Ia 
ultimul meci disputat, în compa
nia echipei Șahtior Karaganda și 
terminat, (bineînțeles !), la egalitate, 
jucătorii de la Alga Frunze nici nu 
s-au mai prezentat la executarea 
penaltyurilor de rigoare...



Campionatele republicane de talere

CRISTIAN PINTILIE SI MIHAI ISPASIU
AU CUCERIT TITLURILE LA JUNIORI

® La echipe (juniori și seniori) au ciștigat Steaua (3) și CI. sp. școlar București
® Azi

Si în ziua a doua a campionate
lor de talere ale țării, vremea a 
fost frumoasă, cu o temperatură 
ceva mai ridicată decît vineri, ceea 
ce a favorizat, firește, pe concu- 
renți.

vom cunoaște pe campionii
Gheorghe Sencovici se găsește la o 
distanță de patru puncte înaintea 
următorilor clasați, Dan Buduru și 
Florin Iurcenco. Sînt cele mai mul
te șanse ca cei doi lideri să încheie 
victorioși concursul. In schimb, mai

individuali

După evoluțiile din primele două zile, Gheorghe Sencovici are mari 
șanse de a redeveni campion al României la skeet.

Ieri, au fost decernate șase titluri 
— patru în probele de juniori (in
dividual și echipe) și două la echi
pe seniori. Reprezentanții clubului 
Steaua, pregătiți de antrenorul Gri- 
Rore Ioanide, au ciștigat trei tit
luri, cei de la Clubul sportiv șco
lar, două, iar unul a revenit Clu ■ 
bului sportiv Baia Mare. Astăzi ur
mează să cunoaștem pe campionii 
naționali de seniori la cele două 
probe (talere lansate din șanț și 
din turn — skeet).

în general, rezultatele de pînă 
acum sînt destul de slabe. Face ex
cepție cifra obținută de echipa 
slreetiștilor juniori de la Steaua ca
re, o dată cu cucerirea titlului a 
realizat și un nou record al țării. 
De asemenea, vom sublinia evolu
ția satisfăcătoare a tînărului de 18 
ani, Cristian Pintilie, din Baia Ma
re, fiul cunoscutului campion de 
seniori al României.

La întrecerile juniorilor, la talere 
aruncate din șanț era așteptată cu 
interes comportarea lui Mihai Ispa- 
șiu,. mai ales după rezultatul mul
țumitor din ziua inaugurală (69 t). 
El, însă, n-a mai doborît ieri decît 
63 de talere, situîndu-se la egali
tate cu un alt partener, Traian Za- 
harescu. Pentru stabilirea campio
nului a fost necesar un baraj de 
25 t. A ieșit învingător Ispașiu, do- 
vedindu-se un adevărat șef al 
noii promoții. Totuși, rezultatul în
scris nu reprezintă plafonul adevă
ratelor lui posibilități.

Manșa a doua din competiția in
dividuală a seniorilor nu a adus 
modificări în clasamentul primelor 
locuri, nici la talere și nici lă 
skeet. Tn prima probă, Ștefan Po- 
povici are un avans de cinci talere 
față de actualul campion, Andrei 
Marinescu, iar în cea de a doua,

echilibrată se anunță lupta pentru 
celelalte poziții, unii sportivi avînd 
același număr de „farfurii zbură
toare" lovite, sau fiind departajați 
prin diferențe minime. Rămîne ca 
ziua de azi să aducă clarificările 
definitive, cînd vom afla și numele 
campionilor țării.

ai seniorilor
Rezultate tehnice, talere aruncate 

din șanț, juniori, individual : I. Mihai 
Ispasiu (CI. sp. școlar București, an
trenor Augustin Mișca) 132 t' (după 
baraj : 23 t) — campion republican, 
2. Tr. Zaharescu (Steaua) 132 t (după 
baraj : 20.t), 3. V. Gheorghiță (Steaua) 
126 t, echipe : 1. Steaua (Tr. Zahares
cu, V. Gheorghiță, Gh. Vestea, antre
nor Grigore Ioanide) 246 t — campioa
nă republicană, 2. CI. sp. școlar Bucu
rești 216' t, seniori, individual (după 
două manșe : 150 t) : 1. Șt. Popovici 
140 t, 2. A. Marinescu 135 t, 3. I. Du
mitrescu 132 t, 4. Panduru 131 t, echi
pe : 1. CI. sp. școlar București (A. 
Marinescu. A. Petrescu, G. Petre, M. 
Ispasiu) 512 t — campioană republi
cană, 2. Steaua 499 t, 3. Olimpia Bucu
rești 486 t.

Skeet, juniori, individual : 1. Cris
tian Pintilie (C.S. Baia Mare) 136 t 
— campion republican, 2. V. Petrova- 
nu (Steaua) 134 t, 3. V. Erdosi (Clu
bul Vînătorilor Timișoara) 131 t, e- 
chipe : 1. Steaua (V. Petrovanu, B. 
Teodorescu, V. Dogheriu) 239 t (nou 
record al țării, v.r. 231 t.) — cam
pioană republicană, 2. C.S. Baia Mare 
238 t, 3. Clubul Vînătorilor Timișoa
ra 232 t, .4. Șc. sp. Nr. 1 București 
193 t, seniori, individual (după două 
manșe : 150 t) : 1. Gh. Sencovici 147 
t, 2—3. D. Buduru și Florin Iurcenco 
cu cîte 143 t, 4. G. Pintilie 142 t, 
5. R. Mareș 140 t, echipe : 1. Steaua 
(D. Buduru, N. Vlădoiu, C. Loghiade, 
R. Mareș) 559 t — campioană repu
blicană, 2. C.S. Baia Mare 543 t, 3. 
Clubul Vînătorilor Timișoara 502 t.

Azi, de la ora 9, pe poligonul Tu
nari se va disputa ultima manșă de 
50 de talere pentru desemnarea 
campionilor republicani la seniori, 
individual.

C. COMARNISCHI

RAPID BUCUREȘTI: 3-4 CU O.S.C. BUDAPESTA
SI 3-3 CU POLYTECHNIC LONDRA•»

in primele meciuri
LONDRA, 27 (prin telefon)
In. frumoasa piscină Crystal Pa

lace, martoră în ultimii ani a nu
meroase recorduri mondiale și eu
ropene de natație, au început în
trecerile grupei preliminare (B) din 
cadrul celei de a Xl-a ediții a 
C.C.E. Ia polo. Sorții au vrut ea 
în prima întîlnire a turneului să 
se întîlnească favoritele competi
ției, O.S.C. Budapesta, deținătoarea 
trofeului și campioana României 
(în 1972), Rapid București.

Partida a fost extrem de echi
librată, dramatică chiar prin evo
luția scorului și s-a încheiat cu 
victoria la limită a sportivilor ma
ghiari (4—3) printr-un gol înscris 
în ultimul minut. Hamori a des
chis scorul (1—0) în prima repri
ză, concretizînd o situație de su
perioritate a formației O.S.C. Bucu- 
reștenii au egalat în repriza se
cundă prin Țăranu, după o situa-

din C. C. E. la polo

LUDMILA TURISCEVA DIN NOU CAMPIOANĂ
7

„Cupa Mondială" la volei feminin

FINALĂ U.R.S.S. - JAPONIA

ABSOLUTA DE GIMNASTICA A EUROPEI

ÎNTRECERI DÎRZE SI DE BUN NIVEL TEHNIC*»

LA TURNEELE INDIVIDUALE ALE CAMPIONATULUI 
DIVIZIONAR DE LUPTE (GRECO-ROMANE)

Meciuri interesante și echilibrate in seria a lll-a

ție asemănătoare. Poloiștii din Bu
dapesta au beneficiat în continua
re de un penalty pe care F. Kon
rad III l-a transformat cu preci
zie. dar I. Slavei, la un nou mo
ment de „om în plus" a restabi
lit echilibrul : 2—2 la încheierea 
reprizei secunde.

în cel de al treilea „sfert" lupta 
a fost aprigă, fiecare echipă încer- 
cînd să înscrie și să se desprindă. 
La capătul unui contraatac, Ko
vacs a readus conducerea forma
ției O.S.C. Pentru puțin timp însă, 
deoarece Băjenaru avea să obțină 
egalarea printr-un șut din apro
piere : 3—3. în ultimele 5 minute 
ambele formații au avut noi posi
bilități de concretizare, dar por
tarii celor două echipe au fost la 
post. La un atac al poloiștilor de 
la O.S.C. — cronometrai indica 
mai puțin de 60 de secunde de 
joc — Konrad III a șutat puter
nic. apărarea feroviară a blocat 
balonul, dar acesta a ricoșat în 
fața celebrului I. Szivos, care a 
marcat nestingherit golul victoriei. 
Rezultat final: 4—3 (1—0, 1—2, 
1—1, 1—0) pentru O.S.C.

Partida dintrez Polytechnik Lon
dra și Scaldis Antwerp a luat 
sfîrșit cu scorul de 9—2 (0—0,
3—0, 2—0, 4—2) în favoarea gaz
delor.

în al doilea meci susținut în ca
drul turneului, Rapid București a 
terminat la egalitate cu Polytechnik 
Londra : 3—3 (1—0, 1—0, 0—1,
1-2).

LONDRA, 27 (prin telefon, de 
trimisul nostru). A IX-a ediție 
campionatelor europene feminine 
gimnastică sportivă s-a încheiat, așa 
după cum pronosticau mulți dintre 
specialiștii prezenți la „Empire Pool" 
din capitala Marii Britanii, cu victo
ria gimnastei sovietice Ludmila Tu
rișceva, care realizează astfel perfor
manța de a cîștiga de două ori con
secutiv cel mai prețios trofeu al 
gimnasticii feminine continentale, 
cupa și titlul de campioană absolu
tă. După succesul de acum doi ani 
de la Minsk, cînd a împărțit victoria 
cu Tamara Lazakovici, iată că — 
mai bună gimnastă a J.O. la Mtin- 
chen triumfă din nou și la .. 
ne“, învingînd confortabil — în ca
drul „individualului compus" terminat 
vineri seara tîrziu — o serie de va
loroase și renumite sportive europe
ne. încă o dată, Turișceva a ciștigat 
duelul său c,u Olga Korbut, talentata 
dar atît de discutata gimnastă so
vietică.

Pentru cei care au urmărit pregă
tirile sportivelor înaintea concursului, 
succesul Ludmilei Turișceva se con
tura evident încă de la primele an
trenamente efeotuate la „Empire 
Pool". Vineri, în concursul propriu 
zis, Turișceva ne-a arătat, la modul 
cel mai convingător, că este 
completă gimnastă a lumii, 
ile ei împletind, deopotrivă, 
tele de acrobatică cu cele 
virtuozitatea cu gingășia și 
riscul cu siguranță. Olga 
care acuza continue dureri la un pi
cior, a fost nevoită ca la repetiția ge
nerală de joi seara să nu apară de
cît la încălzirea de la paralele, ast
fel că era pus evident sub 
întrebării potențialul ei 
ceasta stare de fapt 
firmat și în concursul 
neri seara, cînd Olga 
deși încurajată și chiar ovaționată 
de public, ori de cîte ori, apărea pe 
podiumul de întrecere — nu a putut 
evolua la valoarea dovedită de ea in 
alte competiții. Din cele patru apa
rate, ea a manifestat o superclass

Io 
a 

de

cea
„europe-

cea mai 
exerciți- 
elem-en- 

artistice, 
finețea, 
Korbut,

semnul 
fizic.
s-a

de 
Korbut —

A-
con-

vi-

doar Ia paralele, în schimb la sol și 
la sărituri a avut ezitări și nesigu
ranță, iar la bîrnă — proba sa pre
ferată, în care multe din elementele 
ei reprezintă unicate mondiale — 
Olga Korbut a comis o serie de erori 
care au dus-o foarte aproape de si
tuația de a nu se număra nici mă
car printre finaliste.

Am rezervat primele rinduiri ale 
cronicii noastre acestor două sporti
ve, nu numai pentru faptul de a se 
fi clasificat pe primele două locuri 
ale C.E., ci și pentru că aparițiile lor 
au ridicat considerabil nivelul spec-

dublă campioană națională Ia apara
te. Prin rezultatele realizate, sporti
vele românce înscriu una din cele 
mai frumoase pagini la competiția 
continentală. După medaliile de ar
gint și bronz obținute cu mulți ani 
în urmă de Elena Leușteanu și Sonia 
Iovan, aici la Londra, Alina Goreac 
a repurtat, vineri seara, un succes 
remarcabil : clasarea pe locul IV la 
individual compus și finalistă la toate 
aparatele ! Performanța Alinei (la 
care se adaugă un merituos loc 9 al 
Ancăi Grigoraș) se explică prin îm
bunătățirea considerabilă a execuții-

MONTEVIDEO, 27 (Agerpres). — 
în turneul final al Cupei mondiale 
la volei feminin, echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 3—0 (15—6, 
15—11, 15—10) selecționata Peru. 
Voleibalistele sovietice vor întîlni 
în finala competiției reprezentativa 
Japoniei. în turneul de consolare, 
echipa Cubei a întrecut cu 3—0 for
mația Argentinei.

TURNEE DE TENIS

Anca Grigoraș, a obținut un prețios „bronz" la bîrnă.

TEHERAN.
ale probei de 
cadrul „Cupei 
de surpriza furnizată de jucătorul 
mexican Raul Ramirez care l-a eli
minat pe Ilie Năstase, au mai fur
nizat următoarele rezultate : Franu- 
lovici—Ball 6—3, 6—7, 6—2 ; Laver
— Pohmann 6—0, 6—3 ; Newcombe
— Giltinan 6—3, 6—0. Rezultatele 
„sferturilor" în proba de dublu băr
bați : Năstase, Gisbert — Giltinan, 
Ball 6—2, 6—1 ; Newcombe, Laver
— Borowiak, McMillan 5—7, 6—2,
6—4 ; Case. Masters — Stone, An
derson 3—6, 7—5, 11—9 ; F.amirez,
McManus — Fasbender, Pohmann 
6—7, 6—1, 9—7.

PRAGA. — In sferturile de fina
lă ale probei de simplu bărbați, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Kodes (Cehoslovacia) — Zed- 
nik (Cehoslovacia) 7—5, 6—4 ; Pi- 
secky (Cehoslovacia) — Pala (Ceho
slovacia) 3—6, 6—3, 6—1 ; Bengtsson 
(Suedia) — Phillips Moore (Austra
lia) 6—2, 6—1 ; Hrebec (Cehoslova
cia) — K. Johansson (Suedia) 6—4, 
6—3.

Sferturile de finală 
simplu bărbați din 
Aryamehr", marcate

tacular al „europenelor" din acest 
an. Alături de gimnastele sovietice 
s-au remarcat sportivele din R. D. 
Germană, îndeosebi Kerstin Gerschau.

România, participantă consecventă 
la campionatele europene de gim
nastică, a fost reprezentată la Lon
dra de campioana absolută a țării. 
Anca Grigoraș, și de Alina Goreac.

ÎN CONCURSUL DE LA VARȘOVIA

BOXERII ROMÂNI AU
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — în 

capitala Poloniei a început un tur
neu internațional 
participă 40 
București, 
Varșovia.

în prima 
mâni au repurtat victorii spectacu
loase (două înainte de limită). La 
categoria mijlocie mică, Nicolae 
Tudor l-a învins prin K.O. tehnic 
în prima repriză pe Zileska (Ham-

de box la care 
de pugiliști din orașele 
Hamburg, Skoplje și

reuniune, boxerii ro-

DEBUTAT CU VICTORII
burg), iar în limitele categoriei se
migrea, Marin Constantinescu l-a 
întrecut prin K.O., în rundul trei, 
pe polonezul Mlynzak. Potrivit co
mentatorului agenției P.A.P., în cel 
mai spectaculos meci al galei, 
Gheorghe Ilie (categoria pană) I-a 
învins la puncte pe iugoslavul Isla
movich în cadrul categoriei cocoș, 
Vasile Ivan a ciștigat la puncte me
ciul susținut cu varșovianul Ne- 
reeki.

TIIIINI III JUCĂTORII OR DE TENIS DE MASĂ SOVIETICI ÎN FRANȚA
O selecționată sovietică de tenis 
de masă a susținut trei întîlniri 
în Franța, în compania echipei 
țării gazdă. Primele jocuri, desfă
șurate la Epinay-sur-Seine și Gre
noble, au fost cîștigate cu 3—2 de 
echipa Franței, în care a figurat 
și cunoscutul jucător Secretin. în

partida desfășurată la Rocheville, 
jucătorii sovietici Strokatov și 
Harms au învins cu 3—2 formația 
franceză alcătuită din Secretin și 
Martin.

bîrnă și sărituri, 
acum a demons- 
și precizie, mă- 

de

lor ei la paralele, 
aparate la care 
trat siguranță 
iestrie. Se impune, de asemenea, 
să menționăm meritul important 
ce revine și antrenorului Nicolae Co
vaci, care se ocupă de pregătirea ei. 
Păcat că Alina a fost depunctată ne- 
justificat la sărituri (proba în care 
a fost notată doar cu 9,20, deși a 
executat foarte bine săritura sa 
„Tsukahara"), căci altfel am fi vă
zut-o pe podium alături de Turișceva 
și Korbut. Ziariștii străini de Ia 
masa presei au comentat', elogios re
zultatul Alinei Goreac, considerînd-o 
pe sportiva româncă autoarea celei 
mai mari surprize a acestei ediții a 
C.E.

Deși emiteau pretenții la locurile 
fruntașe ale clasamentului de la in
dividual compus, sportivele din Un
garia și Cehoslovacia au constituit o 
mică decepție, înregiștrînd destule 
ratări și pierzînd astfel, șansa unei 
clasări bune. Iată, de altfel, cum a- 
rată clasamentul primelor zece gim
naste ale continentului, la individual 
compus : 1. LUDMILA TURISCEVA 
(U.R.S.S.) 38,10 p — campioană abso
lută a Europei ; 2. Olga Korbut
(U.R.S.S.) 37,65 p ; 3. Kerstin Ger
schau (R. D. Germană) 37,40 p ; 4. 
Alina Goreac (România) 37,30 p; 5. 
Angelika Hellman (R. D. Germană) 
37,20 p ; 6. Utta Schorn (R. F. Ger
mania) 36,90 p ; 7—8. Sonia Brazdova 
(Cehoslovacia) și Monica Csaszar (Un
garia) 36,75 p ; 9. Anca Grigoraș (Ro
mânia) 36,60 p ; 10. Maia Blagoeva 
(Bulgaria) 36,50 p. La întrecerile din 
prima zi a C.E. au participat 42 de 
gimnaste din 23 de țări.

ABERAVON. — Finala probei 
de simplu feminin se va dis
puta între Virginia Wade (Anglia) 
și Julie Heldman (S.U.A.). în semi
finale, Wade a învins-o cu 6—3, 
6—3 pe Marita Redondo (S.U.A.), în 
timp ce Heldman a ciștigat cu 
6—4, 7—5 în fața jucătoarei engle
ze Jill Cooper. La masculin, finala 
va opune pe Owen Davidson (Aus
tralia) și Mark Cox (Anglia).

Iată și rezultatele finalelor : 
Mark Cox — Owen Davidson 7—5, 
6—2; Virginia Wade — Julie Held
man 6—3, 6—1.

★
Cu prilejul lucrărilor comisiei de 

calendar de pe lingă Federația in
ternațională de tenis, au fost stabi
lite datele cîtorva mari competiții. 
Astfel, anul viitor, campionatele 
internaționale ale Franței vor 
avea loc între 30 mai și 8 iunie, 
iar Turneul de la Wimbledon se 
va desfășura între 24 iunie și 6 iu
lie. Campionatele Italiei se vor dis
puta la Roma începînd de la 27

ROMANIA-R.F. GERMANIA
BRAȘOV. 27 (prin telefon). Mu

tate in sala de antrenament în Po
iana Brașov, întrecerile turneului 
pe categorii de greutate din eam- 
piopatul republican de lupte pe e- 
chipe (greco-romane, seria a Ilî-a), 
beneficiază acum de condiții de 
desfășurare mult mai bune. Chiar 
dacă «spațiul restrîns al sălii nu 
permite accesul spectatorilor, spor
tivii iși pot apăra șansele în con
diții corespunzătoare. Așa cum an
ticipam în avancronica acestei im
portante etape a campionatului pe 
echipe, întrecerile grupei a III-a 
sînt extrem de disputate, echilibrul 
de forțe existent între cele nouă 
formații fiind evident. Pe cele două 
saltele de concurs au loc partide 
în care învingătorii nu sînt cunos- 
cuți pînă la fluierul final al arbi
trului. Conștienți de importanța fie
cărui punct, ooncurenții luptă cu 
multă decizie realizînd partide de 
toată frumusețea. Dintre meciurile 
apreciate unanim de către specia
liști, amintim disputa dintre A. Tă- 
nase (Carpați Sinaia) și P. Bărăgan 
(Metalul Buc.) — de la cat. 48 kg. 
Talentatul junior sinăian, după ce 
a fost condus clar la puncte, a reu
șit să echilibreze situația și în fi
nal să obțină victoria. De altfel 
după primele patru tururi, cei doi 
combatanți și Gh. Viman (Muscelul 
Cimpulung) au cea mai bună situa
ție pe foile de concurs la categoria 
respectivă. Dintre celelalte partide 
de un bun nivel tehnic mai con
semnăm și pe cele dintre C. Pîrlog 
(Rapid Buc.) și E. Sipoș (Carpați 
Sinaia) — 74 kg. N. Lăcrățeanu 
(C.S. Pitești) și T. Ignătescu (Rapid 
Buc.) — 82 kg, I. Gheorghe (Rapid 
Buc.) — N. Husin (I.M.U. Medgi
dia) — 62 kg și... lista celor eviden
țiat! pînă acum ar putea continua.

Răsfoind foile de concurs, înain
tea turului V, constatăm că o serie 
de sportivi au obținut victorii pre
țioase care îi mențin în lupta pen
tru locurile fruntașe la categoriile 
lor. Aceștia sînt : cat. 52 kg : N- 
Bădălan (Pitești). Gh. Fulga (Med
gidia), Gh. Pop (Brașov) și C. Cio- 
botaru (Rapid Buc) ; 57 kg: I- Du- 
lică (Pitești) —Op penalizare. T. 
Calotă (Slatina) și Șt. Badea (Me
talul Buc.) ; 62 kg. V. Țîru (Bra
sov) — Op penalizare și V. Gher
ghina (Pitești) ; 68 kg ; R. Pătraș- 
cu (Rapid Buc.) și M. Văcăroiu 
(Pitești) ; 74 kg : I. Rădoi (Cimpu
lung), L. Buha (Metalul Buc.) și T. 
Ignătescu (Rapid Buc.); 90 kg: I 
Silvestru (Medgidia) și M. Vlad 
(Slatina) ; 100 kg: I. Fărcău (Me
talul Buc.). V. Gherghina (Brașov) 
— un junior care are o comporta
re excelentă. Categoria grea este 
dominată cu autoritate de FI. Chițu 
(Slatina) și Al. Frujină (Pitești),

care au obținut, pînă sîmbătă după 
amiază, numai victorii prin tuș. 
Dar greul de abia acum începe. în 
tururile următoare (sînt în total 8 
tururi) se vor putea impune numai 
acei sportivi care au o foarte bună 
pregătire fizică și, evident, tehnică 
pentru o competiție de acest gen în 
care concurenții sînt intens solici
tați.

Mihai TRANCA

LA ARAD
în sala sporturilor din localita

te au continuat vineri întrecerile, 
luptătorilor din echipele care acti
vează în seria a II-a a campiona
tului de greco-romane. în cele cinci 
tururi, cîte s-au încheiat pînă vi
neri după-amiază, foarte bine s-au 
prezentat concurenții formațiilor 
Steaua șl A.S.A. Cluj, care au 
mari șanse de a cuceri numeroase 
locuri fruntașe la cele 10 catego
rii de greutate. Cu zero puncte 
penalizare se prezintă după cinci 
meciuri I. Bădica (A.S.A. Cluj) — 
48 kg, I. Gabor’— 82 kg, N. Ne- 
guț — 90 kg (ambii de la Steaua), 
iar Al. Szabo (Crișul Oradea) are 
0,5 p, față de I. Baciu (Steaua) care 
are un punct și este considerat 
marele favorit al categoriei 62 kg. 
Iată cîteva rezultate : 52 kg : C. 
Alexandru (Steaua) b.t. P. Răzăilă 
(C. S. Arad), 57 kg — Gh. Stoiciu 
(Steaua) b.t. N. Jeleș (A.S.A. Cluj), 
68 kg — T. Horvath (Vulturii Lu
goj) b.t. I. Moldovani (Crișul Ora
dea), 82 kg — I. Ciobanu (A.S.A. 
Cluj) b.t. A. Molnar (C. S. Sajiu 
Mare), 100 kg — F. Racz (C. S. 
Satu Mare) b.t. P. Baron (A.S.A. 
Cluj), -j-100 kg — C. Bordeanu 
(C.F.R. Timișoara) 'b.t. V. Iuga 
(Mureșul Tg. Mureș).

Șt. IACOB, coresp. județean

LA IAȘI
După cea de a 5-a confruntare 

dintre sportivii echipelor seriei I 
se întrezărește configurația prime
lor locuri în clasamentele catego
riilor de greutate. în reuniunea de 
vineri n-au mai avut loc surprize, 
favoriții cîștigînd pe toată linia. 
Menționăm ca cele mai atractive 
meciurile dintre Ionescu (Dinamo 
Buc.) și Arcadie (Progresul Buc.) 
— terminat la egalitate (cat. 62 
kg), victoria la 48 kg a lui Luța 
(Rădăuți) prin tuș în fața lui Nis- 
torovici (Bacău), precum și „re
miza" dintre Răduț (Rădăuți) și 
Mareș (Dinamo Buc.) — cat. 57 kg. 
Șanse mari de a cuceri primul loc 
au Prențiu (Bacău) sau Dima 
(Progresul Buc.) la 74 kg, Bacalu 
(Tulcea) sau Enache (Dinamo Buc.) 
la 82 kg.

D. DIACONESCU, coresp. jud.

.
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Tinerii dansatori pe 
au fost deosebit de 
naj artistic desfășurată recent 
Moscova

gheață sovietici Irina Moiseeva și Andrei Minenkov 
mult aplaudați, cu prilejul 'primei reuniuni de pati- 

sub cupola Palatului sporturilor din 
Foto : TASS

Durbac a punctat de două ori, tot 
din Iov. de pedeapsă.

în partea a doua a partidei, Fugigi 
a finalizat o acțiune a înaintării, 
printr-o încercare transformată de 
Nica, după care Durbac și-a etalat 
iarăși precizia în lovituri printr-un 
drop de la 40 de metri 1 Cu cele 
două acțiuni lansate pe aripi și fina
lizate de I. Constantin, cu un drop 
al lui Nicolescu și transformările lui 
Durbac, scorul final consfințește un 
succes net al sportivilor noștri. O

victorie dătătoare de speranțe 
tru importanta întîlnire pe 
echipa României urmează să o 
țină luna viitoare cu redutabila 
mație a Franței în cadrul Cupei 
F.I.R.A. O victorie și, mai mult, un 
suiport moral pentru meciul de la 
Valence...

Tenismana engleză Virginia Wa.. 
câștigătoarea primului turneu pen 
tru „Cupa Dewar“. la Aberavon.

„INTERZONALUL" FEMININ
ÎNAINTEA ultimei runde

RECORDUL LUI CHICHESTER

Pînă la 27 octombrie, opt am
barcațiuni cu pînze, care partici
pă la cursa în jurul lumii, au 
trecut de Capul Bunei Speranțe, 
punctul de control al primei eta
pe a întrecerii. Potrivit calcule
lor Ia timpul compensat, în cla
sament conduce yachtul 
„Adventure", urmat de 
Life" (Anglia) și „Sayula"

Capul 
trecut și 
francezul 
tentativa 
mondial al lui Francis Chichester, 
care în anul 1966, a făcut 
jurul lumii în 107 zile, 
din Saint Malo, Colas a 
la Capetown în 42 de zile.

Bunei Speranțe 
de navigatorul 
Alain Colas, 
de a doborî

britanic 
„Second 
(Mexic), 

a fost 
solitar, 

angajat în 
recordul

încon-
Plecat 
ajuns

Nicolau a invins-o pe
MADRID, 27 (Agerpres). — 

neul interzonal feminin de șah de 
la Caile Galdana de Ferrerias (In
sula Minorca) a programat, înain
tea rundei finale, partidele între
rupte. După cîteva înfrîngeri și 
remize succesive, • maestra româncă 
Alexandra Nicolau a reușit să cîști- 
ge partida întreruptă în runda a 
18-a cu fosta campioană unională 
Nana Aleksandria. Alte rezultate : 
Kozlovska— Ferrer 1—0 ; Polihronia- 
de—Jovanovici 0—1, Cardoso—Za- 
tulovskaia '/s—Vs, Donelly—Lazare- 
vici 0—1, Aronson—Konopleva 0—1, 
Aleksandria—Baumstarck 1—0.

Iată clasamentul, înaintea ultimei 
runde : 1—2. Kozlovska și Konople
va — 12‘/2 puncte ; 3—5. Aleksan
dria, Șui, Levitina — 12 p ; 6—8. 
Nicolau, Hardston, Zatulovskaia — 
IIV2 p ; 9. Veroczi — 11 p ; 10. 
Jovanovici — 10l/2 p; 11. Polihro- 
niade — 10 p ; 12. Lazarevici — 9 
p ; 13—14. Baumstark și Ferrer — 
8 p. etc.

După cum se știe primele trei

Aleksandria, dar
Tur-

are șanse reduse...
vor califica pentru tur-clasate se _____

neul candidatelor la titlul mondial, 
deținut de șahista ■ ■■ - -- 
Gaprindașvili. 
mari le au, în 
trele sovietice 
pleva, care în 
nesc șahiste cu 
tiv redusă —
Maddern. Pentru locul trei candi
dează 6 șahiste între care și Nico- 
lau, eventualitatea unui meci de

sovietică Nona 
Șansele cele mai 
primul rînd, maes- 

Kozlovska și Kono- 
ultima rundă întîl- 
o forță de joc rela- 

Ferrer și, respectiv,

lau, eventualitatea unui 
baraj nefiind exclusă.

★

După 6 runde, în turneul interna
țional de șah de la Novi Sad con
duce maestrul iugoslav Buljovcici 
cu 4‘/« puncte, urmat de Matulovici 
— 4 p (1), Janosevici — 4 p, Lein 
3*/2 p (1), Ciocâltea și Adorian 31/, 
p, Langeweg — 3 p. Iată rezulta
tele rundei a 6-a : Janosevici—Ta- 
ross 1—0, Ciocâltea—Buljovcici 0—1. 
Marjan—Adorian și Măriei—Ilici re
mize.

• TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Havana găzduiește un turneu internațio
nal de scrimă la care participă sportivi 
din U.R.S.S., Ungaria, Panama și Cuba. 
Proba de floretă a fost cîștigată de 
concurentul maghiar Gyula Szakacs. ur
mat de Hill (Cuba). Pe echipe locul în- 
tîi a revenit selecționatei Cubei — 36 p, 
urmată de Ungaria — 14 p, U.R.S.S. — 
5 p.
3
Cu prilejul Campionatelor unionale de 
tir cu arcul, desfășurate la Alma — Ata, 
Ketevan Losaveridze a stabilit un nou 
record mondial (la distanța de 70 m) cu 
rezultatul de 360 puncte. Vechiul record 
era de 358 p și aparținea americanului 
Straussberg.■
La Calgary au început Campionatele in

ternaționale de patinaj artistic ale Ca
nadei. După desfășurarea figurilor obli
gatorii, în proba individuală masculină 
conduce, canadianul Toller Cranșton, cu 
69,37 p, urmat de compatriotul său Ron 
Shaver — 66,91 p și cehoslovacul Zde- 
nek Pazdirek — 64,31 p. în concursul 
feminin, pe primul loc se află patina- 
toarea engleză Jean Scott — 74,63 p. se
cundată de americanca Julie McKinstry 
— 68,11 p.
8
în Campionatul unional de hochei, 
fruntașele clasamentului au obținut vic
torii în deplasare : echipa Aripile Sovie
telor a învins cu 2—1 (0—0, 1—0, 1—1) 
pe Dinamo Riga, Dinamo Moscova a 
dispus cu 5—3 (1—0, 2—1, 2—2) de S.K.A. 
Leningrad, iar Ț.S.K. A Moscova a între
cut cu 5—2 (1—1, 3—0, 1—1) pe Torpedo

Gorki. în mod surprinzător, Spartak 
Moscova nu a putut învinge pe teren 
propriu formația Himik Voskresensk. cu 
care a terminat la egalitate : 1—1 (0—0, 
1—0, 0—1).
a
La Budapesta s-a desfășurat meciul in
ternațional de judo dintre echipa locală 
Spartakus și o selecționată a orașului 
Viena. întîlnirea s-a încheiat , la egali
tate : 8—8 p.

Turneul internațional feminin de bas
chet desfășurat la Budapesta a fost cîș- 
tigat de formația Wisla Cracovia, de 
10 ori campioană a Poloniei. în finala 
competiției, baschetbalistele poloneze au 
învins cu scorul de 89—86 (48—49) for
mația Vozdovac Belgrad.

Pugilistul american de categorie mijlocie 
Tony Licata a obținut o nouă victorie, 
în gala desfășurată la New Orleans, el 
l-a învins la puncte pe Deny Moyer 
(S.U.A.). Acesta a fost cel de-al 33-lea 
succes repurtat de Licata, care ' este 
neînvins în carieră.

Pe circuitul de la Mallory Park (An
glia) s-a disputat o nouă cursă conțind 
pentru campionatul european de auto
mobilism (formula III). Victoria a re
venit sportivului englez Mike Wilds, 
care, la volanul unei mașini ,,March“, 
a realizat o medie orară de 164.475 km. 
Pe locul secund s-a clasat compatriotul 
său Tony Brise (.,March"), iar locul 
trei a fost ocupat de francezul Jean 
Laffite (,,Ford“).

BORIS SPASSKI REDEVINE
CAMPION UNIONAL

MOSCOVA, 27. — Campionatul 
de șah al U.R.S.S. s-a încheiat la 
Moscova cu victoria marelui maes 
tru Boris Spasski. Fostul campion 
mondial a totalizat ll‘/2 puncte din 
17 posibile și a fost urmat în cla
sament de 5 concurenți : Petrosian, 
Korcinoi, Polugaevski, Karpov și 
Kuzmin — toti cu cîte IO1/, puncte

în ultima rundă, Spasski a re
mizat cu Petrosian, rezultat con
semnat și în partidele Korcinoi — 
Kuzmin, Smîslov — Karpov, Tai- 
manov — Polugaevski, Savon — 
Keres,
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