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După vizitele de lucru atît de 

rodnice întreprinse, în ultimele zile, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
județele . Buzău, Prahova și Sălaj, 
secretarul general al partidului s-a 
întîlnit din nou, în cadrul unui fruc
tuos dialog cu muncitori, țărani, in
telectuali, cu specialiști, activiști de 
partid și de stat din municipiul și 
județul Cluj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit, în vizita în județul Cluj, de 
tovarășii Virgii Trofin și Cornel 
Burtică.

Este a doua întîlnire pe care con
ducătorul partidului și statului o 
are, în răstimpul unui an, cu oa
menii muncii de pe aceste melea
guri — români, maghiari, germani 
șl de alte naționalități. Acum, ca și 
atunci, vizita a fost consacrată ana
lizării directe, la fața locului, a 
realizărilor, a modului în care se în
deplinesc indicațiile date, hotărîrile 
Comitetului Central, precum și a 
neajunsurilor care trebuie înlăturate 
spre a se asigura mersul hotărît îna
inte în toate domeniile construcției 
socialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost în întreprinderi și pe șantiere 
de construcții unde a examinat, îm
preună cu colectivele respective de 
muncă, cu miniștri și alte cadre de 
conducere din economie, cu activiști 
de partid și de stat, felul în care 
se înfăptuiesc obiectivele stabilite de 
Congresul 
ționaiă.

...De la 
îndreaptă, 
dimineții, 
are un aer sărbătoresc.

După primirea entuziastă făcută de 
zeci de mii de oameni, are loc la 
sediul Comitetului municipal de par
tid o largă dezbatere pe o temă de 
stringentă actualitate de care se 
preocupă organele locale de partid 
și de stat, edilii, ca și .cetățenii — 
sistematizarea teritorială a județului 
Cluj, inclusiv a complexului de lo
calități Turda — Cîmpia Turzii, pre
cum și a comunelor învecinate Vi- 
ișoara și Mihai Viteazu, in condițiile 
puternicei industrializări a acestei 
zone a țării.

Itinerarul vizitei a cuprins,' apoi, 
una din marile unități industriale ale 
județului — întreprinderea „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii.

De la Cîmpia Turzii, coloana ofi
cială revine la Cluj. Pe întregul

traseu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat' cu aceeași căldură și 
dragoste ae miile de locuitori veniți 
să-l salute, să-i ureze sănătate și ani 
mulți de viață.

Vizita de lucru în municipiul de pe 
Someș începe la cunoscuta întreprin
dere constructoare de mașini „Uni
rea" — unitate profilată pentru pro
ducția de utilaj destinat filaturilor si 
țesătoriilor.

In continuare se face o scurtă vi
zită la Combinatul de pielărie și în
călțăminte „Clujeana" — întreprin
dere care deține o pondere însem
nată în această ramură industrială.

Coloana de mașini se îndreaptă a- 
poi spre noua, zonă industrială a Clu
jului.

Se face un prim popas la cea 
mai tinâră unitate de pe platformă, 
intrată parțial în circuitul productiv 
cu o lună de zile în urmă — Fa
brica de mașini de rectificat plan, 
subordonată întreprinderii „Unirea".

Ultimul obiectiv economic al vizi
tei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul și municipiul 
Cluj îl constituie întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare, din aceeași 
zonă, intrată parțial în producție la 
începutul anului-,

★

al X-lea și Conferința Na-

Cluj, coloana de mașini se 
încă din primele ore ale 
sp»e orașul Turda, care

Din zona industrială a orașului, co
loana de mașinj se îndreaptă, în .a- 
clamațiile mulțimii, spre Casa de 
cultură a studenților-, construcție, ri
dicată în ultimii ani, care se inte
grează armonios în peisajul arhitec
tonic modern al Clujului zilelor noas
tre. Aici are loc întîlnirea cu acti
vul de partid, care prilejuiește, în 
fapt, reluarea analizei începute pe 
teren, în întreprinderi și pe șantiere, 
a examinării măsurilor care se im
pun în vederea mobilizării tuturor 
forțelor umane și materiale ale ju
dețului pentru valorificarea superioa
ră a posibilităților locale,. îmbunătă
țirea calității muncii, creșterea poten
țialului economic al Clujului, pentru 
asigurarea unor condiții mereu mai 
bune de muncă și de viață cetățeni
lor săi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat de participahți cu înde
lungi aclamații.

Adunarea este deschisă de tovară
șul Ștefan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid.

Au luat apoi cuvîntul Mihai Blag, 
maistru Ia „Industria sîrmei" Cîmpia 
Turzii, Erou al Muncii Socialiste, 
Gheorghe Mărinceanu director al 
Combinatului de pielărie și încălță
minte „Clujeana", Klara Bu’tika, mun
citoare la întreprinderea de prelu
crare a lemnului „Libertatea", Dumi
tru Radu Popescu, secretarul Asocia
ției scriitorilor din. Cluj, loan 
Giurgea, director al întreprinderii 
Unirea, prof. univ. Emil Negruțiu, 
rector al Institutului agronomic „Dr. 
Petru Groza".

întîmpinat cu puternice ovații și 
urale de toți cei prezer.ți, ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
P.C.R., urmărită, cu viu interes, a 
fost subliniată în repetate rînduri cu 
îndelungate aplauze.

★
în timp ce se desfășoară întîlnirea 

cu activul de partid, în piața cen
trală a orașului s-au adunat zeci de 
mii de oameni ai muncii clujeni — 
români, maghiari și de alte naționa
lități.

în această piață, care freamătă de 
lume și unde domnește o deosebită 
însuflețire, are loc o mare adunare 
populară, care. încheie semnificativ 
vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Cluj.

_ Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Moctlță, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R.

întîmpinat cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu urale si ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exprimînd simțămintele de dra
goste și prețuire pe care le nutresc 
locuitorii județului Cluj față de par
tid și secretarul său general, ho
tărîrea lor de a contribui cu forțe 
sporite la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la con
tinua înflorire a patriei, primul se
cretar al Comitetului județean de 
partid a asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că pentru toți' locuitorii 
Clujului, pentru întreaga suflare a 
județului nu există (in legămînt mai 
de onoare decît acela de a face totul 
pentru a da viață îndemnurilor și 
indicațiilor secretarului general, adu- 
cindu-și astfel contribuția la binele 
și propășirea țării, la ridicarea ei pe 
culmile progresului, ale culturii 
civilizației socialiste și , comuniste.
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ATLETISMUL NOSTRU

Neagu, jucătorul cu nr. 9, în fața porțit lui... Răducanu ! Faza aceasta 
exemplifică foarte bine mentalitatea Rapidului, duminică, la Ploiești, 

după ce a deschis scorul. Renunțînd la atac, rapidiștii au pierdut o
Victorie... Foto : Vasile BAGEÂC

MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI A DE FOTBAL

ȘTACHETA CONTINUA

meci !

CROS
TG. MUREȘ: REUȘITE 
ALERGĂRI DE

ACTMTATII SPORTIVE DE MASA
După 11 etape din campionatul 

primei categorii a fotbalului nos
tru, deci într-un < moment cînd tre
buie să vorbim — după clasicele 
criterii de apreciere ale unei com
petiții — despre momentul său de 
vîrf, dimpotrivă, ultimele etape (și 
— maieu seamă — etapa nr. 11) 
au reprezentat momente de scădere, 
aproape generală. Sîmbătă și dumi
nică,. spre pildă, din opt partide, 
doar una singură — aceea de la 
Arad — a reprezentat, integral, 
prin nivelul ei general, o partidă 
de Divizia A! Un singur 
Doar 90 de minute din 720 !

Etapa a fost marcată de 
mari surprize : victoriile de la 
rești ale provincialelor F. C. 
și Universitatea Cluj. Cronicile au 
subliniat meritele învingătoarelor 
din Trivale și de pe malul Some
șului și o repetăm și noi acum : 
prin înfringerile administrate Ste
lei și lui Dinamo, formațiile din 
Pitești și Cluj au obținut unele 
dintre cele mai impozante date ale 
palmaresului lor in prima divizie 
și meritul convingător în care și- 
au apărat șansele, ca și valențele

două
Bucu-
Argeș

F iind un sport eminamente al cifrelor, se poate afirma deci 
că atletismul face casă bună cu statistica. Interpretarea co
rectă. obiectivă, a sumedeniilor de cifre pe care atletismul 

ni le furnizează anual, de la performanța unui atlet, a ■ primilor 
zece, douăzeci sau cincizeci de atleți ai unei probe, seniori sau 
juniori, și ptnă la acoperirea întregului complex de probe atletice, 
oferă cu exactitate posibilitatea de constatări, de confruntări și 
comparații, de stabilire, în fiecare moment, a parametrilor dezvol
tării sale.

Statistica-bilanț a anului 1973 ne arată clar că atletismul ro
mânesc, la nivelul tuturor eșaloanelor sale, se află pe un drum 
ascendent, de pronunțat progres. A ne mulțumi însă doar a con
stata acest fapt, indubitabil, și a nu raporta creșterea la ritmul de 
dezvoltare a, atletismului internațional, ar fi o mare greșeală. Or. 
compararea rezultatelor sportivilor noștri cu ale altora ne arată 
în mod clar că ritmul nostru de 
pe ansamblul general, prea lent.

progres este încă, la această oră,

de masă din. 
a fost mar-

Activitatea sportivă 
municipiul Tg. Mureș 
cată duminică 'de două acțiuni de 
amploare: prima, „Cupa tineretu
lui studios" etapa a 2-a, la cros, 
cu participarea echipelor reprezen
tative de școli profesionale și li
cee, de la care și publicăm foto
grafia alăturată. întrecerea a dat 
Cîștig de cauză echipei feminine 
a Grupului școlar pentru prelucra
rea lemnului și celor masculine 
ale Liceului industrial de construc
ții de mașini (15—16 ani și 17—19 
ani).

A* doua acțiune a cuprins, tot 
într-o întrecere de cros, pe sala
riații asociației sportive Poligrafia, 
participants la „Crosul tipografu
lui” lată și cîștigătorii. Juniori 
(17—19 ani) : Albert Tovasi — Ze
țărie : seniori ; Viorel Regeni — 
Zețărie. Ei vor reprezenta pe tipo
grafii din Tg. Mureș la etapa fi
nală a întrecerii, care va avea loc 
in București, în ziua de 25 no
iembrie.

Constantin ALBU. corespondent

și susținători ai asociației, repar
tizați în 79 de grupe sportive. De
sigur, nu toți aceștia sînt înscriși 
Ia diferite discipline sportive din 
cadrul campionatelor noastre, dar
restul practică gimnastica în pro
ducție, Este cazul lucrătorilor din 
secțiile de niarochinărie, proiecta
re și tocuri, care, sub supraveghe
rea celor 14 instructori voluntari, 
execută zilnic, în pauze, comple
xele de gimnastica „Sport și sănă
tate”.

Dar să aruncăm o privire și a- 
supra celorlalte ramuri sportive ; 
în campionatul de șah al între
prinderii, din 170 de concurenți, 
cei mai buni s-au dovedit a fi com- 
ponenții echipei tăbăcăria .minera
lă. La haltere, în fruntea celor 140 
de participanți s-a impus Ion Mol
dovan, la fotbal cele mai 
victorii le-a acumulat echipa 
ei ștanțe, iar la volei 
desprins în cîștigătoare 
administrativa. Nici fetele
au fost neglijate. Asociația sporti
vă le-a rezervat întreceri la atle
tism, fotbal, gimnastică, handbal și 
volei — competiții încadrate în 
„Cupa Diana". într-adevăr, „dia- 
nele" au răspuns în număr mare 
la această chemare: peste 400 de 
participante la startul întrecerilor.

multe 
secți- 

s-a 
secția 

nu

LA FABRICA DE 
ÎNCĂLȚĂMINTE DÎMBOVIȚA, 

MAJORITATEA 
SALARIAȚILOR PRACTICĂ 

SPORTUL I

Gh. BURLEA
O. GUȚU

Dacă cineva ar avea curiozitatea 
să întreprindă o vizită, după o- 
reie de program, la Fabrica de 
încălțăminte Dîmbovița, din Bucu
rești, ar rămîne, desigur, uimit de 
bogata activitate -sportivă de masă 
ce se desfășoară aici. Zilnic, tere
nurile întreprinderii sînt ocupate 
de amatorii de fotbal, volei; hand
bal, atletism sau al trasului frîn- 
gi'ei, < a să nu mai amintim că 
săp'-ăuflhal se organizează întreceri 
individuale sau pe echipe la ori
entare turistică, șah, tenis de ma
să, haltere etc. Președintele asoci
ației sportive Dîmbovița, Gheorghe 
Ilie, ne pline la curent cu unele 
date edificatoare în ceea ce pri
vește sportul de masă în această 
întreprindere. „Dintre salariații 
noștri, 3 600 sînt membri cotizanți

CONSTITUIREA COMISIEI

CE MEDICINĂ SPORTIVA
t- loc la sediul Mi- 

______ ______ședința de consti
tuire a Comisiei de medicină sportivă, 
ca urmare a ordinului comun al Minis- 
tecului Sănătății și C.N.E.F.S. privind 
îmbunătățirea activității de medicină 
sportivă din țara noastră. La această 
reuniune au participat conf. N. Ursea, 
secretar general al Ministerului Sănătă
ții și conf. dr. E. Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.

Comisia, instituită din 20 de membri, 
este organ tehnic de specialitate cu 
atribuții consultative pe Ungă Ministerul 
Sănătății șl C.N.E.F.S. Ea va îndruma 
activitatea medico-sportlvă pe probleme 
de asistență, învățămînt și cercetare, 
avind ca problematică prioritară asis
tența olimpică. Președintele acestei co
misii a lost numit prof. N. P. Groza, 
directorul Institutului de fiziologie nor
mală și patologie a! Academiei de etiln- J 
ț» medicAlti

Zilele trecute a avut 
nisțerului S&nătății !

DOUA GENERAȚII 
DE MUȘCHETARI

De o parte (stingă) inimosul dr. A. Csipler (C.S. Satu Mare), de cealaltă 
parte impetuosul E. Heim (Politehnica Timișoara). Victoria a revenit 
ultimului, în meciul din cadrul diviziei A (amănunte în pagina a 2-a).

Foto : Ion MIHĂICA

LA CLUBUL STEAUA

Intreaga noastră mișcare sportivă se află angajată 
intr-o intensă activitate de îndeplinire a Programu
lui pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoașterii și educarea so
cialistă a oamenilor muncii, pentru așezarea relați
ilor din țara noastră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste, program adoptat de 
istorica Plenară a C.C. al P.C.R. din

în ac- 
Steaua 
unită- 

pentrU 
climat 

etic sănătos reprezintă un cuvînt de 
ordine pentru conducerea clubului, a 
secțiilor, pentru toți tehnicienii și 
antrenorii.

Importantele documente de partid 
referitoare la îmbunătățirea activită
ții de educare socialistă a maselor 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului au stîrnit 
aici ecouri stimulatoare în găsirea 
căilor și mijloacelor celor mai efi
ciente de educare comunista a sporti
vilor, a tuturor cadrelor tehnice. A- 
tenției deosebite față de comporta
mentul — pe terenul de sport și în 
societate — al celor ce poartă în
semnul Stelei și activează sub culo 
rile roș-albastre i s-au adăugat exi
gențe sporite.

„în fața sportivilor, antrenorilor, a 
tuturw specîgjiștijey spștrj — spu-

3—5 noiembrie

1971, precunț și pentru traducerea în fapte a Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă o 
educației fizice și sportului. Investigind preocupările 
unităților sportive pentru munca educativă, ca la
tură importantă a pregătirii multilaterale a tineri
lor, vă prezentăm astăzi cîteva constatări de la clu
bul Steaua.

Club cu pondere însemnată 
tivitatea de performanță, 
București se numără printre 
țile sportive în care grija 
crearea și menținerea unui

clubului, tovarășulnea președintele 
colonel MAXIMILIAN PÂNDELE — 
stau sarcini deosebite, de mare răs
pundere, nu numai în ceea ce priveș
te obiectivele clubului, ci și cele ale 
sportului românesc în general. în
planurile noastre a fost stabilit ca
reprezentanții clubului în loturile na
ționale să fie astfel pregătiți incit să 
contribuie efectiv la succesul culori
lor românești in confruntările inter
naționale și mai cu seamă la Jocurile 
Olimpice. Asemenea obiective înalte 
implică un volum de muncă impre
sionant. iar realizarea lor este con
diționată și de calitatea muncii edu
cative în rindul sportivilor, de instau
rarea unui climat favorabil și stimu 
lator pentru pregătire, de dezvoltarea 
la toți sportivii a dragostei față de 
muncă, a dăruirii, atașamentului și 
stimei față de culorile țării, este con
diționată, în fine, de simțul răspunde
rii ce revine tuturor factorilor an
grenați în pregătirea performerilor 
noștri pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de pârtii

Pe de altă parte. noi punem ta 
baza tuturor acțiunilor noastre in 
acest domeniu necesitatea formării 
unor oameni adevărați, integri, cu 
comportare demnă in societate, bine 
pregătiți atît profesional cit și spor
tiv. Nu putem și nu avem dreptul să 
nu ne gindim că trăsăturile, însuși
rile, calitățile pe care le formăm ti
neretului sportiv, in perioada — 
scurtă totuși — cit stau în clubul 
nostru, rămin definitorii pentru toa
tă viața. Avem, deci, datoria să cul
tivăm la ei însușirile cele mai alese, 
să le modelăm caracterul in concor
danță cu principiile eticii și echită
ții socialiste”.

Din discuțiile avute cu activul clu
bului a reieșit faptul că o verigă im
portantă în procesul educativ o con-

Aurelian BREBEANU

(Copținuare în pag. a 2-a)

în organizarea jocului, (realitate va
labilă mai cu seamă pentru F. C. 
Argeș) sînt . de necontestat. Ca și 
prestațiile deosebite ale unora din
tre componența echipelor-perfor- 
mere ale etapei, în fruntea cărora 
trebuie să-l situăm pe Dobrin, 
sîmbătă autorul celei mai reușite 
și eficiente prezențe a sa în „un- 
sprezecele" alb-violet din întregul 
sezon al toamnei. Sublinierile 
noastre se îndreaptă șt spre tinerii 
jucători din Cluj, încrezători în 
forțele lor. Nu trebuie să lipsească, 
din aceste cîteva rînduri dedicate 
faptelor deosebite ale etapei, vic
toria repurtată de A.S.A. Tg. Mu
reș în fața Universității Craiova, 
ca fiind prima administrată lide
rului în acest campionat.. Dar, po
menind de succesul fotbaliștilor 
mureșeni, sîntem obligați să men
ționăm performanța întreruptă de 
aceștia, anume aceste zece etape 
fără infrîngere ale Universității 
Craiova, care stabilește, rlstfel,1 un 
record în materie 
A,. în ultimii arii.

Au fost, acestea, 
ale etapei nr. 11 ; 
sub raportul unor 
teptate. Faptul cel mai grav, deve
nit direct alarmant, rămîne însă — 
așa cum spuneam — nivelul cu 
totul nesatisfăcător la care prima 
competiție a fotbalului nostru se 
plasează de o bună bucată t de 
timp, situație și mai pregnantă în 
etapa de care ne ocupăm. Am în
registrat, in această etapă, nu că
deri individuale de comportare, am 
asistat la veritabile căderi in bloc, 
așa cum a fost cazul lui Steaua 
și Dinamo, aflate literalmente in 
situație de k.o. tehnic in fața par
tenerelor de întrecere. Ieri, atît la 
clubul din Calea Plevnei, cit și la 
acela din Șoseaua Ștefan cel Mare, 
au avut loc ședințe de analiză ale

pentru Divizia

faptele notabile 
dar mai mult 
rezultate neaș-

Eftimie lONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Din «orința de a încerca să elu
cidăm unele aspecte ale dezvoltării 
atletismului din țara noastră și avind 
in vedere importantele sarcini care 
stau în fața acestui sport, in lumina 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie a.c., am so
licitat părerea cîtorva dintre expo- 
nenții factorilor de. decizie și <le ac
țiune ai atletismului românesc. In 
acest sens, i-am invitat să răspundă 
mai multor întrebări (pe care le vom 
prezenta eșalonat) pe : conferențiarul 
universitar DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU (catedra de atletism de la 
I.E.F.S., antrenor la Clubul atletic 
universitar), prof. ION BENGA (an
trenor emerit, clubul Dinamo), prof. 
VICTOR FIREA (secretar general al 
E.R.A.), prof. EVELINE GHIMPU (an
trenor federal), prof. NICOLAE MA- 
RAȘESCU (antrenor federal), prof. 
MIHAI RĂUȚOIU (directorul’ Liceu
lui central experimental de atletism, 
din Cîmpulung), prof. ION SOTF.R 
(antrenor emerit, clubul Steaua), 
prof. GHEORGHE ZAMBREȘTEANU 
(antrenor emerit, antrenor federal).

Prima problemă, pe care se axează 
materialul de față, a fost : „PRO
GRESUL ATLETISMULUI NOSTRU 
ESTE EVIDENT, DAR RITMUL SAU 
DE CREȘTERE ESTE PREA MIC IN 
COMPARAȚIE CU CEL ÎNREGIS
TRAT IN alte tari. CUM VA 
EXPLICAȚI ACEST RITM LENT?”.

Părerile interlocutorilor noștri con
verg. in linii mari, către cîteva idei 
preponderente. Astfel, una ține de 
volumul și de calitatea lucrului efec
tuat de atleți, o alta apreciază ca 
decisivă problema selecției, alta pe 
cea de natură organizatorica, bază 
materială etc.

ION BENGA, de pildă, apreciază 
că „pentru a putea fi realizate sal
turi mari, la nivelul altor țări, se 
lucrează încă prea puțin, că există 
un sprijin insuficient, pe toate fron
turile, pentru a se putea realiza un 
spor de calitate. Este nevoie, de ase
menea, de a se selecționa, mult mai 
bine, oameni cu capacitate de lucftl 
pentru performanța înaltă, hotărîți să 
facă sacrificiile pe care le pretinde 
aceasta".

D-TRU ALEXANDREȘCU : „O par
te dintre atleții selecționați în lotul 
olimpic nu-și justifică această selec
ție. Posibilitățile lor morfo-funcțio- 
nale fiind reduse, determină, in mod 
firesc, un progres pe măsura aces
tor posibilități, adică lent, uneori 
necorespunzător". O altă chestiune

foarte importantă sesizată de D. A- 
iexandrescu este aceea că „menține- 
rerea metodicii de antrenament în 
tipare învechite" este, în mod cert, 
o explicație a actualei stări de fap
te,' după cum și „lipsa unei asistențe 
științifice de specialitate (rtiedic, psi
holog. biochimist etc) de-a lungul 
întregii activități a atleților”. In sfîr- 
șît, dar nu pe ultimul Ioc, se mai 
poate vorbi și despre „rămînerea în 
urmă în privința informării antreno
rilor noștri cu tot ceea ce se intîm- 
plă nou in alte țări, in procesul de 
antrenament al atleților”, ca și „slaba 
organizare a muncii la nivelul lotu
rilor republicane, asociată cu condiții 
mediocre de activitate”.

„Pregătirea generală a tinerilor din 
rîndul cărora să fie selecționați per
formerii nu este corespunzătoare ne
voilor și nu răspunde sarcinilor ac
tualelor cerințe" apreciază EVELINE 
GHIMPU. Din păcate, „atleți, mul 
nostru nu dispune de baza de masă a 
performanței, ceea ce ar însemna, în 
cazul cursei de 100 m, de exemplu, 
existența a cel puțin 40—50 de sprin
teri cu rezultate de 10,5". în altă or
dine de idei, se apreciază că nici ac
tuala bază materială a atletismului 
nostru nu mai este corespunzătoare 
cerințelor, “Pentru a se putea pre
găti mai bine, atleți din țară sînt 
aduși la București, deși nici chiar 
baza materială a Capitalei nu se află 
la nivelul celei din alte țări care pro
gresează mai rapid decît noi în atle
tism. Faptul că lipsesc unele condi
ții de pregătire face ca mulți antre
nori să nu abordeze cu curaj can
titatea mare de lucru necesară ob
ținerii unui evident progres pe mul
tiple planuri".

Din experiența sa de fost perfor
mer, ca și din aceea de secretar al 
Federației de specialitate, VICTOR 
FIREA desprinde următoarele idei cu 
referire la tema în discuție : „folosi
rea unor antrenamente simpliste, fără 
variație de mijloace și planificare în 
perspectivă, mărindu-se — uneori e- 
cagerat — volumul și intensitatea 
dar fără să se țină seama de indivi
dualizare ; slaba asistență medicală 
asigurată sportivilor, ca și activita
tea insuficientă de cercetare”. Și Vic
tor Firea s-a referit, în cuvîntul său,

Anchetă realizată de
Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN PRIMELE ETAPE ALE DIVIZIEI A

LA BASCHET,

MAJORITATEA ECHIPELOR
AU RAMAS DATOARE

DEFENSIVEI
XXV-a a campionatului 
de baschet masculin a

Ediția a 
republican 
avut un debut promițător. Intr-a
devăr, sîmbătă și duminică, în sala 
Floreasca, majoritatea meciurilor 
au oferit întreceri interesante, e- 
chilibrate, chiar dacă la unele din
tre ele scorurile finale nu expri
mă acest lucru. Vom remarca din 
cele 10 partide disputate (cele ale 
echipei Dinamo, aflată la „Dina- 
moviada" de la Tbilisi, au fost a- 
mînate) jocurile Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Cluj, Vo
ința Timișoara — Farul, I.C.H.F.— 
Politehnica București, Universita
tea Timișoara — I.E.F.S., Universi
tatea Cluj — Voința Timișoara și 
Politehnica Cluj — Farul care, deși 
nu s-au ridicat la un nivel tehnic 
prea înalt, au plăcut datorită des
fășurării atractive, corfipletată și 
de captivanta evoluție a scorului. 
Demn de menționat și faptul că, 
în general, s-a constatat o oare
care îmbunătățire a preciziei arun
cărilor de la semidistanță și a ce
lor libere, ceea ce constituie un e- 
lement. pozitiv care, sperăm, se 
va bucura de acum înainte de și 
mai multă atenție. în acest sens, 
vom sublinia că I.C.H.F. a obținut, 
în cele două meciuri susținute, 
80%,la aruncările libere (24 de în
cercări, 19 realizate), Universita
tea Timișoara 73% (30—22), Farul 
și Universitatea Cluj 70% (48—33 
și respectiv 31—21), iar Politehni
ca Cluj chiar 100% ,. dar numai 
din 8 situații avute. Iată și procen
tajele celorlalte echipe ; Politehni
ca București si Voința Timișoara

In meciul cu Po
litehnica Bucu
rești, apărarea e- 
chipei Steaua a 
fost deseori depă
șită. In imagine, 
Rusu (Politehni
ca) izbutește o pă
trundere printre 
Tarău și Savu.

Foto :
Dragoș NEAGU

66,60% (24—16 fiecare), Steaua
65% (32—21), Politehnica Galați 
62,50% (8—5 într-un singur joc), 
Rapid 61% (18—11, de asemenea 
într-o singură 
52% (38—20). 
al celor 11 
(284—192).
BINE PENTRU 

FACEM CU
Caracteristica 

preocuparea majorității echipelor 
pentru acțiunile ofensive, fie că a 
fost vorba de joc pozițional, fie 
de contraatacuri sau aruncări la 
coș de la semidistanță și de la 
distanță. Așa se și explică faptul 
că au fost consemnate, în general, 
scoruri mari, în cele mai multe 
partide fiind înscrise, de către am-

partidă) și I.E.F.S,
Procentajul general 

formații: 67,60%

ATAC, DAR CE 
APARAREA ?

întrecerilor a fost

bele echipe, în jur de 160 de 
puncte. Dar, în același timp, se 
cuvine să notăm că accentul pe 
ofensivă a fost pus în detrimentul 
defensivei. Agresivitatea în apă
rare a fost semnalată doar spora
dic, iar presingul a fost neglijat 
cluar și atunci cînd el era absolut 
necesar Un indiciu este și acela 
că în derby-ul studențesc baschet- 
baliștii de la Universitatea Cluj 
au comis doar 16 faulturi, iar cei 
de la Universitatea Timișoara 18. 
Sau că în disputa cu Voința Ti
mișoara studenții clujeni au fost

* D. STANCULESCU 
A. VASILESCU

, ------------ —*
(Continuare țn pag. a 2-a)
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UȘOARA ASCENSIUNE DE FORMĂ
I

IN ETAPA A III-a A DIVIZIEI A LA SCRIMĂ

A DIVIZIONARELOR A DE VOLEI
ECHIPELE CLUBULUI STEAUA

divizia 
reviri- 
echipe. 
au a-

măcar un set! Ca și promovata
I.T.B., studentele trec cu 
examenul remanierii lotului.

CLASAMENTE

greu
SI-AU CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDERE

întors a-
mai mult sau mai

»
bună impresie au
B. Mare, Viitorul

oaspeților, lucru 
în campionatele 
Dacă

(Ia
succesele
Craiova),

fost fa- 
mai rar 

primei 
echipelor 

Steaua

Cea de a treia etapă în 
A a consemnat un oarecare 
me.it in evoluția multor 
O comportare foarte bună
vut-o formațiile provinciale care 
au susținut partide în Capitală. 
Patru dintre efle s-au 
casă cu victorii, 
puțin scontate.

La băieți, o 
lăsat Explorări
Bacău, „U“ Cluj și C.S.U. Ga
lați, toate învingătoare în depla
sare. De altfel, în întreaga etapă 
masculină rezultatele au 
vorabile 
întîlnit 
divizii. 
Dinamo
(miercuri, la Timișoara), Explo
rări B. Mare (la București, în fața 
Rapidului) erau de prevăzut, 
celelalte echilibrul valoric 
mai pregnant. In planul 

n-am putea încadra
studenților de 

de către băcăuanii 
Vasîle Petrișor care, lipsiți 
unul din trăgătorii săi de 
Dan Gavrilă, 
joc
știincioase 
această echipă.

La fete. în schimb, nu s-a 
statut nici un rezultat neconform
cu valoarea reală a loturilor de 
care dispun, în acest campionat, 
divizionarele 
bine se comportă (nu numai prin 
prisma 
București 
timp ce 
manifestă 
față de
slabă a avut pînă acum 
echipă din 
I.E.F.S, București, 
tit, în trei etape,

zelor 
înfrîngerea
I.E.F.S.

au
bun, datorat 

ce se

MASCULIN
SERIA I

1. Dinamo București
2. Explorări B. Mâre
3. „U« ClUj
4. Untv. Craiova
5. Rapid București
6. Progresul București

seria a n-a
1. Steaua București
2. C.S.U. Galați
3. I.E.F.S.
4. Viitorul Bacău
5. Politehnica Timișoara
6. Tractorul Brașov

FEMININ

2 1
1 2
1 2
0 3

6
5
5
4
4
3

3
3
3
3
3 
a

;20
1
12
2
3 2:9 3

în 
era 

surpri- 
decît 

la 
lui 
de 

bază,
făcut totuși un 
pregătirii 
efectuează

con-
la

con-

A. Pînă în prezent,

rezultatelor) Dinamo 
și Penicilina Iași, în 
campioana țârii, Rapid, 
încă o formă 

anul trecut. O
scăzută 

evoluție 
o altă 
fruntaș,

n-a izbu-
plutonul 

care
Să cîștige nici

SERIA r
1. Rapid București
2. Farul Constanta

3—4. Constructorul buc. 
Medicina București

5. Universitatea Tim.
6. I.T. București

SERIA A II-a

1. Penicilina Iași
2. Dinamo București

3—5. C.S.M. Sibiu 
,.U“ Cluj 
Univ. Craiova

6. I.E.F.S.

32
*>
22
3

3
1
1
1
1
0

• Puține
Organizarea 

gurat-o C.S.U. 
reș celej de a 
natului divizionar A de scrimă 
a putut da întrecerilor care angre
nau, în fond, pe cei mai buni tră
gători ai țării condiții corespunză
toare. Absența planșelor metalice — 
pentru care gazdele nu poartă nîci-o 
vină — a viciat, într-o măsură mai 
mică sau mai mare, rezultatele unor 
asalturi de floretă și, mai ales, de 
stiadă. în București, există Un număr 
de asemenea planșe, dar F.R„S. nu 
cutează să le mai trimită în diferite 
orașe deoarece transporturile repe
tate le deteriorează prematur. Este 
cazul, deci, ca forul de resort sfi 
înlesnească acelor centre din ..țară 
care găzduiesc etape de prima divi
zie să-și procure materialele nece
sare.

Programul celei de a III-a etape 
a suferit unele reduceri : la spadă,

schimbări in clasamente • Tinerii sabreri ai Tractorului au avansat
care a asi-atentă pe . .. ...

Medicina Tîrgu Mu- 
treia etape a campio- 

nu

3
3
3
3

3
3
1 

. 1 
3 1 
3 0

6
6
4
4
4
3

ca urmare a retragerii Clubului 
Sportiv școlar București (după pri
mele două etape) și ia floretă mas
culin (unde Politehnica Iași a venit 
cu o Cerere de ultim moment prin 
care solicita să ' i se reprogrameze 
întilnirile, deoarece trej dintre com- 
ponenții echipei își satisfac serviciul 
militar, iar doi sînt bolnavi). Direc
toratul concursului a declarat forfait 
teamul ieșean.

In ceea ce privește rezultatele în
registrate la Tg. Mureș trebuie spus, 
din capul locului, că ele nu au pro
dus schimbări în clasamente decît 
la sabie și floretă masculin, in timp 
ce echipele feminine de floretă și 
ceie de spadă și-au păstrat pozițiile 
anterioare. Liderii celor patru probe, 
reprezentanții clubului Steaua, au 
continuat seria victoriilor, apropiin- 
du-se din nou, in corpore, de titlu
rile de campioni pe echipe. Nu s-âr 
putea spune că lupta, adevărata 
luptă, în campionatul primei divizii 
începe abia de la locul II în jos 
pentru că și prezumtivii vice-cam- 
pfpni șe mențin ferm ■ pe poziții. La 
săbie s-a.’purtat ■ o dispută aprinsă 
intre ■ Tractorul Brașov, IEFS și 
CSM .Cluj. Brașovenii, .obțlnînd vic
torii directe asupra clujenilor și stu
denților din București, au urcat pe 
locul III, fiind urmați de IEFS, iar 
CSM a pierdut doutl trepte în cla
sament, ocupînd acum locul V. La 
floretă masculin, Progresul și-a ad
judecat victoria în trei întîlniri, 
ceea ce i-a permis să urce de pe 
locul V pe IV, în datina Politehnicii 
Timișoara. •

Dintre trăgători, cei mai în formă 
s-au dovedit floretist.ul Mihai Țiu și 
spadasinul Nicolae lorgu (ambii de 
la Steaua), care au atins maximul 

• de eficiență pe planșă : 100%. Țiu a

pe locul III 
partide, iar lorgu in 

nici-un asalt.

Echipele bucureștene Progresul au luai conducerea
in campionatele republicane de

După consumarea celor 11 me
ciuri ale etapei a V-a din cadrul 
returului campionatelor republi
cane, echipele bucureștene Pro
gresul au luat conducerea în cla
samentele feminin și masculin. 
Iată rezultatele șl amănunte de 
partidele disputate :

FEMININ
CRAIOVA (prin telefon, de 

corespondentul nostru județean).
Rovine ■— C. S. Arad I 0—9 

Rovine — C. S. Arad II 3—6.

Oaspetele au cîștigat detașat, re- 
marcîndu-se Eleonora Vlaicov, 
diko Gyongyosi și 
în timp ce de la 
evidență Carmen

la

la

Și

tenis de masă

DE CE ATÎT DEZINTERES
FAȚA DE 0 COMPETIȚIE
DE NIVEL REPUBLICAN?

Zile, la Iași, Arad și 
______ ___ . s-au disputat 
neele pe categorii de greutate 
cadrul campionatului republican 
lupte greco-romane pe echipe. între
cerile cele mai echilibrate, ale seriei 
a III-a, au fost încredințate spre or
ganizare clubului Steagul roșu Bra
șov. Lipsa de interes manifestată rle 
clubul brașovean, ca de altfel și de 
diriguitorii sportului din județ, a_ fă
cut ca această importantă etapă a 
primei divizii de lupte să nu se poată 
d’sfășura în concordanță cu cerințele 
unei competiții de acest nivel. în
cepută, vineri dimineața, în sala Ar
matei din Brașov, pe o temperatură 
de aproape zero grade, întrecerea a 
fost mutată în după-amiaza aceleiași 
zile în sala de antrenament din Po
iana Brașov, încăpere neadecvată a- 
cestui scop. Aici, luptătorii au avut 
căldura necesară, dar spațiul restrîns 
n-a permis desfășurarea concursului 
în bune condițiuni. Fără să mai a- 
mintim de imposibilitatea spectatori
lor de a urmări o competiție intere
santă, trebuie să precizăm că nici 
meciurile nu s-au putut disputa în 
condiții regulamentare, datorită nu
mărului mare de sportivi și antre
nori (peste 100), care neavînd unde 
sta s-au așezat pe marginile _ salte
lelor, ocupînd uneori chiar și spa
țiul de luptă. în aceste condiții, fi; 
rește, arbitrii au fost obligați să 
oprească multe acțiuni inițiate. la 
marginile saltelelor (pentru a-i feri 
pe sportivi de accidentări), viciind 
chiar unele rezultate.

Ne-au surprins aceste deficiențe 
într-o competiție de acest nivel, ea 
fiind lăsată în exclusivitate in sea
ma antrenorului Ion Radu, care în 
calitatea sa avea cu totul alte atri
buții în momentul cînd sportivii săi 
concurau. Timp de trei, zile, cît au 
durat întrecerile, nimeni din partea 
clubului brașovean, ori dintre sala- 
riații C.J.E.F.S. Brașov n-a avut cu
riozitatea să treacă pe la locurile de 
desfășurare a concursului (?!).

$1 totuși, reprezentanții clubului 
organizator (Steagul roșu), spre meri
tul lor și al tehnicianului care-i pre
gătește, în ciuda dezinteresului mani
festat de conducerea clubului, au 
avut o comportare foarte bună. Ele
vii antrenorului I. Radu au acumu
lat un număr de 59 de puncte, cla- 
sîndu-se pe locul IV în serie, Ia a- 
ceșt concurs. în afara lui Virgil Țiru 
(învingător In toate cele opt partide 
susținute), Eugen Antal. Gavrilă Pop 
si Aurel Hampu (clasați pe locul II 
la categoriile lor), din echipa brașo- 
veană s-a remarcat un tinăr de 19 
ani, Valentin Gheorghe (cat. 100 kg), 
foarte bine dotat pentru sportul lup
telor, care s-a clasat pe locul V în 
disputa cu adversari mult mai expe
rimentați decît el.

O altă prezență remarcabila la a- 
cest turneu a fost Ion Silvestru 
(I.M.U. Medgidia), si el Ia o cate
gorie unde lotul național nu este prea 
bine reprezentat, 90 kg.

Surpriza întrecerilor din Poiana 
Brașov au constituit-o însă elevii an
trenorului Marin Belușica (Rapid). 
Judecind după locul (VII) pe care 
rapidiștii II ocupau in seria respec-

Timp de trei 
Poiana Brașov tur-

din 
de

tivă înaintea acestui turneu, puțini 
erau aceia care ar fi cutezat să 
anticipeze succesul formației din Ciu
lești, Șl totuși, cu o echipă omogenă 
și excelent pregătită, luptătorii de la 
Rapid au acumulat cel mai mare nu
măr de puncte (68). depășind forma
ții valoroase ca C. S. Pitești, Alumi
niu Slatina și Metalul București, fără 

. totuși să-și fi. cîștigat dreptul de fi
nalistă.

Deși, pe baza punctelor acumula
te pe parcursul întregii competiții, 
echipa Aluminiu Slatina și-a cîști
gat dreptul de a participa la turneul 
final al campionatului, la Poiana Bra
șov luptătorii slătineni au evoluat 
sub așteptări. Lipsa de omogenitate 
a echipei (ia categoriile mici este lip
sită de elemente de valoare) și for
ma slabă arătată de Nicolae Mandea 
(cat. 1C0 kg) au făcut ca formația 
din Slatina să se claseze abia, pe lo
cul V. la acest concurs fiind între
cută de formații ce nu vor participa 
la turneul final, ca Rapid, Steagul 
roșu Brașov, Metalul București. Cea
laltă echipă din seria a III-a care 
și-a cîștigat dreptul de a concura în 
ultima 'etapă a diviziei, C. S. Pitești, 
s-a comportat la nivelul valorii, sale, 
adică bine. Piteșțenii au cules, la 

de puncte, termi- 
pe primul loc în

Poiana Brașov, 63 
nînd campionatul 
serie.

Una dintre cele 
anul viitor nu vor ___  _ ___  ...
ma divizie este I.M.U. Medgidia. Du
pă întrecerile de la Poiana Brașov, 
echipa antrenată de N. Moșescu se 
situează pe ultimul loc în serie.

Celelalte patru finaliste (ocupante
le primelor două locuri din seria I 
și a II-a), ca și ultimele clasate (ce 
urmează să retrogradeze), vor fi cu
noscute azi, după omologarea rezul
tatelor în ședința comisiei de compe
tiții șl clasificări. Oricum, este sigur 
că în rîndul celor șase echipe ce vor 
evolua în turneul final vor fi pre
zente și puternicele formații Dinamo 
și Steaua.

trei formații care 
mai evolua în pri-

Mihai TRANCA

UN REUȘIT CONCURS
DE JUDO IN CAPITALĂ
Duminică a luat sfîrșit, după două 

zils de întreceri viu disputate, com
petiția de judo organizată de Școala 
sportivă nr. 1 din Capitală, la care 
au participat 160 de juniori (mici și 
mari) de la Metalul, Rapid, Șc. sp. 
nr. ?, Flacăra roșie, Șc. sp. Energia, 
Olimpia și elevii școlii organizatoare. 
Cele mai frumo e comportări le-au 
avut Vasile Florescu (Metalul) la cat. 
58 kg., Florian Paul (Șc. sp. I), cat. 
63 kg., Ion Motiu (Olimpia), cat. 
65 kg., Petre Enache (Șc. sp. 1), cat. 
70 kg. și Nicolae Cherebeț (Șc. sp. 1), 
cat. 75 kg., care au ocupat și primul 
ioc la categoriile respective. în cla
samentul pe echipe s 1. Șc. sp. 1 35 p., 
2. Șc. sp. 2 30 p., 3. Metalul 27 p.

Daniells — Gheorghiu. De ia gaz
de I. Sîngiorgian a adus trei 
puncte.

11-
Livia Căruceru, 

gazde a ieșit în 
Căpriță.
ȘT. GURGUI

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 9—0. Joo la 
discreția jucătoarelor de la Pro
gresul care n-au pierdut 
partidă. Au punctat M. 
dru 3 v, V. Moldovan 3 v, 
țeanu 3 v.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S.M. CLUJ 1—-8. Studentele n-au 
putut face față jucătoarelor clujen- 

ce, care au cîștigat ușor. Au cîș
tigat : Sînteoan 3 v, Lupu 3 v, 
Bondor 2 v. Punctul de oțioare 
al bucureștencelor a fost „marcat” 
de R. Toma.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. CLUJ 8—1. Meci disputat, 
în nota de superioritate evidentă 
a gazdelor. Iată autoarele victori
ilor • Moldovan 3 v, Alexandru 3 v, 
Lun țeanu 2 v, respectiv M. Sin- 
teoan 1 v.

1. Progresul București
2. C.S. Arad I
3. C.S.M. ChlJ
4. C.S, Afad II
5. Spartac București
6. Politehnică București
7. ROvJne Craiova-
8. Voința București

nici o 
Alexan- 
A. Lun-

22
21
19
17
17
13
14
10

de la co-

I.E.A.B.S.
fără isto-

Aurel PĂPĂDIE
CLASAMENT

11 11 0 68:11 
11 10 1 69:10 
li 
11
11
12 
10

MASCULIN
BUZĂU (prin telefon, 

respondentul nostru).
Școala sportivă — 

București 17—0. Partidă
ric, învingătorii impunîndu-se ca
tegoric. Scorul meciului a fost re
alizat de Ancei, Romanescu, Dinu 
și Teodorescu, cîte patru victorii 
și cuplul Romanescu — Ancei.

C. TEODORESCU
TG. MUREȘ (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean).
Comerțul — Locomotiva Bucu

rești 3—14. Oaspeții au cîștigat 
prin L. Gheorghiu (4), Daniells (3), 
Păuna (3), Macovei (3) și cuplul

1. PAUȘ
CRAIOVA (prin telefon). Univer

sitatea — C.S. Arad 9—8. Studenții 
au obținut o victorie prețioasă 
rațe le dă speranțe pentru men
ținerea și în continuare în cam
pionatul diviziei A. Cei mai bine 
au, evoluat Marin Firănescu și Mi
hai Bobocică, învingători în cite 
trei partide.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S.M. CLUJ 4—13. Jucătorii clu
jeni au cîștigat destul de ușor în 
fața studenților bucureșteni. Au 
punctat DobOși 4 v, Giurgiucă 3 v, 
Cucu 3 v, Papp 2 v, plus partida 
de,dublu Giurgiucă — Doboși, res
pectiv T. Gheorghe 3 v și Ghiță 
1 v.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 16—1. Sin
gura victorie a jucătorilor de la 
Voința a fost realizată de 
tescu. De la Progresul au 
Sîndeanu 4 p, Ovanez 4 v, 
cu 4 v, Luchian 3 v, plus 
de dublu Moraru

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M, CLUJ 12—5. Meciul dintre 
cele două formații, considerat pe 
drept cuvînt derbyul .campionatu
lui, a oferit'întreceri ■ de un bun 
nivel tehnic. Jucătorii antrenoru
lui Nicolae Angelescu, bine pre
gătiți, au învins destul de Ușor, 
trecînd în fruntea clasamentului. 
Au „înscris" : Ovanez 3 v, Luchian 
3 V, Sîndeanu 3 v, Buzescu 2 v, 
plus partida de dublu Ovanez — 
Luchian, respectiv Doboși 4 v și 
Giurgiucă 1 v.

evoluat în treț 
patru fără a pierde 
Sperăm ca această comportare să fie 
de bun augur pentru apropiatul tur
neu de la Moscovă, deschis scrime- 
rilOr din armatele prietene. în între
cerea floretistelor, au dominat tră
gătoarele Stelei, în frunte cu Ana 
Pascu (81%), Ileana Gyulai, Olga 
Szabo și Suzana Ardeleanu (toate cu 
75%). S-au mai impus, de asemenea, 
Magda Bartoș și Aurora Crișu (Vii
torul), Marina Stanca-Filip (Progre
sul), Iudith Ilaukler (C.S. Satu Mare). 
La sabie, s-au situat pe prim-planul 
întrecerii Gh. Culcea (Steaua), Dan 
Irimiciuc („Poli" Iași), Z. Rohonyl 
și I. Pop (CSM Cluj), M. Frunză 
(Tractorul) și M. Mustață (Steaua). 
Să nu omitem și aportul spadasini
lor E. Illiszar, B. șl St. Damjanschitz 
(Medicina), Al. Istrate, C, Bărăgan 
(Steaua), P. Szabo (CSM Cluj), 
I). Popescu și I. Dima (Electroputere), 
sau al floretiștilor M. Bănică (Steaua), 
T. Mureșan (IEFS), Șt. Ardeleanu și 
I. Fa>b (Steaua), A. Kuki (CS Satu 
Mare).

REZULTATE TEHNICE. FLORETA 
FEMININ : Steaua cu IEFS 12—4, cu 
Medicina Tg. Muteș 13—3, cu Viito
rul 9—7, cu CS Satu Mare 10—6, cu 
Progresul 14—2; IEFS cu Progresul 
8(v)—8, cu .Medicina 15—1, cu Viito
rul 8(v)—8, cu C.S. Satu Mare 10—6; 
Progresul cu Viitorul 9—7, cu CS 
Satu Mare 8(v)—8, cu Medicina 9—7; 
Viitorul cu CS Satu Mare 11—5, cu 
Medicina 9—7, 
LIN :Steaua cu CS Satu Mare 12- 
eu „Poli" Timișoara 9—7, cu Progre
sul 12—4, cu IEFS 13—3; - -----
„Poli" Timișoara 
Mare 11—5, cu 
Progresul cu CS 
cu „Poli" Tim.
Timisoara cu CS Satu Mare 10—6. 
SABIE : Steaua cu CSM Cluj 10—6. 
cu IEFS 11—5, cu Tractorul 9—7, cu 
CS Satu Mare 12—4, cu „Poli" Iași 
10—6; Politehnica lași cu Tractorul 
10—6, cU CSM Cluj 10—6, CU CS Satu 
Mare 9—7, cu IEFS 10—6; Tractorul 
Brasov cu CSM Cluj 11—5, CU C.S 
‘ ' Mare 8(V)—8, eu IEFS 9—7 ;

cu CS Satu Mare 10—6. cu 
Cluj 9—7; CSM Cluj cu CS 
Mare 9—7. SP.WA : Steaua cu

FLORETĂ MASCU-
■4,

IEFS cu
11— 5. cu CS Satu 
Progresul 8(v)—8 ;

Șa tu Mare 8(v)—8,
12— 4; Politehnica

Satu
IEFS 
CSM
Satu
Electroputere 10—5, cu CS Satu Mare 
10—6, cu CSM Cluj 9—7, cu Medi
cina 9—7; Medicina Tg. Mureș cil 
CSM Cluj 9—7, cu CS Satu . Mare 
12—4, cu Electroputere 9—7; CS Satu 
Mare cu CSM Cluj 10—6; CSM Cluj 
cu 
cu

Electroputere 10—6; Electroputere 
CS Satu Mare 10—6.

Sebastian BONIFACIU

LA

PRIMELE JOCURI
Aceastii săptămînă — așa după 

cum se știe — este perioada de 
timp în care formațiile fruntașe 
de hochei fac ultimele pregătiri în 
vederea participării la etapa inau
gurală a primei ediții a Diviziei A. 
In mod firesc, evenimentul este 
așteptat cu mult interes și aceasta 
nu numai 
trenori, ci 
doresc să 
debut ale 
cadru cît mai bun de desfășurare.

Dar, vremea capricioasă din a-

de către jucători și an- 
și de organizatori, care 
asigure partidelor de 
acestei competiții un

Stama- 
cîștigat 
Buzes- 

partida 
Ovanez.

EL. SANDU

1. .Progresul Buc.
2. C.S.M. Cluj
3. Șc. sp. Buzău
4. Locomotiva Buc.
5. Poiit. București
6. Comerțul Tg. M.
7. Voința Buc.
8. Univ. Craiova
9. C.S. Arad

10. I.E.A.B.S. Buc.

CLASAMENT
14 :
15 :
14 :
14
14
13
14
15
14
15

o
3
4
5
7
6
9

11
11
15

144: 58 28
152: 68 27
131: 79 24
129: 70
110; 93
97: 82
89 :115
79:130
59:127
10:176

23
21
20
19
19
17
13

ANCA GRIGOBAȘ

III o

Născută la 28 septembrie 1932 
in oraștll Lugoj. Are 1,57 m șl 
practică gimnastica din anul 
19C5. I-a îndrumat primii pași în 
această disciplină prol. Tatiana 
Iszar. Ulterior, a fost legitimată 
la clubul Dinamo București, unde 
i-a desăvirșit măiestria antreno
rul N. Covaci. Este campioană 
națională pe anul acesta la sol 
șl la sărituri, probe în care a 
cucerit șl titlul de campioană 
balcanică. La campionatele euro
pene, disputate la Londra zilele 
trecute, a obținut medalii da ar
gint la bîrnă și bronz la para
lele șl sol, precum și locul IV la 
individual compus.

S-a născut la 8 noiembrie 1937 
în orașul Comftnești. Face parte 
din echipa Liceului de gimnastică 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Aici șl-a început iniție
rea, în această disciplină, sub 
îndrumarea antrenorului M. 
Duncan. Ulterior, s-au ocupat 
de pregătirea ei prof. N. Kun, 
I. Biberi șl de puțin timp Gh. 
GOrgof. Campioană absolută a 
țării pe ultimii doi ani, ea a 
adăugat palmaresului său în acest 
an titlul balcanic la individual 
compus, la paralele și bîrnă. La 
C.E. de la Londra a cucerit me
dalia de pronz la bîrnă.

Este greu, extrem de greu 
pătrunzi în „înalta societate' 
gimnasticii feminine, în care va
loarea excepțională

să 
a

a reprezen
tantelor Uniunii Sovietice 
D. Germane formează de 
huliți ahi un „baraj" prin 
se pătrunde anevoios în

șl R. 
mai 
care 

r________  ________ ... zona
medaliilor. Alina Goreac, după 7 
ani de activitate in lumea para
lelelor, a bîrnei. a mișcărilor care 
cer precizie riguroasă, a reușit să 
devină marea surpriză a „euro
penelor" de Ta Londra. Pentru noi, 
cei ce îi cunoaștem drumul par
curs, rezultatele sale de zilele 
trecute ne apar ca o firească în
cununare a sîrguinței sale, a stră
daniei antrenorului său 
zela pînă la amănunt 
ținuta, expresivitatea. 
Alina a fost finalistă ia

de a-i ci- 
mișcările, 

Faptul eă 
_________ toate cele 
patru aparate dovedește constanța 
evoluției sale în concursul indivi
dual compus, o pregătire desfă 
șurată pe toate fronturile la ni
velul celor mai mari exigențe. Iar 
faptul că la trei din ele eâ ,a cu
cerit medalii o consacră printre 
gimnastele 
care poate 
continuare 
se numere 
viitoarelor

mari ale continentului, 
năzui, desfășurînd în 
o muncă susținută, să 
printre protagonistele 

campionate mondiale.

Cine ar fi putut crede că pe 
podiumul de premiere a finalistelor 
la bîrnă vor fi prezente două gim
naste românce ? Și iată că tînăi-a 
de pe Valea Trotușului a seeon- 
dat-o cu succes pe colega sa Go- 
reac, urcînd pe treapta a treia 
a podiumului. Ea și-a executat cu 
o uimitoare dezinvoltură mișcările, 
săriturile și piruetele pe această 
„punte a suspinelor" cum numesc 
gimnastele bîrnă, aparat care 
pretinde sportivelor să-și divîdă 
atenția pe două planuri : execu
tarea elementelor exercițiului în 
mod cursiv, fără abateri de la 
„partitură", dar, în același timp, 
respectarea strictă a spațiului de 
lucru, adică acea fîșle îngustă a 
aparatului.

Nu este greu de presupus cite 
ore de antrenament sever, de re
petări a fiecărui element, de aco
modare perfectă cu bîrnă se află 
pe reversul medaliei de bronz cu 
care Anca Grigoraș a onorat miș
carea noastră sportivă, a sporit 
prestigiul gimnasticii feminine ro
mânești. Sperăm ca acest succes, 
ca și biruințele din recentele cam
pionate balcanice să-i fie Imbold 
în urcușul spre noi afirmări în 
lumea gimnasticii.

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
RUGBY

In divizia secunda la rugby 
putat partidele unei noi etape, 
întilnirile au fost, in general, 
putate, echipele străduindu-se 
o comportare cît mal bună. Din păcate, 
insă, nu în toate cazurile organizatorii 
au dat dovadă de ospitalitate, unii ne-

piu: ia. pttețti, ora țneiHUlși.. Petnoeni-5 
mistui — Constructorul București ă fpst

■ decaiătă-Wâ a» și 'Fehgim :
oaspete. Țttrs--a"Trștg?rtar'ta~l"tt!reH'- 4*'»i " 
(t). în pius, jucătorii nu au beneficiat 
de instalațiile sanitare necesare.

Iată rezultatele înregistrate : Petrochi
mistul Pitești — Constructorul Bucu
rești 0—6, Aeronautica Buqurești — Ra
pid București 0—12, Oțelul. București — 
Olimpia București 6—43. Portul Constan
ța — Șc. sp. Constanța 12—8, Voința 
Constanța — Farul II Constanța 8—4, 
Constructorul Constanța — Cimentul 
Medgidia 13—13, Ideal Cernavodă — Al
batros Eforie sud 4—0. Dacia Constanța 
— I.T.C. Constanța 6—18, C.F.R. Con
stanță — Chimia II Năvodari 0—6, Mi
nerul Gura Humorului — Ancora Galați 
11—6, Tinărul petrolist Ploiești — S.N. 
Oltenița 10—13, C.S.M. Iași — U.R.A. 
Tecuci 14—0, C.F.R. Brașov — Dacii 
Sibiu 42—0, constructorul Buzău —

s-au tlis- 
a șaptea, 
viu diS- 
sA aibă

C.S.M. Suceavă 8—0, Șc. sp. Timișoara 
— știința II Petroșani 47—0.

Corespondenți: , 
Stere, N. Enache, 
che, C. Popa, O. 
nescit, C. Lorah, 
V. Filipovicl.

N.N. TcodOrescu,
Gh. TaiBaș, P. Ena- 

~ Diaco- 
cre^

Bălteanu, 
D. Soâffc,

VOLEI

D. 
c.

TV-a a
_  ... . _____ __ fi eu
Surprize. A*t£el consemnăm lu.-...

.. bumlhidă a avut loc etapa 
■< <Kvtzter’B ia volei, fâehe’s

.... - ‘ a 
î'Achfeială

SFÎRȘITUL ACESTEI SÂPTĂMÎNI

DIN CADRUL DIVIZIEI A LA HOCHEI
ceasta toamnă constituie. încă, un 
impediment, cunoscut fiind faptul 
că din primele patru întîlnirl ale 
etapef inaugurale, doar trei vor 
avea loc pe patinoare artificiale 
acoperite. Din acest motiv, unul 
din meciuri (Dunărea Galați-Dina- 
mo București), care urmează să 
aibe loc la Galați, deci pe un pa
tinoar artificial descoperit, rămîne 
încă la ... îngăduința termometre
lor. Să sperăm totuși că vremea 
se va arăta îngăduitoare cu ama
torii de hochei din Galați, dîndu-

PENTRU FORMAREA MULTILATERALA
(Urmare din pag l)

stituie antrenorul, care cunoaște cel 
mai bine pe sportivii săi și care are 
obligația să vegheze asupra pregătirii 
și comportării lor. Antrenorii trebuie 
să -informeze, atunci clnd este cazul, 
despre problemele ce se Ivesc, în șe
dințele săptămînale cu conducerea 
clubului. Organizația de partid, cea 
a U.T.C. se preocupă, de asemenea, 
de instaurarea unei atmosfere favo
rabile muncii, de prevenire a unor 
devieri de la disciplină. între forme
le educative folosite la club se nu
mără învățămîntul politic, informările 
politice, momentele educative — în 
cadrul cărora se crează șl se stimu
lează opinia colectivelor de sportivi 
față de aspectele bune sau negative 
ale activității — gazeta de perete, 
vizitele la muzee și locuri Istorice, vi
zionările de spectacole, stimularea 
gustului pentru citit, pentru studiu.

O deosebită solicitudine se mani" 
festă la Steaua pentru sprijinirea și 
stimularea sportivilor în desăvîrșirea 
studiilor, pentru situația lor fami
lială.

„Firește, acțiunile noastre în direc
ția cultivării in rîndul sportivilor a 
principiilor moralei comuniste — ne 
mai spunea președintele clubului — 
eforturile sporite in ultimul timp in 
această direcție au dus la îmbună
tățirea climatului de muncă, a com
portării pe terenuri și în afara aces
tora, astfel incit abaterile c'e la disci
plină, de la couduita cetățenească, de 
la normele etice s-au rărit. Se simte 
un reviriment, o frămintare genera
lă în rindui cadrcl.-r tehnice pentru 
prevenire»: și lichidarea ur.or situații 
negative".

într-adevăr, puține au. fost, în ul
tima vreme, manifestările 
plină la sportivii clubului

ceasta și pentru că, atunci cînd-ele 
s-au semnalat, măsurile ce se im
puneau n-au întîrziat.

Ne-au fost prezentate cîteva dintre 
aceste măsuri ferme, luate de con
ducerea clubului, în care caracterul 
punitiv s-a împletit cu cel educativ. 
Este cazul boxerilor Victor Zilberman 
— suspendat anul trecut pe timp de 
6 luni pentru lipsă de interes în pre
gătire și abateri de la conduită — 
și Marian Culineac, care a primit a- 
ceeași pedeapsă pentru încălcarea 
disciplinei, al fotbaliștilor Uristache, 
scos din lot datorită comportării sale 
în contradicție cu normele disciplina
re, Tătaru, pentru refuzul de a spri
jini echipa într-un moment în care 
aceasta avea nevoie de aportul 
Coman și Dumitriu IV, suspendați

lui, 
tot

pe motive disciplinare, și, mai re
cent, al voleibalistului Romeo Enes- 
cu, sancționat cu Interzicerea depla
sării la Belgrad, împreună cu echi
pa, pentru diverse încălcări ale nor
melor de conduită. Unele dintre mă
suri au avut efecte pozitive atît asu
pra sancționaților, cît și asupra ce
lorlalți sportivi.

Preocuparea susținută pentru mun
ca educativă, intransigența față de 
abaterile de la etica sportivă și ce
tățenească, măsurile menite să curme 
manifestările negative de orice natu
ră, vor contribui — sîntem siguri — 
la creșterea prestigiului acestui mare 
nucleu de performanță, Steaua, la 
obținerea unor rezultate și mai bune 
pe plan intern

le posibilitatea ca sîmbătă și du
minică să urmărească evoluția e- 
chipei lor în compania redutabi
lei formații bucureștene. în cazul 
cînd acest lucru nu va fi posibil, 
atunci printr-un comun acord în
tre cele două formații fneciul va 
avea loc, probabil, săptămînă vi
itoare la București.

Reamintim cititorilor programul 
acestei etape, care se va desfășura 
în zilele de 
BUCUREȘTI : 
Liceul nr. 1 
Steaua—S. C. 
MIERCUREA 
dorhei—Agronomia Cluj ; GALAȚI; 
Dunărea—Dinamo București.

în Capitală, jocurile vor avea 
- loc sîmbătă și duminică pe patino
arul „23 August" la orele 18 
(I. P. G. G.
rea Ciuc) și 18 (Steaua 
Miercurea Ciuc). La 
Ciuc și Galați (în cazul 
acest oraș se poate juca) 
sînt programate la ora 
sîmbătă, cît și duminică.

frlngerea formației masculine Petrolul 
Ploiești, Ia Alba IUlia, șl a Medicine! 
București tn fața echipei Locomotiva 
București. La feminin, Dacia Pitești, 
după un start bun, a început să piardă 
teren. Duminică, ea a fost învinsă pe 
teren propriu de Voința Brașov. (P.P.) 

Iată rezultatele înregistrate: MASCU
LIN, seria A : Unirea Tricolor Brăila
— Relonul Săvineștl 3—1, C.s.u. Pitești
— Politehnica Iași 0—3 ; seria B : Me
dicina București — Locomotiva Bucu
rești 1—3, Delta Tulcea — Parul Con
stanța 3—0, Plectra București — Con
fecția București 3—1 ; seria C : Voința 
Alba lulia — Petrolul Ploiești 3—2 (!), 
Exploratorul Caransebeș — Eleetropu- 
tere Craiova 3—2 ; seria D : Alumina 
Oradea — Industria sîtmei C. Turzil 
3—1, Medicina Timișoara — C.F.R. Cluj 
3—0. FEMININ, seria A : Tomistex 
Constanța — Ceahlău! P. Neamț 3—1, 
C.S.U. Galați — știința Bacău 3—0 : 
seria B : Viitorul București — Flacăra 
roșie București 3—1, Progresul București
— Spartac București 1—3, C.P. București
— Universitatea București 2—3: seria 
C : Voința M. Ciuc — Drapelul roșu 
Sibiu 3—2, Voință Craiova — I.G.c.M. 
Brașov 3—0, Dacia Pitești — Voința 
Brașov 0—3 ; seria D : Voința Oradea
— Medicină Tg. Mureș 1—3, Corvinul 
Deva — Medicina Timișoara 3—1.

(Rezultatele ne-au fost comunicate de 
corespondenții;
I. Fețeanu, 
M. * ’
I.

I.
I. Turșic, 
N. Enache, 

V. Pașcanu,
Magda,

Simian,
T. Slriopol, C. Creții).

Costiniu, I. Baltag, 
î. Chirițescu, 

P« IzOrincz, 
St. Gurgui,

HANDBAL

și internațional.

de indisci- 
Steaua. A-

Din prezentarea activității pe tărim educativ ce 
cadrul clubului Steaua rezultă grija deosebită 
COniurati SDOrtivii. atenția ea nrnrrlâ uiiterniDin prezentarea activității pe tărim educativ ce se desfășoară in 
cadrul clubului Steaua rezultă grija deosebită cu care sint în
conjurați sportivii, atenția ce se acordă viitorului lor, ca perfor

meri, dar in primul rînd ca cetățeni, ca oameni ai. societății noastre. 
Interesul pentru pregătirea lor politico-ideologică, profesională și spor
tivă, pentru educarea lor in spiritul exigențelor impuse de normele eti
cii și echității socialiste, pentru cultivarea unor calități și sentimente 
alese la toți reprezentanții clubului (cinste, onoare, demnitate, patriotism, 
dragoste pentru muncă), pentru formarea unei conduite ireproșabile in 
arenele sportive și dincolo de ele certifică lăudabilele preocupări edu
cative ale conducerii clubului, ale întregului activ de tehnicieni. Re
pudierea — prin punerea în mișcare a intregului colectiv — a actelor 
deviante de la principiile pe care se întemeiază relațiile din societatea 
noastră, măsurile prompte luate in asemenea cazuri dovedesc hotărirea 
cu care sint reprimate abaterile de la disciplină, de la morala comu
nistă, atitudinile negative față de pregătirea sirguincioasă și neîncetată.

Ar fi de dorit ca, in procesul educativ, clubul Steaua să lărgească 
— și nu ne indoim că va izbuti — gama mijloacelor preventive, care 
reprezintă cea mai importantă cale de instaurare a unui climat sănătos.

3 și 4 noiembrie: 
(in cuplaj) I.P.G.G.-

Miercurea Citlc și 
Miercurea Ciuc; 

CIUC: Tîrnava O-

la orele
.—Liceul nr. 1 Miercu- 

— S. C.
Miercurea 

cînd în 
partidele 

18, atît

DATOARE
(Urmare din pag 1)

sancționați doar de 20 de ori pen* 
tru greșeli personale. Adăugind că 
majoritatea acestora nu s-au dato
rat încercării jucătorilor de a-și 
împiedica adversarii să arunce la 
coș, ci pur și simplu din tenta
tive riscante de deposedare a ba
lonului în momente nepotrivite, ne 
dăm seama că formațiile noastre 
fruntașe sînt departe de a folosi 
sistemele defensive în spiritul jo
cului modern. Deosebit de grav''ni 
se pare faptul că pînă și la Steaua, 
care va susține, în curînd, difici
lele partide din „Cupa cupelor", 
s-a observat desconsiderarea apă
rării, deoarece a primit 91 de punc
te în meciul cu C.S.U, Galați și 
83 de puncte în cel cu Politehnica 
București. Oare jucătorii de la 
Steaua nu vor să înțeleagă că în-, 
tîlnirile din campionat trebuie să 
constituie pentru ei nu numai un 
prilej, de a acumula victorii facile, 
ci și o foarte bună ocazie de a se 
pregăti, cît mai serios, în vederea 
întrecerilor din „Cupa cupelor" ?

raș — Guban Timișoara io—6
Constructorul Baia Mare — 
st. Gheorghe 14—8 (3—7), Voința 
șoara — CIL Tr. Severin 32—6 (10—4) !. 
Sparta Mediaș — ...................
fi—9 (4—5) I, Textila
7—5 (3—2).

MASCULIN, Seria 
csu suceava 14—13 
Constanța — Știință 
Agronomia lași —

(4-2). 
Voința 
Sighi-

Univeraitatea cluj 
Sebeș — Teba Arad

I : C.S. Pitești — 
-6), Comerțul 

Bacău 13—29 (7—16). 
r . . Relonul Săvlnești 

37—20. . —
Voința București ' tfpiț)-, ' Ranid
București — carom n—75 (6—12) ;
Seria a II-a : Timișul .Lugo4ș,*- > Tracto
rul Brașov 18—13 (8—8) șumța- I.ovr.m
— -coimnTCwm^Uraifîîa^V^iT'rțio—7), 
Banatul Timișoara — Știința Petroșani 
19—18 (S—10), Gloria .Arad — Metalul 
Copșa Mică 6—8 (4—6), Universitatea 
Craiova — Nitramonia Făgăraș 19—14 
(7-5).

(Corespondenți : A. Vasilescu, S.
Tonescu, K. Alexandrescu, N. Drăgă- 
noiu, A. Radu, C. Crețu, C. Olaru, 
C. Constantin, G. Tamaș, D. Dumitru, 
L. Valentin, I. Turjan, T. Tohătan, 
N. Stoian, S. N'eniță, D. Soare, D. Ca
potă).

CUPA STEAUA" 
LA HALTERE

Duminică s-au disputat Jocurile din 
cadrul ultimei etape a turului diviziei 
B de handbal. în urma acestor partide, 
clasamentele ne oferă o situație puțin 
obișnuită, primele locuri din seriile fe
minine fiind ocupate de Voința Bucu- 
rșetl (Sdria I) și Sparta Mediaș (seria 
a II-a) pe baza golaverajului superior 
următoarelor clasate, precum șl de 
Carom Gh. Gheorghiu-Dej (seria I) șl 
Timișul Lugoj (seria a II-a) la băieți, 
ambele formații avînd 
mal un punct față de 
rilor secunde. Iată, 
înregistrate duminică :

FEMININ, Seria I
București — Voința Iași 11—9 (7—6),
CSU Construcții — Voința Craiova 
15—7 (7—4), Voința București — Vultu
rul Ploiești 9—10 (6—7) 1. Gloria Buzău 
— Tomlsiex Constanța 7—7 (5—3). ști
ința Baeătl — Progresul București 8—10 
(2—6) ; seria a li-a : Nitramonla Făgă-

avantaje de nu- 
ocupantele locu- 
insă, rezultatele

s Constructorul 
11—9

Voința

Timp de două zile. în sala Clu
bului Steaua s-a desfășurat cea 
de a IV-a ediție a „Cupei Steaua”, 
la care au fost prezenți halterofili 
de la Rapid București, Școala spor
tivă Viitorul Cluj, Clujeana. Glo
ria Bistrița și, firește, sportivii clu
bului organizator. Competiția a 
fost destul de reușită, o serie de 
concurențl obținînd rezultate bune. 
Ea a prilejuit, totodată, afirmarea 
unor tineri.

Dintre cei remarcăți in mod de
osebit amintim pe juniorul Șt. 
Bălan (Steaua), care în limitele 
categoriei 67,5 kg a realizat norma 
de maestru al sportului — 110 kg 
Ia smuls și 140 kg la aruncat. Un 
alt reprezentant al clubului mili- 

Durac, și-a înscris în pai- 
noi recorduri personale — 
la smuls și 140 kg la a- 

(categ. 75 kg).
cîștigătorii : cat. 52 kg :

DEFENSIVEI
In sfîrșit, cîteva cuvinte despre 

disciplină. Atmosfera generală a 
meciurile 
Cluj și 
semnala* 
din par- 
a antte-

fost bună și doar la 
I.C.H.F. — Politehnica 
I.E.F.S. — Rapid au fost 
te Vociferări supărătoare 
tea jucătorilor și, uneori, c annc— 
norilor. Cît privește ieșirile lui Bar
na (ireverențios față de arbitru) și 
Moișin (l-a lovit pe Anastasiu), 
ambii de la Politehnica Cluj, ele 
sînt îngrijorătoare, deoarece vin 
din partea unor baschetbaliști ti
neri, cu perspective. Sperăm, însă, 
că atît cluburile respective, cît și 
Comisia centrală de disciplină din 
cadrul F. R. Baschet nu vor trece 
cu vederea aceste acte.

CLASAMENT
1. steaua
2. Univ. Timișoara
3. I.E.F.S.
4. I.C.H.F.
5. „U" C1UJ
fi. Voința Timișoara
7. Farul Constanța
8. Pollt. București
9. Pont. Cluj

10. C.S.U. Galați
11. Rapid
12. binamo

2 2 0 209—174 4
2 2 0 160—135 4

11 * *
1 1
1 1
1
1
1
0
0
o 
o

2
2
2
2
22
2
1
1
0

1 
1 
1
2
1 
1 
0

152—135 3
13a—132 3
138—138 3
138—144 3... . 3

33
1
1
0

125—131
146—158
123—133 
91—113
52— S0 
00— 00

tar, L.
mares
110 kg 
runcat

Iată
M. Ursu (Gloria Bistrița) 167,500 kg
67,5 la smuls — 100. la aruncat); 

56 kg : Z. Fiat (Steaua) 202,500 kg 
87,5—115): GO kg: I. llescu (Stea
ua) 210 kg (95—115) 67,5 kg:
St. Bălan (Steaua) 250 kg (110—140) , 
75 kg : L. Durac . (Steaua) 250 kg 
(110—140) 82,5 kg: "
(Clujeana) f
90 kg — Gh. Stoicescii
275 kg (125—150): Categoria super- 
grea (110 kg): M. Parâpancea
(Steaua) 292,500 kg (132,5—160).

R. TOMA

Os. Mathe
237,5 kg (107,500—130);

— —.VVVVJ (Steaua)

SE DESCHIDE
PATINOARUL
FLOREASCA
Incepind de joi 1 noiembrie, 

patinoarul artificial Floreasca 
își deschide din nou porțile. 
Bucureștcnii, iubitori de pati
naj, au acces pe gheața pito
rescului teren de gheață zil
nic între 10,30—12,30 și 18.30— 
20.

Totodată, se anunță deschi
derea cursului de inițiere, care 
va avea loc în zilele de luni, 
miercuri, joi (după-amiază) si 
vineri (dimineața). înscrierii* 
se primesc zilnic, între orele 
17—19, Ia patinoar. Informații 
Ia tel. 33.12.12.
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ȘTACHETA CONTINUA SA COBOARE
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RĂSPUNDEREA BANDEROLEI DE ONOARE Șl TOTUȘI

(Urmare din pag I)

situației și nădăjduim că măsurile 
se vor arăta efectiv utile și nu 
vor fi efectul decepțiilor, in ade
văr puternice pentru suporterii ce
lor două formații, sub raportul 
naturii - fotbalului practicat; eșecu
rile, luate ca atare, trebuie să cadă 
efectiv pe planul al doilea. S-au 
întilnit — ieri — și antrenorii tu-

turor formațiilor der prima divizie 
și au recunoscut și ei situația în
grijorare a calității marii ma
jorități a partidelor. Credem intr-o 
acțiune mai amplă a forului de 
specialitate, acțiune care se impune 
prin urgența ei și care să revadă 
și o suită de măsuri de ordin or
ganizatoric, absolut necesare in fața 
situației in care ne aflăm. Capito
lul relațiilor club-jucâtor prezintă

După jocul Reprezentativa Albaniei - F. C. Constanța (2-1)*

5 MINUTE CU EMANOIL HAȘOTI 
pectui jocului ? Ce calificativ a 
primit el din partea specialiști
lor albanezi ?

— Tehnicienii albanezi eu care 
am stat de vorbă după meci s-au 
arătat mulțumiți de nivelul jocu
lui, de comportarea echipei noas
tre, ca și de forma arătată de 
iecțtonata Albaniei. Gazdele
deschis scorul încă din prima re
priză, l-au majorat, apoi, la 2—p, 
iar spre sfirșitul meciului noi am 
redus din handicap prin golul 
marcat de Negoescu. Am aplicat, 
in unele perioade, un marcaj mai 
strict 
mod 
neză 
cătOr

|

Duminică după-amiază s-a în
tors în țară pe calea aerului, e- 
chipa F. C. Constanța, care a ser
vit ca „sparring-partener" în me-- 
ciul disputat simbăta selecționa
tei Albaniei. Partida de la Elba- 
san s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—0) pentru elevii antrenorului 
Muslim Ala.

Ieri dimineață, foarte amabil, 
antrenorul constănțenilor, Emanoil 
Hașoti. ne-a făcut o vizită la re
dacție rclatîndu-ne despre unele 
aspecte ale meciului susținut în 
Albania.

— Mai întii trebuie să preci
zez — ne-a spus el — că rezulta
tul a contat mai puțin în 
meci de verificare. Atît 
zentativa Albaniei, cît și 
ția noastră nu au forțat prea 
mult, gîndindu-ne și unii și alții 
la pericolul unor eventuale acci
dentări, nedorite nici de formația 
gazdă, aflată înaintea unui joc 
internațional, cel de la 3 noienA- 
brie, nici de noi care, așa cum se 
știe, asaltăm la ora actuală pis
curile clasamentului.

— Care a fost, în general,

acest 
repre- 

forma-

sc
aii

inrâ destule inadvertențe, care se 
alătură acelor scăderi din modul 
cum se efectuează procesul de in
struire, întreaga acțiune de a ține 
pasul cu evoluția așa de ivipidă, de 
inventivă, atît a metodelor de pre
gătire, cît și a acțiunilor tactice, 
ca să nu mai vorbim la ceea ce 
s-a ajuns în materie 
și refacere a forțelor.

înaintea tuturor 
aportul conștient al 
antrenorilor, mai cu 
mi lor ; care rămin in restanță tot 
mai vizibil cu datoriile lor față de 
echipele pe care le reprezintă, față 
de competiție și de spectatori. Cind 
constatăm că actele de nesportivi- 
tate se înmulțesc îngrijorător, cind 
aflăm că lipsa de grijă pentru viața 
sportivă se înregistrează tot mai 
des e cazul să întrebăm dacă nu 
a sosit momentul ca măsurile di
recte și efective să intervină ? Și 
cele care trebuie să-și spună pri
mele cuvîntul sînt chiar cluburile.

Noi așteptăm, pentru etapa căre 
vine, un efort general pentru în
depărtarea amarelor impresii pro
curate de atîtea jocuri din ultimele 
etape.

de recuperare

rămîne însă 
jucătorilor și 
seamă al pri-

Ne exprimam în cronica me
ciului de la Brașov opinia că, în 
fața suitei de faulturi grosolane 
căre a punctat mai mult din ju
mătatea reprizei secunde, arbitrul 
Otto Anderco trebuia să fie mai 
drastic, 
litatea din teren a dovedit-o. 
rătarea cartonașului galben Chiar 
și de „n“ ori nu a curmat progre
sia antijocului practicat de apără
torii Jiului. „Nu puteam trece la 
eliminare din teren atita timp cît 
erau faulturi de joc" — a decla
rat după meci arbitrul sătmărean. 
apreciat îndeobște pentru severi
tatea sa.

Dar. chiar dacă am fi înclinați 
să-i dăm credit în acest 
n-am putut înțelege, 
pe stadionul 
conducătorul partidei n-a 
de fel atenția căpitanului echipei 
Jiul. Libardi, asupra manierei ne
sportive și neregulamentare în 
care formația sa înțelegea să-și 
apere șansele. A fost evident după 
pauză că jucătorii din Valea Jiu
lui renunțaseră la arma contraata
cului pentru o agresivitate peri
culoasă, manifestată în treimea 
din fața suprafeței lor de pedeapsă 
și de la care, nu se da în lături să 
participa însuși căpitanul echipei, 
Libardi.

Și, ca să fim sinceri, acest mod

Pentru că, așa cum rea-
a-

sens, 
duminică, 

Tineretului, -de ce 
atras

de abordare a unei partide cu mi
ză •— cu nervii ascuțiți la ma
ximum, resort răbufnit la supra
față sub forma unor cascada de 

nupiedici, a „contrelor" la om, 
la baton, a exprimării verbale 
și prin gesturi a nemulțumirii — 
ne-a mirat în ceea ce-J privește 
pe Libardi, fotbalist instruit și cu 
reale potențe tehnice. Cu atît mai 
mult așteptam de la el. și în caii* 
tatea de căpitan al echipei, o con
tribuție efectivă la calmarea spiri- 
tetor, pentru readucerea în teren 
a mijloacelor tehnice și sportive 
de exprimare. Sîntem convinși că 
exemplul personal ar fi constituit, 
in contextul reprizei secunde de 
la Brașov, un element moderator 
imediat. Așa cum o și cere, de 
altfel, răspunderea banderolei de 
căpitan al echipei.

Paul SLAVESCU

Sub Impresia jocului slab prestat de 
Dinamo, să nu uităm meritele unei 
echipe tinere — „U“ cl»j — care în
cearcă să treacă peste dificultățile Ine
rente „schimbului de promoții" și să 
țină pasul campionatului.

Duminică, pe Dinamo. „u" cluj a 
avut destule momente de joc frumoase, 
iar numeroasele contraatacuri purtate 
mai ales din verva lui Ullălcânu t-au 
făcut pe suporterii necăjiți ai dinartio- 
Vlțtllor Să găsească unele similitudini 
cu atacurile jucătorilor madrileni. Este 
adevărat, multe din aceste contraatacuri 
au fost lipsite de amprenta organizată 
a contraatacurilor lansate de Adelătdo 
$i încheiate de Ayala sau Garate, dat 
— trebuie să reeunoștem — spre ăfirși- 
tu) jocului, într-o perioadă în care 
Dinamo Încerca să împingă jocul spre 
poarta Iul Negru, studenții clujeni s-au 
aflat deseori in situații favorabile, la 
poarta lui Caval,

„U“ Cluj șl-a împrospătat Iotul. Pe 
lingă portarul Lăzăreanu, una din reve
lațiile acestui campionat, clujenii l-au 
„dublat" pe bătrinll Pexa și Cîmpeanu 
cu foarte tinerii Porațchi și Matei. în 
linia de mijloc apariția iul Hurlol ne

amintește încă o dată că echipa clu
jeană a fost — hu întlmplător — o 
fruntașă a ultimelor campionate repu
blicane ele juniori. La acești tineri se 
mai pot adăuga Mureșan șl COca, Pri
mul. deși nu măi deține forma care 
l-a impus selecționării th Lotul A — 
să sperăm că e doar un moment de 
tranziție. determinat de lipsa „roda
jului" — continuă să fie Un jucător cu 
perspective.

„U“ Cluj deține lin momentul de față 
o'bună poziție tn clasament. Antreno
rul Silviu Avram, clndva purtător r! 
„șepcii 1-oșii", amintea ieri, la ședința 
antrenorilor, cuvintele entuziastului con
silier Mircea Lucă : „Unde am fi fost 
nni astăzi dacă n-am fi pierdut acasă, 
cit Universitatea Craiova, un meci pe 
care, dacă-1 rejucAm de cinci ori II 
ciștlgăm de tot atitea ori !“

Așadar, „U" Cluj â apelat ia singura 
armă care i-a asigurat succesul de-a 
lungul anilor : șt-a întinerit echipa și a 
grupat-o in jurul unor bătrlnl foarte... 
tineri, cum sînt Remus Cîmpeanu, Wer
ner pexa și Dan Anca.

(I. CH.)

ATENȚIE LA COMBATEREA STĂRII
înfrîngerea suferită duminică la 

Tg. Mureș — prima din acest cam
pionat după zece etape în care, atît 
pe propriul stadion, cît și în depla
sare, actualul lider al clasamentului 
n-a părăsit terenul învins, adevărată 
performanță — record în fotbalul 
nostru — i-a afectat, desigur, destul 
de mult pe jucătorii, antrenorii și

DE OBOSEALA!
A.S.A. Tg. Mureș, că liderul acuză o 
oarecare oboseală atît pe plan fizic, 
cît și psihic, care a cîntărit destul de 
mult în joc.

Subliniind această stâre de fapt, 
considerăm că ea ar trebui să facă 
obiectul unei atenții deosebite în 
perspectiva apropiatei confruntări a 
echipei craiovene cu Standard Llege. 
Antrenorul Cernăianu va ști. sîntCm 
convinși, să găseasă remediile nece
sare pentru învingerea acestui obsta
col, astfel ca în meciul atît de im
portant de miercurea viitoare Uni
versitatea Craiova să se afle în ple
nitudinea forțelor, a capacității Sale 
șl să poată obține victoria necesară 
calificării în turul Următor al com
petiției.

pe toți cei ce au însoțit echipa cra- 
ioveană în orașul de pe Mureș. La 
sfîrsitul meciului, în cabină rezer
vată formației oaspe, sub impresia 
încă a celor petrecute pe teren cu 
puțin înainte, cei prezențl căutau să-și 
explice — atît prin cauze obiective, 
cît și subiective — eșecul. Au fost, 
astfel, aduse pe rînd în discuție ac
cidentarea lui Velea, replica neaștep
tat de dîrză a echipei lOcăle, gre
șelile comise de propria apărare, ca 
și linele erori de arbitraj care, după 
opinia craioveniîor, au influențat des
fășurarea șl rezultatul partidei. N-a 
lipsit, însă, dintre motivele invocate 
nici starea de oboseală a echipei,-cau
zată de epuizanta suită de meciuri 
Interne și internaționale susținute în 
ultima vreme. într-adevăr, a fost vi
zibil duminică, în dificilul meci cu

selecție-

vederea

D. GR.

DIN DIVIZIA A
IN UNGARIA

a

româ-
ședință

în apărare. Mi-a plăcut, în 
special, din formația
„libero-" ui
foarte sigur, cu calități im

presionante. Trebuie să vă spun, 
de altfel, că fotbaliștii albanezi — 
ale căror principale calități ră- 
tnîn ambiția în joc și dăruirea to
tală pentru rezultat — sînt foarte 
deciși să obțină un scor favora
bil în meciul de simbăta viitoare, 
fiind chiar nemulțumiți dacă ar 
obține numai un meci nul...

alba-
Berisha, un ju-

C. f.

CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII

SELECȚIONATA DIVIZIEI B
JOACĂ MÎINE
In cursul zilei de ieri, 

nata Diviziei B a plecat pe calea 
aerului la Budapesta, în 
paf-tidei ce O va susține mîine cu

TREI MECIURI DIN ETAPA 
A Xll-a A DIVIZIEI A 
SE VOR DISPUTA SIMBĂTA i

I

o formație similară a țării 
dă, la Kiskoerocs.

Au făcut deplasarea, însoțiți de 
antrenorii Gh. Stâicu și V. Copil, 
următorii jucători : Stana, Bathori 
— portari, Jantovan, Virlan, Cos- 
ma, Marian, Mușat, Gungiu — fun
dași, Munteanu, Besman, Petre 
Victor — mijlocași, Batacliu, Voi- 
cbin, Libra, Bathori, Crișan și Ne- 
delcii — înaintași.

Ieri, la sediul Federației 
ne de fotbal, a avut loc o . 
de lucru inițiată de forul de spe
cialitate la care au participat an
trenorii echipelor de Divizia A.

Baza de plecare a singurei teme 
pe ordinea de zi — „Aprecieri a- 
supra desfășurării a zece etape din 
turul campionatului actual" 
constituit-o referatul prezentat de 
antrenorul 
din care a 
majorității

Portarul cratovean Manta pare intr-o situație critică, dar șutul lui Mureșan 
(Fază din meciul A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Craiova).

rămifie fără urmări.

Foto : I. MIHAîCA

federal Robert Cosmoc, 
rezultat slabul nivel al 

meciurilor disputate 
pînă îtl prezent. Și aceasta din mai 
multe motive: lasă de dorit pre
gătirea fizică generală a formați
ilor noastre, în special Ia capitolele

forță și rezistență în răgim de vi
teză, se manifestă carențe in efec
tuarea diferitelor procedee tehnice. 
Așa s-a ajuns la o ineficacitate 
aproape cronică) multe din divizio
narele A nereușind să înscrie, în 
medie, nici măcar 
parcursul unui joc.

Pe marginea referatului s-au în
scris la discuții, în ordine, antre
norii A. Niculescu. S. Avram, Gh. 
Constantin, Ion Ionescu, I. Rein
hardt, N. Proca, D. Macri. Șt. 
Coidufn, Em. Hașoti, C. Cethăiănu, 
I. Oană. în final, au fost trase con
cluzii de către Florea Tănăsescu. 
secretar general al F.R.F.

un gol pe

ttifrucît 'fniWcurî T hoiembrie e- 
chip^jș^ pjnamo și Universitatea 
Craiova' susțin partidele retur din 
cadrul cupelor europene, întîlnirile 
lor din etapa a Xll-a de campio
nat au fost programate o zi mai 
devreme. în consecință, partidele 
C.S.M. Reșița — Dinamo și Uni
versitatea Craiova — C.F.R. Cluj 
vor avea loc sîmbătă.

De asemenea, meciul Rapid — 
U.T.A. se va disputa tot sîmbătă, 
pe stadionul Giulești. Partida va 
începe lu ora 14,30,
...Miercuri 31 octombrie, tot pe sta

dionul Giulești, de la ora 14,45, ra- 
pidiștii vor întîlni .în meci amical 
pe divizionara B Metalul Bucu
rești.

ETAPĂ
Cristalul Dorohoi
U nlrea Iași 
Minobradul V. D. 
Danubiana Roman 
Sp. muncitoresc Sv. 
Constr. Botoșani 
A.S.A. Cimpulung 
Univ. Iași

..ilvijpe.

VIU DISPUTATĂ ÎN DIVIZIA C
£

SERIA I
— Textila
— Metalul
— Victoria
— Nicotină
— Foresta
— constr.
— Minerul
— Avîntul 
tatea Iași 
nat).

Botoșani 4—2 (2—1)
Rădăuți 1—1 (1—1)
PTTR Botoșani 3—3 (2—0)
Iași 1—0 (1—0)

Fălticeni 2—1 (0—J)
Iași l-O (0—0)
G. H 5—0 (0—0)
Frasin 0—3 (tniversi- 
llind scoasa din camplo-

(Corespontlenți ; I. Mandaehe, C. Enca, II. Cbiriluș, 51. 
Chiriac, C Alexa, T. Ungureauu și A. Rotarii).

SERIA A VII-A SERIA A X-A

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. Steaua 11 7 2 2 23—10 16
2. Rapid 11 7 i 3 15—U 15
3. Petrolul 11 6 2 3 1JW2 14
4. Univ. Craiova 11 7 0 4 16—11 14
5. Dinamo 11 5 3 3 10— 5 13
6. Politehnica Tim. 11 6 1 4 21—17 13
7. Politehnica Iași 11 5 2 4 16—14 12
8. F,C. Argeș 11 4 3 4 22—13 11
9. C.F.R. Cluj 11 5 1 5 17—19 11

]0. C.S.M. Reșița 11 3 5 3 13—17 11
11. A.S.A. Tg. Mureș 11 4 2 5 17—16 10
12. „U“ Cluj 11 4 2 5 13—13 10

13-V- Steagul roșu 11 4 2 5 13—14 10
U.T.A. 11 4 2 5 15—16 10

,13. F.C. Constanta 10 4 1 5. 16—21 9
16. Sport Club Bacău 10 3 1 6 11—22 7
17. Sp. studențesc 11 3 1 7 10—22 7
18. Jiul 11. 1 1 9 11—21 3

1. Unirea Iași
2. Textila Botoșani
3. A.S.A. Cimpulung
4. Danubiana Roman
5. Constructorul Botoșani
6 Foresta Fălticeni
7. Cristalul Dorohoi
8. Metalul Rădăuți
9. Sportul Muncitoresc Suceavi

10. Avîntul Fraslfi
11. Constructorul lași
12. Minerul Gura Humorului
13. Nlcollna lași
14. Minobradul V. Doritei
15. Victoria PTTR Botoșani
16. Universitatea lași

10
10

5
5

4
3

t
2

9— 4
17—12

14
13

10 5 2 3 24— 9 12
IX) 5 2 3 29- 8 12
9 6 0 3 15- 9 12

10 5 2 14— f> 12
10 5 1 4 22—14 11
10 4 3 3 18—14 11
10 4 1 3 12— 9 11
10 5 1 4 VI—16 11
10 4 1 5 6—11 9

9 4 0 5 12—13 8
10 3 2 5 13-15 8
10 2 3 5 11—18 7
10 2 2 6 12- -27 6
10 0 1 9 1—38 1

Etapa viitoare — 4 noiembrie ; Avîntul Frasin — Unirea 
lași, Textila Botoșani — Minobradul Vatra Dornci, Construc
torul Iași — Străduința Suceavă. A.S.A. cimpulung stă — 
(Universitatea lași fiind scoasă din campionat). Minerul Gura 
Humorului — Metalul Rădăuți. Victoria PTTR Botoșani — 
Danubiana Ron-ăn. Nicolina lași — Constructorul Botoșani 
Foresta Fălticeni — Cristalul Dorohoi.

SERIA A IV-A
Viitorul Brăila — I.M.U. Medgidia 1—0 (0—0)
Constr. Tulcea — Chimia Brăila 0—1 ((1-0)
Electrica C-ța — Ancora Galați w ■ 0—1 (0—0)
Tehnometal Calățî — Dunărea Tukea 2—2 (1 -1)
Cimentul Medgidia — G rănitul Babadag !—0 (0-0)
Rapid Fetești — Portul Constanța 0—1 (0—0)
Știința Constanța — Marina Mangalia 2—o c;1-0)
Arrubiitm Mâein — Voință Constanța 2—1 (0—0)

(Corespondenți î D. Cristache, I. Turșic, N. Teodorescu,
V. Ștefănescu, R. Av ram? V. Ionescu, S. Naco și A-
Bitna).

1. Portul Constanța 10 8 0 2 26—11 16
2. Marina Mangalia ' 10 tl 3 1 14— 4 15
3. Chimia Brăila 10 7 1 2 14— 5 15
4. Viitorul Brăila 10 6 2 2 20— 8 14
5. Ancora Galați 10 3 4 l 13— 5 14
6. Dunărea Tulcea 10 4 4 2 13— 8 12
7. Electrica Constanța 10 4 4 2 14—11 12
8. Cimentul Medgidia 10 4 1 5 12—10 9
9. I.M.U. Medgidia 10 4 l 5., 13—12 9

10. Rapid Fetești 10 3 3 4 14—13 9
11 Știința Constanța 10/ 3 1 6 16—13 7
12. Granitul Babadag 10 3 1 6 13—16 7
13. Voință constanța 1 4 5 10—20 6
14. Constructorul Tulcea 10 2 •2 6 9—22 6
15. Tehnometal Galați 10 l 3 6 8—22 5

16. Arrubium Macin 10 1 •> 7 5—30 4

Etapa viitoare : Marina Mangâha — Arrubium Mâein, Ci-
mehtul Medgidia - I.M.U. Medgidia. Știința Constanța — 
Voința Constanța. Chimia Brăila - Viitorul Brăila. Granitul 
Babadae — Rapid Fetești. Constructorul Tuleea — Dunărea 
Tulcea. Ancoră Galați — Tehnomctal Galați. Portul Constan
ta — Electrica constanța.

MB VA DrObeta Tr. SfeV. — A.S, Victoria Crătova
Petrolul Ticlenl 
Progresul Strehala 
Știința Petroșani 
C.F.R. cralova 
Metalurgistul Sadu
Vittoria Călan 
Steagul roșu Plenița

Energia Rovinari
Minerul Lupenl
C.I.L. Drobeta Tr. sev.
F.O.B. Bal?
Cimentul Tg. 3Iu 
Metalul Topleț 
Dunărea Calafat

1—1 (0—1) 
0—1 (0—0) 
1—1 (1—0) 
4—0 (3—0) 
2-1 (0-1) 
2-t (1-0) 
!_(!
0—1 (0—1)

Minerul B. Sptie
Rapid Jibou
Gloria Băla Mare 
Someșul Satil Mare 
Măgura Sitnleul SliV.
Unirea Zalău
Minerul Suncuiuș
Bradul Vișeu

— Cașul Negrești
— Topitorul Baia Mare
— Minerul Bala Borțâ
— CIL sighetul Marmațiel
— Victoria Zalău
— Bihoreana Marghita
— Minerul Băita
— Voința Cârti

2—0 (6—0) 
l-t (0—1) 
0-0
1-0 (0-0)
i-i (o—0) 

atnîriât 
0—0
1—0 (0—0)

SERIA A II-A SERIA A V-A

(Corespondenți : M. Focșan, D. Căllnesem C. Bologa, 
S. Bălol, T. ștefănescu, A. Scriptlic, A. Gunther și I 
Julea).

(Corespondenți • AI. Domuța, B. Marcel, V. SăSăranu, 
Z. Kovacs, M. Bonțoiu, L. Groza și A. Ghilczan).

1. Dunărea Calafat
2. Energia Rovinari
3. Victoria Călan
4. MEVA Drobeta Tr. Sev.
5. Minerul Lupani
C. C.F.R. Craiova
7. Cimentul Tg. Jiu
8. steagul roșu Plenița
9. Progresul Strehala

10 F.O.B. Bal?
tt. Metalul Topleț
12. Metalurgistul Sadu
13. C.I.L. Drobeta Tr. Sev.
14. A.S. Victoria Craiova
15 Știința Petroșani
16. Petrolul Ticleni

10 7 0 3 14
10 5 3 2 15—11 13
10 6 1 3 14—11 13
10 5 2 3 9- 6 12
10 5 2 3 13—12 12
10 5 2 3 15—17 12
10 4 3 3 16— 8 11
10 5 1 4 17-13 11
10 4 2 4 11—15 10
10 4 1 5 12-11 9
10 4 I 5 17—18 9
10 3 3 4 12—14 9
10 3 2 3 11—18 8
10 2 3 5 10-14 7
10 3 0 i 7 15—15 6
10 2 0 8 7-17 4

1. Someșul Satu Mare
2. Minerul Baia Spric
3. Unireâ Zalău
4. Bihoreăna Marghita
5. c.r.L. stghet
6. Minerul Baia Borșa
7. Gloria Baia Mare
8. 'robitorul Bala Mare
9. Bradul Vișeu

10. Măgura Sitnleu
tl. Oașul Negrești
13. Voința Cărei
13—14. Minerul Suncuiuș 

Rapid Jibou
15. Minerul Bălță
16. Victoria Zalău

10 7 1 2 20— 7 15
10 6 3 1 12— 2 15

9 5 â 1 9— 3 13
9 5 2 2 24— î) 12

10 5 2 3 16—13 ii
10 4 2 4 14-10 10
10 3 4 3 12—1J 10
10 3 3 4 13—14 9
10 4 1 5 12—15 9
10 3 3 4 10-16 9
10 3 2 5 15—16 8
10 3 2 5 13—15 8
10 0 3 5 11—19 7
10 2 3 5 11—19 7
10 2 3 3 7—17 7
10 2 3 5 12—25 7

Etapa viitoare : Metalul Topleț — Steagul roșu plenița, 
Cimentul Tg. Jiu — Știința Petroșani. F.O.B. Dalș — Pe
trolul 'ftoieni, Energia Rovinari — Minerul Lupehi, progre
sul StrChaia — MEVA Drobeta Tr. Severifl, Dunărea Calafat 
— Victoria Călan. C.I.L. Drobeta Tr. sevetln — c.F.n. 
Craiova, A.S. Victoria Craiova — Metalurgistul Sâdu.

Etapa viitoare : Bihoreana Marghita — Someșul Satu 
Măre, Topitorul Bala Mate — Voința Cărei, C.I.L. Slghet — 
Minerul Baia Sptie, Oașul Negrești — GlOtia Baiâ Mare, 
5’inertll Bălța — Bradul Vișeu, Minerul BOrșa — Rapid 
Jibou, Unirea Zalău — Măgura Șlmicu. Minerul Sunctiluș 
— victoria Zalău.

SERIA A VIII-A SERIA A Xl-A

LOTO PRONOSPORT
LA 4 NOIEMBRIE 1973 O 
NOUA TRAGERE EXCEP
ȚIONALA FRONOEXPRES

S-au pus în vînzare în toate a- 
gențiile Loto —Pronosport bilete
le pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de duminica 4 no
iembrie a.c. Iată un nou prilej 
pentru participant de a obține 
autoturisme, excursii peste hotare 
și cîștiguri în numerar de valoa
re fixă și variabilă.

Se oferă: autoturisme DACIA 
1 300 și SKODA S 100, excursii 
în U.R.S.S, ps ruta Moscova — 
Leningrad precum și excursii la 
Paris cu avionul.

Participarea se face pe varian
te de 3, 6 și 15 lei. Menționăm 
că variantele de 15 lei dau drep
tul de participare Ia toate cele 
5 extrageri cu mari șanse de 
cîștig. Procurați-vă din vreme 
biletele !

® Tragerea Pronoexpres de 
mîine va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu înce
pere de la ora 18.05. Nu uitați! 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor !
ClȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX- 

PRES DIN 24 OCTOMBRIE 1973 :
Extragerea I ! Categ. 1 : 1,80 variante 

a 100 000 lei; Cat. 2: 2 variante (25%) 
a 36 792 lei ; Cat. 3 : 15,85 a 4 643 lei ! 
Cat. 4 : 39,65 a 1 856 lei; Cat. 5 : 68,6.i
a 1 072 lei ; Cat. 6 ; 3 332,80 a 40 lei.

Report categoria 1: 626 953 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : I va

riantă ion'o a 90 138 lei ; Cat. B : 7.80
a 9 993 lei ; Cat. C : 57,30 a 1360 lei ; 
Cat, D: 2 070,15 a 60 lei; Cat. E: 112,6a 
a 200 lei ; Cat. F : 2 511,35 a 40 lei.

Cîștigul de categ. 1 (100%) a revenit 
participantului GHEORGHE RUSIN dm 
Schela, județul Galați. Iar cîștigul de ca
tegoria A. 10%, a revenit participantului 
GHEORGHE COSTACHE. din Călimă- 
nestl — Vileea Ambii, pot opta la 1 au
toturism „Dacia 1300" și diferența m nu
merar sau suma integrală.
Rubrică redactată de LOTO— 
PRONOSPORT,

Constr. Vaslui 
Ilelonul Sâvinești
Bradul Roznov 
Locomotiva Ad j ud
Foresta Gonești 
oituz Tg. Ocna
Rulmentul Birlad 
Energia Gh. Gh.-Dej

— Letca Bacău
— Hușaiia Huș)
— Constr. Gh. G11.-DCJ
— Cimentul Bicaz
— Textila Buhușl
— U.H.A. Tecuci
— frotașul Gh. Gh.-Dej
— Minerul Conlănești

1—0 (0—0)
7—0 (2—8)
1—0 (0—0)
1—1 <6—i)
1— 1 țo—1)
2- 1 H-t)
9—1 tS—1)
2-1 (2-0)

Azotul Slobozia — șoimii TAROM Buc.
So. IC.M.A, Cioroglrla — Olimpia Giurgiu
Sirena București 
Laromăt București 
I.O.R, București 
Tridmf București 
T.M. București 
Electronica București

— Voința București
— Argeșul Mlhăileștl
— Dtuamo Slobozia
— flacăra , roșie Buc.
— Unirea Tricolor Buc.
— Tehnomctal Buc.

0-0
0—1 (0—0)
0—3 (0—1)
2— 9 (u—0)
3— 0 (3—0)
3-2 (1-1)
0—3 (0—1)
3—0 (3—0)

Dacia Orășlie
Constructorul Arad
Progresul Tim,
Strungul Arad
A.S. Bocșa
C.F.R Caransebeș 
Unirea Sinnicolăul M. 
Unirea Tomnatic

— Electromotor Timișoara
— Metalul oțelu ROȘU
— Minerul Tcliuc
— Furnirul Deta
— Minerul Mold. Nouă
— C.F.R. Slmeria
— Minerul Gholar
— Gloria Arad

2-1 (1-1)
2— 2 (1—l) 
t-0 (0—0)
2—1 (1-0)
3— 0 (1-0)
2-2 (0-1)
4— 0 (3—0)
1—0 (0—0)

(labe Sirgeor-z Băl 
Viitorul Tg. Mureș
Forestierul' Tg. Sec. 
Unirea Sf. Gheorghc 
Carpați CoVâsna 
Chimica Tirnăvetii 
A.S. Miercurea Ciuc 
Avintul Reghin

— Foresta Bistrița 2—? (1—0)
— Viitorul Gheorghieni nu 0-a dispu

tat
— Unirea Cristuru Secuiesc 1—1 (0—0)
— Minerul Rodha _ - -
— Oltul St. Oheoi-glie
— Murețul TOplita
— Lăcul Ursit SOvata
— Minerul Bălan

5—0 (2—0)
1—5 (1—1)
4—2 (3—1)
4—1 (3—1)
3—0 (0—0)

(Corespondenți : M. Florea, C. 
A.I. Sîrbu, C. Stoian. 41. Avei, 
zu).

Nemțeanit, D.
E. Solomon și

Soroceanm 
Gh. Gtun-

1.
r

Relonul Săvinești 10 4 5 1 . 26— ? 13
2. Energia Gil. Ghcorgniu-DeJ 10 5 3 2 10— 8 13
3. Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 10 4 4 2 14— 8 12
4. Minerul Comănești 10 5 2 3 13—15 12
5. Textila Buhuși 10 4 3 3 17— 7 11
6. Letea Bacău 10 4 3 3 13- 9 11
7 U.R.A Tecuci 10 5 0 5 17—14 10
H. Constr. Gh. Gheotghiu-Dej 10 4 2 4 10— 8 10
9. Rulmentul Bîftâd 10 3 4 3 9—11 10

10. Cimentul Bicaz 10 2 5 3 8—10 9
11. Foresta Gugești 10 3 3 4 13— 9 9
12. Hușana FJuși 10 4 1 3 13—19 9
13. Oituz Tg. Ocna 10 4 0z 6 10—19 . 8
14. Cohstractorul Vaslui 10 3 2 5 8—17 8
15. Bradul RoZrtOV 10 3 2 5 11—21 8
16. Locomotiva Adjtid 10 2 3 5 7—17 7

Etapa viitoare ; U.K A. Tecuci — Minerul COmănești. Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej — Foresta Găsești, Hușana 
Huși — Energia Gh. Gheorghiu-Dej, Textila Buhuși — Tro- 
tușul Gh. Glieorghlu-Dej, Cimentul Bicaz — Oituz Tg. Ocm. 
Bradul Roznov — Rulmentul Bîrlad. Letca Bacău — Loco
motiva Adjud, Constructorul Vaslui — Relonul SăvlnCști.

Unirea Focșani
Olimpia Rm. Sărat 
Petrolul Berea 
Carpați Sinaia 
Comerțul Brăila 
Carpați Neholu 
Poiana CImpina 
AVintul Măneclu

SERIA A III-A
— Chimia Buzău
— Luceafărul Focșani
— Petrolistul Boldești
— I.R.A. CImpina
— Victoria Florești
— Chimia Brazi
— Prahova Ptoiești
— Portul Brăila

4- 1 (3-0)
5— 2 (2-1)
1—0 (0—U)
4—0 (1—0)
0—1 (0—0)
I-l (1—6)
1—0 (0—u)
]-0 (0-0)

(Corespondenți : V. Manoliu, T. Bndescu, M. Irimla, 
V. Feldman, T. Enaclie, C. Teodorescu, I. virjoghe și Gh. 
Ionescu).

1. Poiana CImpina -îo 5 4 1 22— 8 14
2. Unirea Focșani li) 5 4 1 • 21—11 14
3. Olimpia Rm. Sărat 10 5 3 2 19—12 13
4. I.R.A. Cîmpina 10 5 3 2 12— 8 13
5. Petrolul Berea 10 6 1 3 14—16 12
6. Chimia Buzău 10 5 2 3 16—12 12
7. Carpați Sinaia 10 5 1 4 20—15 11
8. Chimia Brazi 10 4 3 3 12— 8 11
9 Petrolistul Boldești 10 4 2 4 11—10 10

10. Luceafărul Focșani 10 4 2 4 22—22 10
li. Avîntul Măneciu 10 4 1 5 7—13 9
12. Prahova Ploiești 10 4 0 8 13—13 8
13. Victoria Florești 10 4 0 6 11—18 8
14. Portul Brăila 10 2 2 6 6—11 6
15. Comerțul Brăila 10 2 1 7 9—21 5
16. Carpați Nehoiu 10 0 3 7 10—25 3

Etapa viitoare : Victoria Florești — Portul Brăila. Prahova
Ploiești — Petrolul Bereta. Luceafărul Focșani — Carpați Si
naia, Carpați Nehoiu — Olimpia Rm. Sărat. Chimia Brazi 
— Poiana CImpina, I.R.A. CImpina — Avîntul Măneclu, petro
listul Boldești — Chimia Buzău, Comerțul Brăila — Unirea 
FOcșânl.

(Corespondenți : 1. Matei, I. Ion, Gh. Vlad, N. Stoean, 
O. Guțtl, N. Tokaeek, G. Rosner ți D. Daniel).

(Corespondenți • B. Crețu, St. laeob. f. Crețu. I- 
ștefan, T. Țăranu, M. Mutașcu, o. GUgorovici și P- 
Iatan).

(Corespondenți : O. Nichiti, P. Ion, L. 
F. Gazdag, I. Ducan, V. Pașcanu și C.

Bucs, Gb. Briota, 
Ținea).

1. Triumf București
2. Voința București
3. Flacăra roșie București
4. l.o.R. București
5. T.M. București
6. sirena București
7. Electronica București
8. Laroinet București
9. Tehnometal București

10. olimpia Giurgiu
11 unirea Tricolor Buc.
12. șoimii TAROM Buc.
13. Azotul Slobozia
14. Argeșul Mihăilești
11. Dinamo Slobozia
16. Sportul ICMA Ciorogirla

10 7 2 1 19— 9 1«
10 5 3 2 23— 7 13
10 5 3 2 15—12 13
10 4 4 2 17—12 12
10 3 6 1 10— 6 12
11) 5 1 4 19—12 11
10 5 1 4 12- 9 11
10 4 3 3 14—13 11
10 3 5 2 13-13 11
10 4 2 4 17—13 10
10 2 5 3 17—12 9
10 4 1 5 16—15 9
tt) 2 4 4 12—21 8
10 3 0 7 12—29 <>
10 2 2 9—25 6
IV 0 2 8 8—23 2

1. Minerul Moldova Nouă
2. Minerul Ghelar
3. ’ C.F.R. Slmeria

4—5. Progresul Timișoara 
Unirea Sinnicolăul Mare

6 A.S. Bocșa
7. Unirea Tomnatic
8. Dacia Orăștie
9. Metalul Oțelu Roșu

10. Minerul Teliuc
11. C.F.R. Caransebeș
12. Strungul Arad
13. Constructorul Arad
14. Furnirul Deta
15. Electromotor Timișoara
16. Gloria Arad

10 1 3 ID-I0 13
10 5 2 3 18—14 12
10 X 4 3 3 19—11 11
10 ' 5 1 4 18—14 11
10 5 1 4 22—18 11
10 5 1 4 13—14 11
10 ‘5 • 1 4 9—12 11
10 5 0 5 13—12 10
10 4 2 4 17—18 10
1(1 4 1 5 21—10 9
10 3 3 4 8—10 9
10 4 1 5 13—17 9
10 3 3 4 14—20 9
10 4 1 5 7—24 9
10 3 2 5 15—12 a
10 3 î 9—18 7

1. Chimica TirnăVenl
2. Oltul Sf. Gheotghe
3. Avintul Reghin
4. A.S. Miercurea Ciuc
5. Viitorul Gheorghieni
6. Forestierul Tg, Secuiesc
7. Viitorul Tg. Mureș
6. Unirea Sf. Gheorghe
9. Unirea Cristuru Secuiesc 

10. Carpați Covasna 
11—12, Lacul Utsu Sovata 

Minerul Rodna
1.7. Minerul Bălan
14. Mureșul TOplița
13. Foresta Bistrița
16. Itebe StngeotZ Băl

16 8 2 0 27— 9 18
10 7 2 1 2S— S 16
10 6 2 2 ÎS— 9 14
10 fi 1 3 18— 9 13

9 5 2 2 18—12 12
10 5 1 4 18—12 tl
9 4 •2 3 15—17 10

10 4 1 5 18—11 9
10 3 2 5 13—16 8
10 3 2 S 19—14 8
10 3 ,1 6 13—21 7
10 3 1 6 17—25 7
10 3 1 6 9—12 7
10 2 3 5 13—25 7
10 1 4 5 12—20 8
10 2 J 7 8—30 3

Etapa viitoare : Voința Bucuteșil — Triumf București, 
Flacăra roșie București — Electronica București. Tehnome
tal București — T.M. Bueureștl. Azotul Slobozia — Sirena 
București. Unirea Tricolor București — Sportul I.C.M.A. Cio- 
rogirM. Argeșul Mihăilești - Dinamo Slobozia. Olimpia 
Giurgiu — Laromct București, Șoimii TAROM București — 
I.O.R. București.

SERIA A VI-A
Automatica Alexandria
Petrolul Videle
Dacia Pitești
Chimia Găești
Chimia Tr. Măgurele 
Progresul Corabia
Recolta StolCănești 
Vulturii Cimpulung

— ARO Cimpulung Muscel
— Cetatea Tr. Măgurele
— Cimentul Fleni
— Răsăritul Caracal
— Unirea Drăgâșaui
— Petrolul Ttrgovlște
— Textilistui Pitești
— nova Roșiorii de Vede

0—ii
3— 0 (0—0) 
•2—1 (l—0)
2—1 (1—0)
4— 1 (3—0)
1— 0 (0—0)
2— 0 (0—0)
3-0 (2—0)

(Corespondenți : M. Bizon, V. Paneu, At. Momete, S 
Frățilescu, D. Gruia, C. Filip, M. Dogaru și O. Radulescu).

1. Automatica Alexandria
2. Progresul Corabia
3. Răsăritul Caracal
4. Vulturii Cimpulung
5. Cetatea Tr, Măgurele

6. Chimia Tr. Măgurele
7—8. Petrolul Tîrgoviște 

Chimia Găești
9. ROVA Roșiorii de Vede

10. Dacia Pitești
ti. Textilistui Pitești
12. Recolta StoicănOști
13. Cimentul Fieni
14. ARO cimpulung
15. Petrolul Videle
16. Unirea Drăgăsani

10 5 4 1 14— 5 H
10 6 1 3 21— 8 13
10 5 3 2 15- 8 13
10 5 2 3 13— 9 12
10 4 4 2 9-12 12
10 4 3 3“ 15—11 11
10 4 3 3 10—10 11
10 4 3 3 12—12 11
10 5 0 5 16—12 10
10 3 4 3 16—14 10
10 3 2 5 10—13 8
10 3 2 5 14—20 3
10 3 2 5 12—18 8
10 2 3 5 11—16 7
10 2 2 6 9—15 . 6
10 1 4 5 8—22 6

Etapa viitoare : Recolta Stolăănrttl — Vulturii Cimpulung. 
Textilistui Pitești - Petrolul TîrgOvtște, ROVA Roșiori - 
Cetatea TC. Măgurele. Răsăritul Caracal — Petrolul Videle. 
Cimentul Fieni — Chimia Găești. Autqmatldă Alexandria — 
Dacia pitești, Chimia Tr. Măgurele — Progresul corabia, 
ARO Cimpulung — Unirea prăgășanl.

Etnpa viitoare : Unirea Sinnicolăul Mare — Strungul Arad, 
Miiierut Moldova Nouă — Unirea Tomnatic, Gloria Arad — 
Dacia orăștie. Minerul Teliuc — c.f.r. simeiia. Minerul 
Glielar — C.F.R. Caransebeș, Electromotor Timișoara — 
Constructorul Araci .Furnirul Deta — A.S. Bocșa, Metalul 
Oțelu Roșu — Progresul Timișoara.

SERIA A IX-A
Crișan a Sebiș — C.I.L. Gherla 3-2 (2—0)
Unirea Dej — Someșul Beclean 7-0 (2-0)
Minerul Bihor — Dermata Cluj 2—0 (2—0)
Constr. Alba lulia — Soda ocna Mureș 4—0 (2-0)
Tehnofrig Cluj — Metalul Alud 0—0
Cimentul Turda — Arieșul C. Turzii a minat
Minaur Zlatna — Unirea Aibă lulia 1-0 (0—0)
Aurul Brad — Recolta salonta 1-0 (1-0)

(Corespondenți : 1C. Brad, T. Prodan, M. Domlțian, I.
Filipescu, E. Fehervari, N. Băișan $1 M.. Susan).

L. Unirea Dej 10 7 0 3 28—11 14
2. Metalul Alud 1.) 5 3 2 19— 5 1.7
3. Aurul Brad 10 6 0 4 22—15 12
4. Crișan a Sebiș 10 4 4 2 13—10 12
5. Minau r Zlatna 10 5 1 4 10— 8 . 11
6. Cimentul Turda 9 5 1 3 11—10 11
7. soda Ocnă Mureș 10 4 2 4 19—15 10
8. Dermata Cluj 10 4 2 4 12—10 10
9. Constructorul Alba lulia 10 4 2 4 14—14 10

10. Minerul Bihor 10 4 2 4 11—19 10
11. Recolta Salonta 9 4 1 4 7— 7 9
12. C.I.L. Gherla 10 4 0 fi 19—25 8
in. Tehnofrig Cluj 10 3 1 6 11—17 7
14. Arieșul C. Turzii 9 3 1 5 8-13 7
15. someșul Beclean 10 2 3 5 10—24 7
16. Unirea Alba lulia 9 2 1 6 6-17 5

Etapa viitoare : Cimentul Turda — Minerul Bihor. RSOOlta 
Salonta — Tehnofrig Cluj. Unirea Alba lulia — Crlțan* Se- 
biș. Someșul Beclean — Aurul Brad. C.I.L. Gherla — Con
structorul Alba lulls. Dermata Cluj — soda Gena Mureș. 
Arieșul Clmpla Turzil — Unirea Dej, Metalul Alud — Mi- 
naur Zlatna.

Etapa viitoare : Minerul Rodna — Avintul Reghin, Minerul 
Fiaian —• A.S. Miercurea Ciuc, Oltul sf. Gheorghe — chi
mica Tîmăvenl, Mureșul Toplița — Forestierul Tg. Secuiesc. 
FOresta Bistrița — Unirea Sf. Gheorghe. Viitorul Gheorghieni 
— Unirea Crlstut. Catpați Covasna — Viitorul Tg. Mureș, 
Lacul Ursu Sovata — Hebe Sîngeorz BăL

SERIA A Xll-A
Precizia săcele 
carpați Mirța 
Hidfoenergia Rm. V.
l.c.t.M. Brașov 
Torpedo Zămeștl 
Vitrometan Mediaș 
C.I.L. Blaj
U.P.A. Sibiu

— Metalul copșa Mică
— Lotrul Brezot
— C.S.U. Brașov
— Textila Sebeș
— chimia Victoria
— C.F.R. Sighișoara
— Oltul Rm. Vileea
— Textila Ctsnădie

1—0 (1—0)
2—1 (1—1)
4-1 (2—1)
1—0 (0—6)
0—6
3— 0 (1—0)
4— fl (1—0)
2—2 (1—2)

(Corespondenți : V. Secăreanu. V. Helclug. p, Gloriloiu, 
G. LOrac, C. Chiriac, k. zamfir, V. MOsfteag șl T. Ma- 
mu).

1. C.S.U. Brașov
2. Metalul copșa Mică
3. Chimia Or. Victoria
4. C.I.L. Blaj
5. C.F.R. Sighișoara
6. Textila Cisnad’e
7. Hidroenergia Rm, Vileea
6. l.C.I.M, Brașov
9. tt.p.A. Sibiu

10. Torpedo zărnești
11. Textila Sebeș
12. Carpați MirȘa
13. Precizia Săcele
14. vitrometan Mediaș
15. Lotrul Brezol
16. Oltul Rm. Vileea

16 t fi 4 17-12 12
.10 3 2 ' 3 11— 8 12
10 4 4 2 9- 0 12
10 5 1 4 14— 8 11
10 5 1 4 12—11 11
10 5 1 4 13—13 11
10 4 3 3 7— 8 11
10 4 2 4 10— 7 10
10 3 4 3 o—n 10
10 3 3 4 7— 6 9
10 4 1 5 12—X’ 9
16 3 3 4 14—15 9
10 4 1 5 7—11 9
10 4 1 S 10—14 9
10 4 0 6 6- 9 8
10 3 1 6 8—13 7

Etapa viitoare s Textila sebeș — C.I.L. Blaj, Chimia Vic
toria — Precizia Săcele, C.F.R. Sighișoara — Torpedo Zăr
nești. Lotrul Brezol — Hidroenergîa Rm. Vileea, l.C.I.M. 
Brașov — Carpați Mfrșa, Metalul COpșa Mică — U.P.A. Si
biu, Textila asnădie — c.s.u. Brasov. Oltul Rm. Vileea —■ 
vitrometan Media»



DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT
opt) ECHIPE

GRUPELE SEMIFINALE 74-73 cu Dinamo TbilisiPARTICIPANTE ÎN
SE CUNOSC ȘASE (din cele „BINAMOVIADA" LA BASCHET!

Kosice — ATSE Graz 
; S.K.K. Stockholm —

Dispută pentru balon, in urma unei repuneri de la margine, intre jucătorii români (tricouri albe) Postola- 
che, AL Pop, Șerban și înaintarea echipei R. F. Germania. Foto : F. EMANUEL

După victoria reprezentativei noastre de rugby in partida cu R. F. Germania

APĂRAREA RĂMÎNE PUNCTUL NEVRALGIC
sezonul competitions! internațional 

al echipei reprezentative de rugby a 
României se apropie de sfîrșit. Sîm- 
bâtă după-amiază, ea a susținut pe
nultima intilnire, avînd ca parteneră 
echipa R. F. Germania, urmînd ca 
la 11 noiembrie, la Valence, să aibă 
loc partida finală a acestui an, un 
meci de tradiție cu XV-le Franței 
în „Cupa Națiunilor F.I.R.A.".

In frumosul oraș de pe malul Ne- 
karului, în fața â aproape 5 000 de 
spectatori, rugbyștii noștri au termi
nat învingători (repetăm scorul : 
33—9), dovedind pe lingă un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnico-tactiee și 
o dorință fermă de a se revanșa după 
insuccesul de anul trecut, de la Bucu
rești. De altfel, antrenorul formației 
gazdă, Klaus Wesche, ne spunea ime
diat după meci că „victoria echipei 
României, care era previzibilă, luînd 
in considerare palmaresul intilnirilor, 
a devenit certă imediat după trece
rea primului sfert de oră, avînd in 
vedere plusul evident de tehnică in
dividuală și concepție tactică mani
festate de jucătorii români care, mai 
ales in repriza secundă, au făcut din 
plin dovada acestor calități".

Deși o victorie îndeamnă Ia apre
cieri pozitive — și ele pot fi destul 
de numeroase în acest caz — vom 
căuta, țotuși, să privim ceva mai cri
tic evoluția rugbyștilor noștri, avînd 
în vedere apropiatul meci cu Franța.

După un start mai slab, care a 
permis vest-germanilor să aibă de 
două ori conducerea (3—0, 6—3), rug
byștii noștri au acționat calm, au 
respins atacurile adverse, au accep
tat contactele dure, punind stăpînire 
pe joc. Dovedindu-se superioară în 
grămadă, unde a cîștigat majoritatea 
baloanelor — mai puțin la ' 

uneori depășită 
în regrupări, 

creat deseori- 
acțiuni eficace 

în această direcție

permlțind adversarilor să găsească 
culoare de acțiune. Mai trebuie su
bliniat și faptul că apărarea continuă 
să constituie punctul nevralgic al 
echipei și aceasta apare cu atît mai 
îngrijorător, cu cit rugbyștii fran
cezi sînt recunoscuți pentru puterea 
și forța atacului.

Mijlocașii, compartimentul dintre 
înaintare și treisferturi, avînd în 
componență doi jucători (Mateescu. 
Nicolescu) cu recunoscută valoare, nu 
au acționat sîmbătă totuși, Ia nivelul» 
dorit. Deși scorul pare ' a dezminte 
această observație, sîntem nevoiți a 
o face, deoarece nu s-a asigurat, cu 
deosebire prin mijlocașul de grăma
dă, permanent și fără oscilații legă
tura dintre înaintare și celelalte li
nii.

Treisferturile (I. Constantin, Drago- 
mirescu, Marica, Nica), linie cu com
portare modestă la începutul parti
dei, și-a revenit treptat, impunîndu-se 
fără drept de apel asupra adversari
lor direcți. Circulația balonului a 
fost, în general, corespunzătoare fa
zelor, greșelile de tehnică individua
lă mai puține, ceea ce a și făcut, de 
altfelț ca acest compartiment să rea
lizeze prin I. Constantin și Nica zece 
puncte. S-a placat însă destul de pu
țin și cel mai adesea defectuos. Să 
notăm că primul placaj, cu adevărat,

al echipei noastre l-a efectuat Mari
ca, abia spre finalul reprizei întîi,

în sfîrșit, fundașul Durbac s-a do
vedit precis în lovituri, marcînd 16 
puncte, dar nu-i putem trece cu ve
derea faptul că a și ratat destul de 
mult.

Dar, în legătură cu realizarea 
punctelor din lovituri de picior, este 
necesar să avem în vedere — și, în 
această direcție, opinia noastră con
cordă că cea a antrenorului V. Iri- 
mescu și a arbitrului englez J. Fenn 
„că o echipă de rugby este cu atît 
mai valoroasă, cu cît marchează mai 
multe încercări". Or, în meciul de la 
Heidelberg formația noastră a reali
zat doar 3 încercări, în compania u- 
nui adversar de o valoare scăzută, în 
comparație 
tei.

încheind 
pre meciul 
adăuga că 
port moral foarte bun, că în cadrul 
lotului s-a statornicit o atmosferă de 
lucru propice progresului, că tehni
cienii lotului vor căuta să găsească 
cele mai bune mijloace pentru ca, la 
Valence, echipa României să dea o 
replică cît mai dîrză rugbyștilor fran
cezi.

La Sofia, turneul preliminar din 
C.C.E. a fost dominat de Partizan 
Belgrad, care a cîștigat toate parti
dele. Rezultatele tehnice : Partizan 
— Helsinki 16—0 ; Septemvrisko
Zname Sofia — Barcelonetta (Spa
nia) 5—3 ; Partizan — Barcelonetta 
9—4 ; Sept. Zname — Helsinki 
15—2 ; Partizan — Sep. Zname 
7—4 ; Barcelonetta — Helsinki 
12—3. Clasament final : 1. PARTI
ZAN 6 p, 2. Septemvrisko Zname 
4 p, 3. Barceionetta 2 p, 4. Helsinki 
0 p. Primele două clasate s-au 
calificat în grupele semifinale.

în turneul de la Marsilia, Cano
ttieri Napoli a învins pe N. C, Mar
seille cu 7—1 și alături de M.G.U. 
Moscova a obținut calificarea pen
tru turul următor.

La Izmir, șapte echipe și-au dis
putat dreptul de a continua cursa 
în competiție. Rezultate înregistrate 
pînă la această oră : De Neuwen 
(Olanda) — Ethnikos Pireu 5—4 ;

Ruda Hvezda : 
(Austria) 5—4 ;
Istanbul 10—2 ; De Meuwen — Her- 
msen Copenhaga 9—3 : Ethnikos — 
R. Hvezda 3—2 ; S.K.K. Stockholm 
—ATSE Graz 10—6 ; De Meuwen — 
Istanbul 7—2 ; Ethnikos — 
sen 12—3 ; De Meuwen — R. 
da 3—3 ; Ethnikos — ATSE 
6—4 ; S.K.K. Stockholm - 
sen 10—5 ; ATSE Graz — 
8—3. In clasament conduce 
wen cu 7 p, urmată de : 
6 p, S.K.K. Stockholm 6 p, 
da 3 p, ATSE 
și Istanbul 0 p.

Așadar; pînă 
cunosc 6 echipe
Budapesta, Rapid București, M.G.U. 
Moscova, Canottieri Napolî, Parti
zan Belgrad și Septemvrisko /na
me Sofia. Pentru organizarea gru
pelor semifinale există candidatu
rile orașelor Belgrad, Budapesta și 
Palermo.

Graz 2 p,

Herm- 
Hvez- 
Graz

Herm- 
Tstanbui 

De Meu- 
Ethnikos 
R. HVez- 
Hermsen

oră sela această 
semifinaliste : O.S.C.

cu aceea a echipei Fran-

aceste scurte notații des- 
cu R. F. Germania, vom 
victoria reprezintă un su-

Emanuel FÂNTANEANU

(Urmare din pag t)

NEWCOMBE Șl KODES
A

ÎNVINȘI IN
TEHERAN. — Confirmind 

ma excelentă manifestată în 
neul internațional de tenis de la 
Teheran, unde printre învinșii săi 
s-a numărat și Ilie Năstase, jucă
torul mexican Raul Ramirez a cîș
tigat „Cupa Aryămehr“, în finala 
probei de simplu, Raul Ramirez 
l-a întrecut cu 6—-7, 6:—1, 7—5, 
6—3 pe asul australian John New
combe.

PRAGA. — Turneul „indoor" de 
la Praga s-a încheiat cu o mare 
surpriză: în finală, jucătorul ce
hoslovac Jiri Hrebee l-a învins cu

for- 
tur-

FINALE...
4—6, 6—1, 3—6, 6—0, 7—5 pe ma
rele favorit al concursului, Jan 
Kodes. A fost o parti'dă dramatică, 
în finalul căreia cîștigătorul tur
neului de la Wimbledon a cedat 
în fața impetuozității tînărului său 
compatriot. în semifinale, Hrebee 
l-a întrecut cu 6—4, 6—1 pe sue
dezul Bengtsson, iar Kodes a dis
pus cu 6—2, 6—4 de Pisecki (Ce
hoslovacia). Proba de dublu a re
venit cuplului cehoslovac Jan Ko
des — Vladimir Zednik, învingă
tor cu 7—6, 7—6 în finala susți
nută cu perechea maghiară Balas 
Taroczi — Robert Machan.

PARIS. —Primele rezultate’: Szo- 
ke—Molina 6—2, 6—7, 6-—4 *, L. Johans
son—Dominguez 3—6, 7—6, 6—2 ; Phil
lips Moore—N’Godrella 7—6, 3—6, 
6—4 ; Borowiak—Debliker 0—-6, 6—4, 
6—2.

tușă, unde 
—, mai 
înainta- 

posibilita- 
pe trei- 

vom

a fost 
promptă 
rea a 
tea unor 
sferturi. _ ____
sublinia, în special, meritele liniei I 
(Dinu, Munteanu, Ciornei) — bineîn
țeles fără a-i neglija și pe ceilalți 
jucători din compartimentul înaintă
rii (Șerban, Dumitru, Al. Pop, Ata- 
nasiu, Fugigi, Postolache).

Totuși, așa cum remarca și antre
norul P. Cosmănescu, au existat mo
mente, cu deosebire tn prima parte a 
meciului, cînd înaintarea nu și-a or
ganizat suficient de bine acțiunile, 
nu s-a grupat întotdeauna la timp,

KOZLOVSKAIA (U.R.S.S.)
A CiȘTIGAT „INTERZONALUL"

FEMININ DE ȘAH
MADRID, 29 (Agerpres). — Turneul 

interzonal feminin de șah, desfășurat 
timp de aproape o lună Ia Caile Gal- 
dana de Ferrerlas (Insula Minorca), s-a 
încheiat cu victoria maestrei sovietice 
Valentina Kozlovskaia, care a totalizat 
13*/3 puncte din 19 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine : 2—5 : 
Konopleva, Levitina, Șui și Aleksandria 
(toate din U.R.S.S.) — 13 p fiecare ;
6—8 : NIcoiau (România), Zatulovskaîa 
(U.R.S.S.) și Hartston (Anglia) — 12 p ; 
9. VerSczi (Ungaria) — ll*/3 p ; 10—11. 
Folihroniade (România) și K. Jovano- 
vief (Iugoslavia) — 11 P; 12. Baumstarlc 
(România) — 9*/3 p; 13. Lazarevici
(Iugoslavia) — 9 p; 14. Ferrer (Spania)
— 8*/3; 15. Karakas (Ungaria) — 7*/j ; 
16. Jivkovici (Iugoslavia) — 7 p; 17. 
Cardoso (Brazilia) — 4*/3 p; 18—19. 
Maddern (Australia) șl Aronson (S.U.A.)
— 3*/3: 20. Donuelv (S.U.A.) — 2 p.

Rezultatele partidelor întrerupte în ul
tima rundă : Kozlovskaia — Maddern 
1—0, Aleksandria — Jivkovici 1—0, Poli- 
hroniade — Lazarevici 1—0, Zatulovska- 
ia — Baumstark ‘A—

la baza materială, pe care o apre
ciază ca necorespunzătoare : „De cele 
mai multe ori, nu sînt asigurate atle- 
ților vestiare și elementarul... duș 
cald, după antrenamente. Este evi
dentă lipsa de preocupare a dețină
torilor de baze sportive".

Antrenorul federal . GHEORGHE 
ZAMBREȘTEANU face unele referiri 
concrete : „Consider că atleți ca Ar
gentina Menis, Carol Corbu, Valeria 
Bufanu, Virginia Ioan, Gheorghe Ghi- 
pu au avut un ritm de creștere bun 
(cu mici excepții), atingînd valori de 
nivel mondial. Unii dintre ei (Corbu, 
Ghipu) au fost considerați, de la în
ceput, ca atleți talentați ; ceilalți au 
răzbit, în primul rînd, datorită per
severenței lor. Există însă și destule 
cazuri, mult mai numeroase, de atleți 
cu un ritm lent de creștere. Explica
țiile mi se par a fi: • selecția sla
bă, atit inițială, cît și pe parcursul 
pregătirii, cînd respectivii atleți nu 
sîftt orientați către proba cea mai in
dicată ; • nu se desfășoară un volum 
mare de muncă, fie pentru că res
pectivii atleți nu au timpul necesar 
pentru așa ceva, fie că nu au o con
cepție și cunoștințele necesare • in 
probele tehnice, constatăm chiar la 
nivelul lotului republican prezența u- 
nor atleți cu serioase deficiențe de 
tehnică, foarte greu, dacă nu chiar 
imposibil de corectat, care limitează 
progresul, iar in concursuri de răs
pundere împiedică o comportare bu
nă : • încă nu este bine pusă la 
punct cunoașterea cauzei principale a 
greșelilor de tehnică, metodele și mij
loacele de corectare ; • la atleții
care au ceva posibilități nu este co
respunzător sădită, întreținută și sti
mulată inițiativa proprie in dorința 
de afirmare, de a munci mult, de a 
obține rezultate mari : • dacă pen
tru elevi, în unele locuri, a fost re
zolvată problema timpului afectat 
pregătirii și a condițiilor de antrena
ment, pentru studenți acestei ches
tiuni nu i-a fost găsită încă soluția 
corespunzătoare".

Profesorul MIHAI RĂUȚOIU este 
de părere că „Explicația acestei creș-

teri lente a performanțelor atleților 
noștri trebuie înțeleasă prin înseși 
diferențele existente în criteriile de 
selecție, Ia noi și în alte țări, în cu
prinderea elementelor dotate intr-un 
sistem de pregătire timpurie, în 
care preocuparea de bază să fie rea
lizarea unei pregătiri fizice generale 
și mai puțin grăbirea scurtării vîrstei 
de obținere a unor mari performan
te. Rezultatele de valoare ar trebui 
să apară fără forțări, ele fiind con
secința firească a exercitării de tim
puriu a unor mijloace alese judicios. 
La noi, in foarte multe cazuri, cei 
care încep pregătirea pentru obține
rea unor performanțe mari o fac — 
intr-un cadru relativ corespunzător 
— la vîrsta de 13—14 ani. Or faptul 
acesta ar fi putut fi realizat incepînd 
cu vîrsta corespunzătoare clasei a 
V-a, dacă ar fi fost testați și îndru
mați corect. în județul Argeș au fost 
supuși testării peste 40 000 de copii, 
dintre care o parte s-au prezentat la 
examenul de admitere în liceul nos
tru. Aici am constatat, cu îngrijorare, 
că nivelul de pregătire al celor mai 
mulți este destul de scăzut. Și a- 
cești copii au fost aleșii din cei 
mulți !“.

„Problema este legată, după opinia 
antrenorului federal NICOLAE MA- 
RĂȘESCU, de abordarea sistemului 
ătletic și de amplificarea sa. Un 
exemplu concludent : în 1970 a luat 
ființă, la Câmpulung, Liceul central 
experimental de atletism. în cei trei 
ani, L.C.E.A. a realizat un ritm de 
dezvoltare nemaiintîlnit la noi, ceva 
în „maniera R.D.G.", dublînd — de 
la un an la altul — numărul de cam
pioni și de recorduri ale țării, de 
atleți în lotul de juniori și in repre
zentativa națională, de clasați în bi
lanțul continental etc% în 1970, Bul
garia, de exemplu, nu avea o aseme
nea unitate. Acum, după exemplul 
Cimpulungului, în Bulgaria există 
șase asemenea licee, iar in R. D. Ger
mană de citeva ori mai multe, 
noi, din păcate, Liceul atletic 
Cîmpulung a rămas singurul".

. Antrenorul emerit ION SOTER a- 
bordează în cuvîntul său mai multe 
aspecte. ‘ Dar sâ-i dăm cuvîntul :

„Atletismul nostru a rămas în urmă 
și pe plan organizatoric. Selecția se 
face de mintuială și fără un carac
ter științific. Terenurile de atletism 
sint rămase în urmă, majoritatea ma
terialelor sînt demodate. Ca urmare, 
există mari dificultăți în organizarea 
concursurilor : administrațiile de sta
dioane se tem de organizarea compe
tițiilor, se pierde spectacolul atletic, 

în ultimii ani s-au investit sume 
importante de bani în unele centre 
care nu au avut și nici în prezent 
nu dispun de , un atletism de nivel 
mediu, in timp ce sînt neglijate cen
tre cu o activitate puternică. Foarte 
bine că s-au construit săli de atletism 
la Focșani și la Botoșani, dar în a- 
ceste orașe nu există nici atleți și 
nici cadre de specialitate, în timp 
ce la Brașov sau la Oradea, de exem
plu, care an de an dau loturilor re
publicane numeroși atleți, activitatea 
pe timpul iernii se desfășoară în con
diții cu totul nesatisfăcătoare.

Nu există încât o concepție unitară 
(și clară) în privința metodicii. Sînt 
încă mari confuzii la toate nivelele 
atletismului nostru.

Mi se pare cu totul de neînțeles 
și felul în care presa noastră și 
radioul tratează atletismul. Nu-mi 
explic cum se face că uneori sînt 
comunicate, de Ia agențiile străine, 
rezultate de peste hotare a căror va
loare nu atinge un nivel internațional, 
în timp ce sînt sistematic omise per
formanțe bune de la concursuri des
fășurate chiar în București t“.

TREI BOXERI ROMANI
VICTORIOȘI LA VARȘOVIA• i »

MARELE PREMIU - F. I. L. T.
înaintea 

Coubertin, 
schimbare 
mentului : 
list la Teheran, 
trei. Bar

startului în Turneul 
de la Paris, din nou 
pe „podiumul" clasa- 
John Newcombe, fina- 

trece pe locul 
distanța care-1 separă 

pe australian . de liderul circuitu
lui, Iile Năstase, rămîne aprecia
bilă — 161 puncte ! ,
1. I. NASTASE (România)
2. T. Okker (Olanda)
3. J. Newcombe (Australia)
4. M. Orantes (Spania)
5. J. Kodes (Cehoslovacia)
- ■ Connors (S.U.A.)
7. S. Smith (S.U.A.)
8. N. Pilici (Iugoslavia) 
». 3. Fillo! (Chile)

10. V. Amrltraj (India)
Majoritatea așilor sînt 

în turneul parizian (cat. B — 
40 p), dar calendarul F.I.L.T. mai 
prevede — în această săptămînă 
— concursuri de categoria C, la

• Djakarta și Hong Kong.

6. J.

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

reuniți

I.a 
din

LIMBAJ NOU h filMNASriCA!
în 
pe 
un 
de

Ce-ați zice ducă 
cursul unei alergări 
3000 m obstacole 
concurent s-ar sluji 
o prăjină pentru a tre
ce zaplazurile de 
parcurs, pretinzînd 
astfel performanța 
va fi mai elegantă 
că, oricum, nu se 
mai uda la pantofi 
groapa cu apă ? Ce-ați 
zice de un 
care ar ridica 
le deasupra 
stînd așezat 
unei biciclete 
lind concomitent — ca 
la home-trainer — pen
tru a face performanța 
și mai valoroasă 2 
vă lăsăm timpul 
răspuns, pentru 
știm cît ne-am 
noi înșine capul 
a născoci aceste 
tești comparații hiper
bolice, menite să vă 
dea dimensiunea noută
ții care, ne preocupă in 
acest comentariu.

Așadar, în cursa tot 
mai acerbă pentru me
dalii — și doar adia
cent pentru progres — 
lumea gimnasticii spor
tive caută noi căi, noi 
mijloace pentru spori
rea notelor, pentru im
presionarea corpului de 
arbitri. Zilele trecute, 
în sala londoneză 
Wembley, cu prilejul 
campionatelor europene

pe 
că 
sa 
și 

va 
in

halterofil 
greutăți- 

capului 
in șaua 
și peda-

Nu 
unui 

că 
bătut 
pînă 
gro-

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
Cea de-a 12-a ediție a „Dinamo- 
viadei" de baschet, desfășurată la 
Tbilisi, a prilejuit un frumos suc
ces echipei Dinamo București, care 
a terminat pe primul loc, urmată 
de formațiile Dinamo Tbilisi, Ru
da Hvezda Praga, Spartak- 
Levski Sofia. Gwardia Varșovia.

In partida decisivă, disputată 
în ultima. zi a competiției, baș- 
chetbaliștii de la Dinamo Bucu
rești au întrecut cu scorul .de 
74—73 (39—40) pe Dinamo Tbilisi.

Coșgeterul. turneului a fost bas
chetbalistul polonez Eduard Jur
kiewicz, care a înscris 169 puncte.

----------------r.... ....... 1 ................... . ...

0 problemă acută pentru reprezentativele noastre

ADAPTAREA LA POPICELE
DIN MATERIAL PLASTIC

Citeva concluzii după dubla intilnire cu echipele Ungariei
Primul test din ciclul de verifi

cări al stadiului pregătirilor în
cepute de popicarii vizați a repre
zenta țara, noastră la campionatele 
mondiale din 1974 s-a încheiat du
minică la prînz, cînd loturile repu
blicane de seniori au terminat în
trecerile pe echipe și individuale cu 
puternicele selecționate ale Unga
riei, laureate în mai multe rîn- 
duri în marile competiții interna
ționale. Rezultatele confruntărilor 
cu sportivii maghiari sînt de na
tură să bucure pe specialiștii noș
tri care, atît Ia băieți, cît și la 
fete, căutau soluții pentru înlocui
rea unora dintre foștii titulari ai 
echipelor naționale cu elemente ti
nere și de nădejde. Dubla victorie 
românească în întîlnirea pe echipe 
și succesul reprezentantului nostru 
Ilie Băiaș în turneul individual, 
pe o arenă recent returnată, do
vedesc' că 
bililor au 
pregătire 
Alexandru 
mani.

Bilanțul 
tru toată lumea dacă 
lor două loturi republicane ar fi 
acționat cu siguranța de la „izo
late" și în manșele „pline". Cu ex
cepția Marianei Antuș, a lui Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru și Gh. Sil- 

într--una 
din cele două evoluții, să lanseze 
bila cu precizie la „ulița11 mare 
a lăcașului popicelor în manșele 

și în consecință, au înre- 
performanțe remarcabile,

majoritatea selecționa- 
respectat programul de 
indicat 
Andrei și

de antrenorii
Tiberiu Sze-

ar fi fost pozitiv pen- 
membrii ce-

vestru. care au reușit,

„pline" 
gistrat 
restul selecționabililor fie că au 
„spart", fie că nu știu să joace 
la popice din material plastic. O- 
bișnuiți să tragă cu șurub 
la popicele din lemn cu 
plastic, care se folosesc în 
natul divizionar, le-a fost 
schimbe efectul loviturii 
invers, adică cu șurub 
așa cum impune jocul la 
din materia) plastic, introduse obli
gatoriu de cîțiva ani în meciurile 
internaționale. Prin urmare, adap-

exterior 
manșon 
campio- 
greu să 
în sens 
interior, 
popicele

feminine, am putut ve
dea pînă la ce exage
rări ajung aceste nă
zuințe. Am putut ve
dea irupînd — în fru
musețea armonică a 
mișcărilor de gimnas
tică, în suita logică a 
execuțiilor de forță și 
suplețe, de grație și e- 
chilibru — o arătare 
străină acestui tot : 
elemente dinamice ale

corp străin, iar pe de 
altă parte ne-a 
gindul la Gaby 
în vioaiele ei 
pe gheață, cu 
de pantomimi energică: 
dar mențiunea este i- 
mediat obligatorie : nici 
în patinajul artistic, 
ingerința dansului 
e permisă decit 
proba care poartă nu
mele expres de dans

zburat 
Seyfert 
evoluții 
mișcări

Korbut) 
implică 

'și e pe 
interzice.

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — A 
luat sfirșit turneul internațional de 
box, la care au participat pugiliști 
din orașele București, Hamburg, Sko
plje și Varșovia. în limitele cat. co
coș, boxerul român Vasile Ivan l-a 
învins prin K.O. în rundul 3 pe po
lonezul Ballaun. Nicolae Tudor (cat. 
mijlocie mică) a fost declarat în
vingător la puncte în meciul cu 
vest-germanul Siegst. Meciul de la 
cat. semigrea, dintre Marin Constan- 
tinescu și varșovianul Gortat, nu s-a 
putut disputa din cauza accidentării 
boxerului polonez, victoria fiind a- 
tribuită sportivului român. în finala 
cat. pană, Gheorghe Iîie a pierdut la 
puncte, după un meci foarte strîns, în 
fața polonezului Czyhowlas. La cat. 
semimijlocie, în meciul pentru locul 
trei, Ion Hodoșan a cîștigat prin 
K.O. în repriza a 2-a tntîlnirea cu 
Reinbricht (Hamburg).

nu 
în

Comentariul săptăminii

e-

dansului modern! Nu 
negăm, firește, faptul 
că și pînă acum, în 
gimnastica sportivă, 
lementele de legătură
erau formate de mișcă
ri unduitoare împrumu
tate 
tului 
dată 
fost , , . .
în structura exercițiu
lui executat pe covo
rul podiumului care în 
limbajul specialiștilor 
devine „aparat".

Cînd, la Londra, una 
dintre 
fruntașe 
ci țiul la 
cările 
staccato, 
coregrafice 
am simțit, pe de o par
te, imixtiunea unui

din zestrea bale- 
clasic, dar nicio- 
acestea nu au 

precumpănitoare

concurentele 
a atacat exer
sai cu 
sacadate, 
ale ritmurilor 

moderne,

miș-
în

sau în spectacolele fi
nale de demonstrație 1 
Altfel, începem să a- 
mestecăm disciplinele, 
să încurcăm elemente
le de execuție și eva
luarea performanțelor 
va fi tot mai dificilă.

Este evident că gim
nastica feminină se 
află la o răscruce. La 
o extremă au apărut 

. salturile acrobatice cu 
un înalt grad de pe
riclitate, împrumutate 
din arsenalul artiștilor 
de circ, de acolo de 
unde ne vine expresia 
„salto mortale". Situa
ția aceasta a dus la in
tervenția federației in
ternaționale, care a se- 

, sizat in exercițiile unor 
’ gimnaste (și în primul 
rînd la micuța mare

~r-

vedetă Olga 
elemente ce 
imense riscuri 
cale de a le 
La cealaltă extremă, a
apărut — cu aspectul 
unei inovații moderni
zatoare — dansul mo
dern, coricurind validi
tatea mișcărilor gim
nastice tradiționale, cu 
drepturi deloc justifi
cate.

Firește, fiecare din 
aceste excese profită 
de avantajul unei ex
traordinare audiențe la 
public. Dintotdeauna, 
spectatorii au avut gus
tul riscului, al exerci
țiului pe muchie de 
cuțit, ca și al spectaco
lului muzical-coregra- 
fic. Aplauzele confirmă 
această impresie, dar 
rezultatul global poate 
fi înșelător. Nu pledăm 
pentru ignorarea celor 
din tribune, dar sîn- 
tem datori să apărăm 
integritatea fundamen
tală a unei ramuri 
sportive. Gimnastica 
sportivă feminină 
— în formele sale 
sice — suficiente 
tuți formative și 
spectacol, pentru a
putea dispensa de exa
gerări, de noi, și nea
decvate mijloace de ex
presie.

are 
cla
vir- 

de 
se

Victor 8ANCIULESCU

tarea sportivilor noștri fruntași ia 
bilele și popicele din material plas
tic rămîne o problemă deschisă, 
care, nerezolvată în timp util, poate 
diminua din potențialul echipelor 
reprezentative în viitoarele reuniuni 
internaționale.

Nu putem încheia fără a aminti, 
măcar în treacăt, de un aspect 
dăunător menținerii formei spor
tive a doi dintre componenții lo
tului masculin și anume Ludovic 
Martina și Iosif Fodor. Aceștia s-au 
transferat, din interese personale, 
de la formația divizionară Voința 
Tg. Mureș la o echipă de nivel ju
dețean și astfel nu mai au la ac
tiv jocuri suficiente și tari, ceea 
ce constituie un impediment : în 
procesul Ibr de instruire. Ca atare, 
ei nu au mai dat , randamentul 
scontat la normele dez control, ceea 
ce pune^sub semnul întrebării men
ținerea lor în lotul republican, atîta 
vreme cît la porțile echipelor na
ționale bat tot mai insistent o se
rie de jucători și jucătoare eviden
țiate în campionatul divizionar. In
suficient pregătiți s-au mai prezen
tat și alți doi cunoscuți sportivi, 
Petre Purje și Elena Trandafir, 
oameni de bază ai selecționatelor 
noastre, care au obligația morală 
să constituie exemple de conștiin
ciozitate în procesul de antrenament 
pentru colegii lor mai tineri.

Traian IOANITESCU

>

R.F.G. 10-9,
LA HANDBAL FEMININ

ROMANIA

BICICLETEI
TELEX

compania 
victoria

MAESTRU5

Ciclobalul 
sport mai puțin 
cunoscut la noi, 
dar care se bucu
ră de o aprecia
bilă audiență în 
multe țări euro
pene — își desfă
șoară, în aceste 
zile, campionatul 
mondial, la Vie- 
na. Echipa Ceho
slovaciei, una din 
favoritele compe
tiției, a obținut 
două victorii 
consecutive : 7—2 
cu Belgia și 8—1 
cu Elveția, In 
deosebită formă 
se anunță doi 
dintre echipierii 
de bază ai for
mației cehoslova
ce — frații Jan 
și Jindrich Pos- 
nisîl — pe care-i 
vedem aci.

Foto : 
CTK — Agerpres

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUBOPA
IUGOSLAVIA (etapa a 10-a) : Olim

pia Liubliana — F.C. Zagreb 1—0; Haj.- 
duk Split, — Sloboda Tuzla 4—1 ; Zelez- 
niciar Sarajevo — Partizan Belgrad 0—1: 
Borac Banja Luka — Velez Mostar 
3—1; OFK Beograd — Proletaa 
Vojvodina Novi Sad — Sarajevo 
Dynamo Zagreb — Celik Zenica 
Bor — Radnicki Niș 1—0; . Steaua 
Belgrad — Vardar_ Skoplie _1—2.

Clasament : 
p; 2. Hajduk 
nica — 13 p.

Wiritherthur — Chiasscr 1—0. Clasament :
1. F.C. Zurich - 16 p: 2. Neuchatel — 
13 p; 3. St. Gali — 10 p.

4

Ii

2—0:
0—0:
2—0: 

Roșie

1. Dynamo Zagreb 
Split — 13 p; 3. Celik Ze-

(etapa a 9-a) : Akademik 
lantra Gabrovo 1—0; ȚSKA 

Pirin 
Beroe Stara Zagora 

Minior Pernik — 
Botev Vrața — 

3—1 ; Cemo More Vama — 
1—1 ; Levski Spartaic 

Lokomotiv Plovdiv 3—1.
Levski Spartak Sofia 

Lokomotiv

Tn cel de al doilea meci susținut 
de echipa feminină a României 
în R.F. Germania, în 
selecționatei țării gazdă, 
a revenit handbalistelor noastre.
După ce, în primul meci ele cîști- 
gâserâ cu 18—14, în cel de al doi
lea — disputat la Singen —. au ob
ținut victoria eu 10—9 (5—4). In 
continuare, handbalistele din echi
pa României vor evolua în Da
nemarca.

După opt runde, In turneul ce șah de 
la Novi Sad se menține „der marele 
maestru iugoslav Matulovici cu 6’A p. 
urmat de Lein (UHSS) — 5'/, p, Ciocâl- 
tea (România) — 5 p, Buljovclcj (Iugo
slavia) — 4‘A p (1), Adorjan (Ungaria) 
— 4!/j puncte, Janosevlci și Măriei (am
bii Iugoslavia) — 4 p (2) etc. Rezultate: 
Leln — Matulovici */,—V,; Lombard —
Dezze 0—1 ; Ciocâlteă — Adorian 
Joviei — Szilagy 1—0; Marjan — Nota- 
ros
■ ITn cadrul concursului internațional de 
atletism „Pierre de Coubertin”, care se 
desfășoară ia Buenos Aires, cunoscutul 
recordman finlandez Jorma Klnnunen a 
cîștigat proba de aruncarea suliței Ou 
80,80 tn. Pe locul secund s-a clasat de
ținătorul recordului mondial, Klaus Wol- 
’»r:nann (RFG), -76.53 m. Proba feminină 
de săritură în înălțime s-a încheiat cu 
victoria atletei vest-gerraane Ellen Hr j- 
dinger — 1,77 m. iar in cursa de 400 
m plat, pe primul loc s-a situat compa
trioata sa Christel Frese — 56.2.
S
Prima ediție a „Cupei mondiale” la vo
lei feminin s-a încheiat la Montevideo 
cu victoria selecționatei URSS, care a 
terminat neînvinsă competiția. în finala 
turneului,, voleibalistele sovietice au în
trecut cu scorul de 3—0 (15—5, 15—9.
15—11) reprezentativa Japoniei. In cele
lalte meciuri pentru clasament s-au în
registrat următoarele rezultate : pentru 
locurile 3—4 : Coreea de Sud Peru 
3—0 (15—12, 15—13. 15—3); pentru locurile 
5—6: Cuba — SUA 3—1 (16—18, 15—1,
IS—S, 15—6); pentru locurile 7—8: Ca
nada — Argentina 3—0 (15—7, 15—7,
15—10).

BULGARIA
Sofia
Septembrisko Zname Sofia . 
Blagoevgrad 4—0:
— Etîr Tîrnovo 1—2; 
Snartak Pleven 1—6;
Slavia Solia .
Trakia Plovdiv 
Sofia

Clasament : 1.
— 18 p; 2. ȚSKA - 14 p; S. 
Plovdiv — 12 p.

UNGARIA (etapa a 10-a) 
ros — Ujpesti Dozsa 2—1 
— M.T.K. 1—0; Vasas — 
Honved — Szombathely 2—0; Csepel — 
Videi ton 2—1; Egytertes — pecs 0—0 
Raba Eto — Zalaegerszeg 2—1; Salgotar- 
Jan — Szeged 1—0^

Clasament : 1. "
Ujpesti Dozsa — 
14 p.

: Fereneva- 
: Tatabanya 
Dorog 3—2;

Raba Eto - K p; 1 
15 p; 3. Homed —

a 8-a) : F.C. Basel 
Chenois Geneva 

Young Boys Berna 
Lugano

•ELVEȚIA (etapa
F.C. Zurich 1—3;
Lausanne 1—2; .......„
Grasshoppers Zfirich 2—0;
Chaux de Fonds 1—1; Neuchatel — St. 
Gall 3—1: Sion— Servette Geneva 0—0;

OLANDA (etapa a 11-a) t Ajax Am
sterdam — Go Ahead Deventer 5—1: 
PSV Eindhoven — MW Maastricht 
4—2: FC Utrecht — Graafschap 3—1: 
Haarlem — Sparta Rotterdam 0—1 : AZ 
’67 Alkmaar — Teistar 2—1; Feyenoord 
Rotterdam — FC Den Haag 3—3 : NAC 
Breda — Roda Kerkrade 2—0; FC Twen
te Enschede — FC Groningen 3—2; NEC 

- FC Amsterdam o—0. Cla- 
Ajax — 18 p; 2. Feynoortl 

FC Twente — 16 p.

SPANIA (etapa a 8-a) ; Atletico Bil
bao —/Gijon 2—3; CF Barcelona — Gra
nada 4—0 (în acest meci a debutat. 
•Tohan Cruyff, care a înscris două go
luri): Malaga — Castellon 2—1; Oviedo 

’ ’ " -1; Atletico Madrid —
; Valencia — Espanol 
Las Palmas — Celta 
- Santander 0—0: Sa- 

Murcia 0—0.
Valencia -
- IO P : 3.

Nijmegen - 
sament : 1. 
-18 p; 3

— Real Madrid 1— 
Real Socledad 5—1 
Barcelona 1—0; 
Vigo 1—0; Elche 
ragossa

Clasament : 1.
Atletico Madrid
10 p.

(etapa a
Guimaraes 3—0;

st.FRANȚA (etapa a 12-a) : Nisa 
Ettiene 4—1: Lens — Metz 2—1; Nîmes 
— Bordeaux 0—0; Lyon — Monaco 0—1: 
Bastia — Marsilia 4—0: Sochaux — An
gers 4—2; Sedan — Nantes 0—1; Ren
nes — FC Paris 1—0; Troyes — Reims 
0—2; Nancy — Strasbourg 3—1.

Clasament : 1. Lens — 21 p: 2. Nisa 
18 p: 3. Mmes — 18 p.

12 p; 2.
Malaga —

PORTUGALIA
Porto — _____ _ ,7
Benfica Lisabona 0—i; CUF
Lisabona 0—3; “
4—1; Oriental _ __
lenenses — Barreirense 1—0; Leixoes — 
Vitoria Setubal 0—1; Beira Mar — Boa- 
vista 0—0.

Clasament: 1. Vitoria Setubal — 13 p; 
2 Sporting Lisabona — 12 p; 3. Benfica 
Lisabona — 11 puncte.

7-a) : FC 
Montij o — 
— Sporting 

Farense — Academici
Olhanense 2—0: Be-

La 28 noiembrie, la Roma

JUVENTUSINDEPENDIENTE
in finala Cupei Intercontinentale
Echipa italiană Juventus Torino va 

fi adversara formației Independiente 
Buenoș Aires în finala Cupei inter
continentale la fotbal. Campioana 
Italiei a acceptat să înlocuiască e- 
chipa Ajax Amsterdam care, după

cum se știe, a refuzat să se deplase
ze în Argentina. Conducerea clubu
lui Independiente este de acord ca 
finala să programeze un singur meci 
ce va avea loc la 28 noiembrie, la 
Roma.

Timp de trei zile, la Graz, s-a. desfășu
rat meciul dintre echipele Austriei și 
Bulgariei, contînd pentru primul tur al 
competiției europene de tenis pe teren 
acoperit. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 4—-1. în ultimele trei partide 
tenismanii austrieci au terminat învingă
tori : Pokorny. — Bojidar Pampuiov 
6—2. 6—4; Blanke — Ghenov 6—3. 6—3; 
Walter, Wimmer — Matei și- Bojidar 
Pampuiov 7—5, 6—3.

Finala celei de-a 2-a ediții a „Cupei Eu
ropei" la golt, competiție care se des
fășoară pe parcursul dintre Harde.lot și 
Boulogne sur Mer. se va disputa intre 
echipele Franței șl Scoției. Semifinalele 
competiției s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Scoția (Gallacher, Barnes) 
— Spania (Barrios. Gallardo) 2—1; Fran
ța (Garaialde, Pascassio) — Anglia (Ja- 
cklin. Coles) 2—1.

EUSEBIO A PRIMIT
GHEATA DE AUR'*//

La Paris a
feui oferit anual de revista de 
specialitate „France Football" celui 
mai bun golgeter al campionate
lor naționale. El a revenit — pen
tru sezonul 1972—73 — cunoscu
tului fotbalist portughez Eusebio, 
autorul a 40 goluri in 30 meciuri, 
care primește astfel premiul 
„Gheata de aur“. Cu argint a fort 
premiat vest-germanul Gerd 
Miiller, iar bronzul a revenit ju
cătorului bulgar Jekov.

fost decernat tro-

Redacția «I București, «tr. Vasile Conta nt. 1«$ telefoane: centrală 1110.05, secția corespondenți 11.51,09, interurban 72 și 285; telex; spoitrorn buc, 180, Tiparul P, „Informația', București 10.363

/


