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ATLETISMUL NOSTRU
ȘI CÎTEVA DIN 

PRODLEMELE SALE <">
/n I960, la Roma — 9 at lefi români; 

in 1972, la Miinchen —17;
ci fi vor fi la Montreal ?

sport care nu au încă organizat unSînt doar cîteva ramurile de
campionat mondial, și printre acestea: atletismul. De aceea, principala 
competiție a atletismului a fost și este cea din cadrul Jocurilor Olim
pice, desfășurată, precum se știe, la fiecare patru ani. Participarea la 
J. O. constituie, pentru fiecare sportiv, un țel al- activității sale. Există 
deci o dorință unanimă, justificată, ca la Jocurile Olimpice să ia parte 
un număr cît mai mare de atleți români, dar există, în același timp, în 
mod firesc, sarcini concrete privind realizarea unor rezultate de înaltă 
valoare, care condiționează și limitează această participare la Jocuri.

A trecut, iată, un an din cei patru care despart Jocurile de la Miin- 
chen de cele de la Montreal. în acest răstimp au fost suficiente cazurile 
în care a început să se întrevadă posibilitatea de participare la J. O. a 
unor atleți tineri, ca să nu mai vorbim de cei, de pe acum, consacrați 
pe plan internațional.

în acest context, problema pusă în discuția invitaților noștri este 
următoarea : „CE CREDEȚI CA TREBUIE SA SE ÎNTREPRINDĂ PEN
TRU CA LA J. O. SA POATA LUA PARTE, CU REZULTATE 
PUNZATOARE, UN NUMĂR MARE DE ATLEȚI ROMANI ?”

CORES-

De la bun început, înaintea răs
punsurilor primite, îngăduiți-ne o 
scurtă precizare de ordin statistic : 
Ia Roma, in 1960, din delegația 
României au făcut parte 9 atleți, 
ia Tokio, au fost 12, la Ciudad de 
Mexico — II iar, anul trecut, la 
Miinchen — 17.

Secretarul general al F.R.A., prof. 
VICTOR FIREA spune : „Nu știu 
dacă va fi posibil ca la J.O. din 1976 
să putem avea mai mulți atleți. Țin 
seama de faptul că multe dintre va
lorile noastre sînt la sfîrșitul carie
rei lor sportive și, că un mare atlet 
nu se poate forma numai intr-un sin
gur ciclu olimpic. Cred că este bine 
ca actualele noastre valori, care n-au 
o vîrstă prea înaintată, să fie concen
trate într-o formă de pregătire cu 
condiții deosebite de lucru și nu așa 
cum s-a procedat pînă în prezent. 
După părerea mea, nu numărul mare 
de atleți va condiționa o mai bună 
participare a României Ia J.O., ci 
atleții care vor putea obține un suc
ces mai mare decît cel de la Miin- 
chen, de exemplu".

„Selecționarea sau nominalizarea, 
cum i se va spune, a componenților 
lotului olimpic să se facă — aprecia
ză conf. univ. DUMITRU ALEXÂN- 
DRESCU — pe baza unor criterii o- 
biective : performanțele actuale, co
relate cu posibilitățile de creștere în 
viitor, cu studierea atentă a sporului 
rezultatelor pe plan mondial etc. A- 
ceastă operație complexă trebuie să 
aibă neapărat în vedere buna cunoaș
tere a atleților susceptibili de a fi 
selecționați, știindu-se trăsăturile de 
caracter, comportamentul general față 
de muncă, dorința lor de a se angaja 
fără menajamente la îndeplinirea 
obiectivelor propuse. Este nevoie, în 
altă ordine de idei, de asigurarea de 
către I'.R.A., de conducerile cluburi
lor, a unor condiții de activitate la

nivelul țărilor cu rezultate 
atletism (R. D. Germană, _ 
etc.) și în mod special de particula
rizarea metodicii de antrenament pen
tru fiecare component al lotului olim
pic, eventual, chiar discutarea planu
rilor individuale de pregătire cu cei 
mai buni specialiști din țara noastră".

Antrenorul federal prof. GH. ZÂM- 
BREȘTEANU opinează că ; „trebuie 
format un lot olimpic de valori certe 
(atleți, dar și medici, masori, alți 
specialiști) cu porțile larg deschise ; 
asigurarea a 2—3 locuri de pregătire 
foarte bine amenajate ; realizarea 
unei strînse colaborări cu Centrul de 
medicină sportivă și cu Centrul de 
cercetări științifice ; asigurarea timpu
lui de pregătire a atleților, într-o zi, 
o lună, pe întreg anul ; crearea unui 
climat stimulativ, moral, entuziast 
pentru lucrul de cea mai bună cali
tate !**.

Profesorul ION BENGA, antrenor 
la clubul Dinamo, principală uni
tate de performanță a sportului, a 
atletismului nostru, ne-a spus : „A 
trecut un an de la Olimpiada de la 
Miinchen și pînă acum n-am consta
tat nici o măsură concretă, practică, 
în atletism, pentru activitatea de 
înaltă performanță. Personal simt ne
voia unor fapte concrete și nu a vor
belor ! Ceea ce se făcea la noi pînă 
acum (dar nu se mai face !), în altă 
parte este la loc de cinste. Să nu ne 
trezim prea tîrziu, căci atunci nu știu 
ce se va mai putea îndrepta! în a- 
cest an, apreciez că sprijinul, pe 
toate planurile, pentru inalta perfor
manță, a fost mai redus decit in anul 
olimpic 1972. Sînt convins că fără 
măsuri excepționale nu pot fi obți-

bune în 
Bulgaria

Anchetă realizată de
Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

VIE ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ LA HANDBAL

SELECȚIONATELE ȚĂRII ÎNTÎLNESC
DANEMARCA«$1 R.F. GERMANIA <»
Formațiile de juniori și junioare dispută o dublă partidă 

cu reprezentativele similare ale Ungariei

In această perioadă de timp, selec
ționatele naționale de handbal des
fășoară o bogată activitate interna
țională. După cum se știe, reprezen
tativa feminină întreprinde chiar în 
aceste zile un turneu în R.F. Germa
nia (două victorii) și în Danemarca 
(unde urmează sâ evolueze in aceste 
zile). De puțină vreme, formația 
masculină s-a reîntors din Bulgaria, 
unde a disputat două partide amicale, 
de verificare, în localitatea Lovec, 
din apropierea orașului Pleven. Am-

(2 noiembrie) și Saarbriicken (4 no
iembrie). în continuare, echipa mas
culină va întîlni, la Timișoara, tot 

dublu, reprezentativa 
(15 și 17 noiembrie),

Liviu Bota, component al lotului 
de seniori

bele partide au fost cîștigate de band- 
baliștii români, prima
20—18 (12—12), jar cea de a doua cu 
23—16 (9—8).

Ieri dimineață i-am 
ponenții formației de seniori te sala 
Floreasca, unde participau la un 
antrenament intens, deoarece ritmul 
pregătirilor s-a accelerat în ultima 
vreme. Și aceasta, pentru că după 
scurtul turneu întreprins în Bulgaria, 
în fața reprezentativei masculine stau 
alte confruntări internaționale. Ast
fel, chiar miine, handbaliștii români 
vor pleca în ~
vor întîlni, în două meciuri, repre
zentativa țării gazdă, 
dintre cele mai puternice de pe con
tinent. Cele două jocuri R.F. Germa
nia — România vor avea loc la Koln

cu scorul de

găsit pe com-

R.F. Germania, unde

socotită una

într-un meci
Cehoslovaciei A( uviciuurn:;,
urmind ca de la 20 noiembrie să se 
alinieze la startul celei de a XlV-a 
ediții a „Trofeului Cafpați", la Cluj, 
alături de selecționatele Iugoslaviei, 
U.R.S.S., R.D. Germane și Dane
marcei.

Nici selecționatele de juniori și 
junioare nu au fost uitate. Chiar la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la Bucu
rești (în sala Floreasca) și la Ploiești 
(în sala Victoria), vor avea loc duble 
confruntări între selecționatele de 
juniori și junioare ale României și 
Ungariei. Duminică, în sala Floreasca, 
la ora 18, se dispută jocul România 
— Ungaria (junioare), iar la ora 19 
meciul România — Ungaria (juniori). 
Meciurile revanșă sînt programate 
marți 6 noiembrie în sala Victoria din 
Ploiești. Pentru 
fost invitate două 
din Bulgaria : G. 
jinski, D. Davidov

aceste partide au 
cupluri de arbitri 
Gruev și V. Ter- 
și B. Nenov.

Dispută pentru balon între Mărculescu (tricou alb), și băcăuanul Catargiu. Astăzi, pe stadionul din Bacău, cei 
doi vor reedita duelul din primăvară...

ASTĂZI, MECI-RESTANȚĂ ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

S.C. BACĂU-F.C. CONSTANȚA, NN JOC

O partidă deosebit de interesantă 
se va desfășura astăzi la Bacău. 
Este vorba de restanța din etapa a 
Xl-a a Diviziei A dintre Sport 
Club Bacău și F.C. Constanța.

Deși. în prezent, cele două forma
ții se găsesc la poli opuși ai clasa
mentului. întîlnirea suscită intere
sul amatorilor de fotbal, deoarece 
elevii antrenorilor Rădulescu sînt 
nerăbdători să părăsească locul de
loc plăcut ce-1 dețin, iar echipa 
constănțeană — să micșoreze sau 
chiar să anuleze actuala diferență 
de puncte ce o desparte de liderul 
campionatului, Universitatea Craio
va.

în tabăra băcăuană pregătirile 
sînt încheiate. „în „ll“-le ce va 
apare azi, la ora 15. pe stadionul 
„23 August1* din Bacău, va reintra 
portarul Ghiță, Constănțenii au

plecat ieri dimineață, cu autocarul, 
spre Bacău. Antrenorul Hașoli are 
unele probleme în alcătuirea for-

CLASAMENTUL

1. „U" CRAIOVA
2. F. C. Constanța
3. Dinamo
4. C.S.M. Reșița
5. Steaua 

„U“ Cluj
7. F.C. Argeș
8. Poiit. Iași
9. Poiit. Tim. 

Steagul roșu 
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niației, mai precis în ceea ce pri
vește linia de fundași. în meciul 
susținut în Albania, fundașul Ghir- 
ca. a suferit o întindere musculară 
și este incertă folosirea lui în me
ciul cu Sport Club.

Partida va fi condusă de N. 
Cursaru, ajutat la linie de V. Gli- 
gorescu (ambii din Ploiești) și C. 
Prusac (Botoșani).

Rugbyștii

pentru

români se pregătesc

meciul cu Franța

TERENUL DE SPORT- 
CiMP LARG DE FORMARE

10TUI REPREZENTATIV 
ÎNTÎLNEȘIE JOI 

PI SPORTUL S FUDENIISC

Șl DE PERFECȚIONARE A CALITĂȚILOR MORALE
Numărul tot mai mare al compe

tițiilor sportive oferă săptămînal 
amatorilor un program bogat, cu 
selecțiuni pe gustul fiecăruia. Și în. 
paleta largă a manifestațiilor de 
acest gen ne sînt rezervate aproape 
la fiecare week-end întreceri atrac
tive, cu o miză mai mare sau mai 
mică.

Spectatorul din tribună, adesea 
nelipsit din colțul său, urmărind pe 
arșiță, ploaie sau vint evoluția spor
tivilor sau echipelor sale favorite 
are astfel prilejul de a aplauda o 
performanță sau un spectacol de ca
litate. EI apreciază în egală măsură

INIȚIATIVE PE TERENURILE DIN COMUNA CREȚENI
GAZDE Șl OASPEȚI LA „CUPA STRUGURELUL DE AUR"

în ultimii ani am avut prilejul 
să urmărim o suită de întreceri 
sportive sătești, dar parcă nici 
una nu ne-a impresionat atît de 
plăcut ca „Festivalul sportiv al 
Crețenilor**, dotat cu „Cupa stru
gurelul de aur". O comună din 
imediata apropiere a Drăgășanilor, 
Ia prima vedere cu nimic deose
bit?. de altele care se înșiruie de 
o parte și de alta a șoselelor ce 
brăzdează județul Vîlcea. ~ 
mic deosebită și totuși 
reușit mai mult decît 
multe părți ca sportul să 
movat printre 
prim ordin ale sătenilor, ca spor
tul să constituie prietenul credin
cios și drag nu numai al tine
retului, dar chiar și al celor mai 
vîrstnici,

Cîțid au , început să sosească 
oaspeții în comună, participanții 
la cea' de '"a doua ediție a festiva
lului sporiiy,. pe ulițe, în fața ca
selor. cu gardurile frumos văruite, 
sătenii . îmbrăcați de sărbătoare 
și-au. întîmpinat musafirii cu a- 
plauzg și flori. Fiecare căuta din 
priviri pe fetele sau băieții po 
care, cu un an înainte îi luaseră 
să-i găzduiască, să-i ospăteze. Au 
fost întîlniri cu adevărat emoțio
nante. Și emoționant a fost și 
darul făcut tuturor participanților 
la întreceri de către gazde. Cîte o 
frumoasă batistă brodată (de că
tre elevele Școlii generale), cu 
imaginea cupei pusă în joc și cu 
mențiunea : „Festivalul sportiv al 
Crețenilor, dotat cu «Cupa stru
gurelul de aur»“ — ediția a II-a.

în această plăcută ambianță am 
urmărit, timp de două zile, dispu
tele la fotbal, handbal, volei, atle
tism, trîntă și ciclism. Competi
tori numeroși, reprezentanții co
munelor Mădulari, Amărăști, Glă*

șl comportarea sportivului sub toate 
aspectele, fiind întotdeauna alături 
de cel care respectînd regulile jocu
lui folosește mijloace corecte pentru 
a-și învinge adversarul, în spiritul 
celui mai deplin fair-play.

Exemplele ■ pozitive ale tinerilor 
care de la un concurs la altul, de 
la o etapă la alta caută să se înca
dreze plenar în normele eticii spor
tive sînt numeroase. Și printre pro
fesorii și antrenorii care-și conduc 
în 'permanență elevii de pe marginea 
terenului de sport întîlnim la fiecare 
pas oameni integri, pasionați de me
seria lor, destoinici educatori ai 
tinerei noastre generații.

Ne este încă viu în memorie exem
plul tînărului-atlet craiovean Nicolae 
Onescu (antrenor prof. Ștefan Po
pescu), reprezentînd țara într-o con
fruntare cu sportivii ucraineni pe 
stadionul din Kiev. Accidentat grav 
în prima zi de concurs, cind ieșise 
învingător în cursa de 1500 m, ei a 
cerut cu lacrimi în ochi medicilor 
să-i scoată ghipsul de pe piciorul 
lovit, sâ i se facă un tratament spe
cial pentru a putea lua startul și în 
proba de 800 m. Echipa noastră avea 
nevoie doar de cîteva puncte pentru 
a obține o frumoasă victorie și Ones
cu era gata, cu prețul oricărui sacri
ficiu, să fie 
săi.

Lăudabilă 
handbalistelor 
partida cu 
în „Cupa de toamnă". Una dintre ju
cătoarele formației studențești, Lidia 
Scorțescu, s-a prezentat lă meci fără

legitimația ce-i fusese rătăcită în 
Urmă cu o săptămînă. Feroviarele au 
pierdut această întilnire, L. Scorțes
cu (6 goluri) fiind chiar una din au
toarele succesului obținut de Univer
sitatea. Ele ar fi putut contesta, par
ticiparea la meci a jucătoarei fără 
legitimație; nu au făcut-o însă, re
cunoscând în mod sportiv superiori
tatea adversarelor, felicitîndu-le pen
tru victorie. Un alt exemplu de ade
vărat dascăl, educator pentru elevii 
să) este și Francisc Kotzu, antrenorul 
luptătorilor reșițeni. Echipa sa a 
pierdut recent la București, în fața 
echipelor Rapid și Vulturii Textila 
Lugoj, două partide importante, 
unele decizii fiind discutabile. Cu o 
atitudine demnă, exemplară pentru 
sportivii săi, ia sfîrșitul reuniunii 
F. Kotzu a mulțumit arbitrilor și s-a 
adresat luptătorilor reșițeni pe un 
ton părintesc, arătîndu-de care au 
fost greșelile care au generat cele 
două insuccese.

Ce mare deosebire între atitudinea 
tehnicianului din Reșița și cea a lui 
Constantin Ofițerescu, de pildă, tot 
antrenor de lupte la echipa Farul ! 
Constănțeanul, obișnuit să se mani
feste în mod cu totul dezaprobator 
față de deciziile arbitrilor, s-a pre
zentat, nu de mult, la un meci 
campionat, desfășurat la Galați, 
stare de ebrietate, comportarea

conti- 
a dat 
Ia 27

Un prim examen dificil pentru 
rugbyștii români s-a încheiat cu 
bine (33—9 cu echipa R.F. Ger
mania, în meciul amical de la 
Heidelberg), altul — și mai greu 
— bate la ușă : partida oficială 
cu Franța, de la Valence, la 11 
noiembrie, contînd pentru „Cupa 
națiunilor F.I.R.A.".

Preparativele pentru întîlnirea 
tradițională franco-română au și 
început, imediat după înapoierea 
din R.F.G. Antrenorii coordona
tori ai lotului, Petre Cosmănescu 
și Valeria Irimescu, au fixat lo
tul din care urmează a fi selecțio
nat XV-le reprezentativ.

Ca fundaș figurează în 
nuare Durbac, jucător care 
satisfacție în meciul de
octombrie. Va fi încercat totodată 
Bucoș, foarte activ în ultimele 
jocuri din campionat și din „Cupa 
F.R.R.".

în linia de treisferturi apar nu 
mai puțin de 10 jucători : aripile 
I. Constantin, Nica și Hariton tu
nul dintre jucătorii Sportului stu
dențesc evidențiați recent), centrii 
Dragomirescu, Motrescu și Marica 
și mijlocașii Nicolescu, Florescu, 
Mateescu și Al. Dumitru (Steaua).

Pentru linia a IlI-a, opțiunile 
antrenorilor s-au fixat asupra lui 
Postolache, Florian Constantin, 
Al. Pop, Fugigi și Octavian Cor- 
neliu, iar în linia a II-a figurea
ză Dumitru (Farul), Șerban și A- 
tanasiu.

în fine, în linia I, alături de 
Ciornei, Munteanu și Dinu, au 
fost aduși Cioarec și Ortelecan.

Lotul, în această componență, 
va fi verificat, într-o primă con
fruntare publică, joi 1 noiembrie. 
Adversar: Sportul studențesc.
Meciul a fost programat pe tere
nul de rugby al Complexului spor
tiv universitar de la lacul Tei, în- 
cepînd de la orele 16. (t. st.)

Cu ni- 
aici 
în 
fie 

preocupările

s-a 
alte 
pro- 

de

de coechipierii

Adrian VASILIU
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de 
în 
sași atitudinea

Rapid după
București

a fost 
de ia

Universitatea

alături

DESPRE VICTORIILE Șl INFRINGERILE LOR

Reprezentantele celor nouă comune

vile, Șutești, Orlești, Pesceana, 
Gușoreni, Ionești și Crețeni și-au 
măsurat forțele pe terenurile de 
handbal și volei, pe pista de atle
tism, toate aparținînd Școlii gene
rale, sau pe terenul de fotbal co
munal, gazonat și frumos îngrădit. 
Totul a fost frumos. Un veritabil 
festival sportiv, la a cărui reușită 
și-au adus din plin contribuția 
Dumitru Pochescu — primarul 
comunei, Silviu Petrescu — vice
președintele Consiliului popular, 
Ilie Nicolae — președintele C.A.P.

W. «emuA

Glăvile care a dispusul de aur" a revenit echipei din 
la limită de formația din Gușoeni

care și-au disputat „Cupa strugurelul de aur“ sint prezente la festivitatea 
de deschidere a competiției.

Crețeni, Gheorghe Firtat — pro
fesor, Ion Mehedințu — secretarul 
Comitetului U.T.C., profesor de 
educație fizică la Școala generală. 
Și pentru că am amintit de acest 
tînăr profesor de educație fizică, 
ne simțim datori să-1 felicităm 
cu toată căldura pentru reușita 
tehnică a întrecerilor. Mehedințu 
este, în materie de sport, sufle
tul întregii comune. L-am întîlnit 
jucînd în echipa de fotbal, apoi 
în echipele de handbal și volei. 
L-am găsit în postura de antre
nor «1 echipelor de handbal și 
volei fete sau conducted ansam
blul de gimnastică care a prezen
tat o reușită demonstrație tn fața 
numeroșilor oaspeți și tot Mehe
dințu a fost și sufletul galeriei ce
lor din Crețeni. Un om inimos, 
așa cum îi stă bine unui tînăr, 
un entuziast, un mare Îndrăgostit 
de profesia căreia i s-a dedicat.

Și oameni ca Ion Mehedințu am 
întîlnit mulți în comuna Crețeni, 
ca de altfel și în rîndurile celor
lalte reprezentative de comune. 
Toți aceștia, cu forțele unite au 
asigurat succesul de necontestat 
al „Festivalului sportiv din Cre
țeni".

Iată acum primii clasați în în-

trecerile sportive dotate cu „Cu
pa strugurelul de aur". Atletism 
— băieți, 100 m : 1. Gh. Nicolaes
cu (Crețeni), 2. 
șoieni), 3. C. 
ieni) ; lungime : 
2. I. Grebenea
Vlădulescu ; fete, 100 m: î. Mino- 
dora Marinescu (Amărăști), 2. Lu- 
creția Ghițoiu (Crețeni), 3. Con
stanța Voicu (Crețeni) ; lungime: 
1. Minodora Marinescu. 2. Lucre
tia Ghițoiu, 3. Constanta Abagiu 
(Gușoieni) ; trîntă 81 kg: 1. Gh. 
Firtat (Crețeni), 67 kg: Marin 
Fîrtat (Crețeni) ; 78 kg: Ion Spîr- 
leanu (Crețeni) ; 84 kg: Gh. Tru- 
ță (Crețeni) : ciclism: 1. D. Nisto- 
roiu (Șutești), 2. Marin Oprescu 
(Amărăști), 3. Petre Teleșăan (A- 
mărăști) ; volei: 1. Glăvile, 2. 
Gușoieni, 3. Crețeni. 4. Amărăști ; 
handbal fete: 1. Gușoieni, 2. Cre
țeni, 3. Ionești, 4. Amărăști ; hand
bal băieți: 1. Gușoieni, 2. Cre
țeni, 3. Șutești. 4. Glăvile; fotbal:
1. Crețeni, 2. Gușoieni, 3. Șutești,
4. Peșceana, 5. Amărăști ; Clasa
ment general: 1. Crețeni 50
2. Gușoieni 37 p. 3. Amărăști 20 
4. Șutești 13 p, 5. Glăvile 7 p, 
Peșceana 7 p. 3. Ionești 2 p.

Gh. Bizoi (Gu- 
Vlădulescu (Gușo- 
1. Gh. Nicolaescu, 
(Gușoieni), 3. C.

P, 
P, 
6.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Numeroase terenuri și săli au găzduit, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, întreceri în cadrul unor competiții de interes 
republican. Soldate cu rezultate normale sau cu surprize, ele 
s-au bucurat de un public numeros și entuziast. Ce a deter
minat victoria ? Ce a cauzat înfrîngerea ? Cîțiva dintre prin
cipalii „actori** ai manifestațiilor sportive de sîmbătă și du
minică își asumă răspunderea de a ne da 
întrebări.

BASCHET GH. CÎMPEANU

„JOCUL COLECTIV NE-A ASIGURAT
Gheorghe CIMPEANU (Universita

tea Timișoara): „In prima repriză, 
clujenii au luat avans din cauza gre
șelilor noastre r am grăbit atacul șl 
am aruncat la coș din poziții neindi
cate. în următoarele 30 de 
prezența pe teren a Iul Nicolae 
ne»cu a dat acțiunilor claritate 
eficiență. Am jucat colectiv, 
folosit atacuri de lungă durată șl am 
aruncat la coș tn momente și din 
poziții potrivite, 
mult sa <‘

minute, 
lo

ri am
din 

. .   . Am dorit foarte 
mult sa cîștlgăm acest meci**.

Matei RUHRING (Universitatea 
Cluj): „Am pierdut jocul pentru că 
am fost depășiți sub propriul nostru 
panou, de unde timișorenii au în
scris cel puțin 20 de puncte. Fiecare 
dintre noi nu ne-am păzit cum se 
cuvine adversarul direct la recupe
rări. în atac, acțiunile au fost indi
viduale și pripite, ceea ce a generat 
greșeli de tehnică pe care de obicei 
nu le comiteam. Universitatea Timi
șoara a avut o mai mare capacitate 
de organizare a jocului și în repri
za a doua a folosit tactica faulturilor 
pentru a întrerupe atacurile noas
tre"

VICTORIA

(„U" Timișoara):

răspuns la aceste

Ediția a XXV-a a cam
pionatului masculin de 
baschet a debutat eu 
jocuri interesante. In 
imagine, fază din me
ciul „V“ Cluj — I.E.F.S.

Foto :
Vasile BAGEAC

LUPTE
„0 GREȘEALA DE

T. IGNĂTESCU (Rapid)

ORDIN TACTIC M A PRIVAT DE VICTORIE"
DULICA (C.S. Pitești) : „For- 
din care fac parte pornea, în 

Poiana 
de 

par-

Iun
mația
turneul pe categorii de la
Brașov, cu o zestre apreciabilă 

ipuncte acumulate pe întregul 
curs al competiției si, deci, cu șanse 
apreciabile de a se clasa în primele

două locuri, performanță care 
mite echipelor să participe la 
neul final. Azi sîntem cu toții 
ciți că acest obiectiv al nostru

per
tu r- 
feri- 
fost

(Continuare în pag. a 2-a)
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„CUPA UE TOAMNĂ" LA HANDBAL AZI, PENULTIMA ETAPĂ A TURULUI ÎN DIVIZIA A DE VOLEI
NE-A OFERIT-ÎNAINTEA FINALULUI 

JOCURI DE MARE FRUMUSEȚE 
la Pitești, vor avia lot finaleleD Duminlcd,

Consumată duminică, ultima e- 
tapă a „Cupei de toamnă" la hand
bal a fost — fără discuție — cea 
mai disputată rundă a competiției, 
aducînd o serie de rezultate sur
prinzătoare, înregistrate la capătul 
cîtorva partide de ridicat nivel teh
nic și spectacular. în fruntea aces
tor rezultate am plasa înfrîngerea 
suferită de Minaur Baia Mare la 
Sibiu, în fața Independenței. Dacă 
băimărenii nu dispuneau de un gola
veraj foarte bun, ar fi fost 
posibil ca etapa a X-a să 
furnizeze o adevărată lovitu
ră de teatru în seria a Il-a 
masculină, unde Politehnica Timi
șoara s-a aflat la mai puțin de 
un pas de calificare în finală. Așa, 
însă, elevii antrenorului Lascăr 
Pană vor fi cei care se vor pre
zenta duminică la Pitești, pentru 
a-și disputa trofeul cu Dinamo 
Brașov (o altă învinsă a rundei de 
duminică).

în eternul derby bucureștean, Di
namo a învins de această dată 
Steaua cu scorul de 24—19. Pentru 
nici una dintre echipe rezultatul a- 
cestei partide nu putea aduce drep
tul de intrare în finală, dar obiș

nuita rivalitate și ambiția firească 
au determinat jucătorii ambelor 
formații să evolueze dîrz, așa Incit 
spectatorii au avut posibilitatea să 
urmărească un meci atrăgător. A- 
ceastă victorie i-a propulsat pe di- 
namoviști pe locul secund.

La feminin, I.E.F.S.-ul a încheiat 
întrecerile din serie cu un avantaj 
de 8 puncte față de următoarea 
clasată, Textila Buhuși. în jocul cu 
Universitatea București, elevele an
trenorului I. Bota s-au dovedit to
tuși destul de nesigure și se pare 
că această nesiguranță vine de la 
oboseala întregii echipe, manifes
tată și în alte partide din returul 
„Cupei1*. Oricum, studentele bucu- 
reștence vor avea de făcut față, în 
finală, unei adversare destul de pu
ternice — Universitatea Timișoara 
— în rîndurile căreia reintrarea 
Niculinei Iordache s-a dovedit de 
bun augur.

înainte de a face cîteva consi
derații asupra viitoarelor finale se 
cuvine să mai amintim și de pu
ternicul reviriment al Universității 
Iași, învingătoare în ultimele două 
etape, ca și de poziția codașă o-

cupată de Confecția, deși posibili
tățile echipei textiliste depășesc ca
tegoric locul ocupat în „Cupa de 
toamnă”,

Finalele vor opune, așadar, echi
pele Minaur Baia Mare și Dinamo 
Brașov, la băieți, I.E.F.S. București 
și Universitatea Timișoara, la fete. 
Ambele jocuri sînt deschise orică
rui rezultat, deși șansele mai mari 
aparțin primelor formații care au... 
avantajul de a fi dat loturilor re
prezentative mai puțini jucători. Se 
pare, totuși, că partidele — pro
gramate duminică dimineața de la 
ora 10,15, pe terenul Liceului N. Băl- 
cescu din Pitești — vor reuși să 
ofere spectatorilor două adevărate 
finale, întrucît toate cele patru for
mații au luptat serios pentru a 
ajunge în această ultimă fază a 
competiției.

CLASAMENTELE
FEMININ, Seria I

X. I.E.F.S. Buc. 10 9 0 1 H4— 89 182. Textila Buhuși 10 5 0 5 105—105 103. Universitatea Buc. 10 4 1 5 133—129 9
4. Rapid București 10 4 0 6 118—119 85. Universitatea Iași 10 4 0 G 119—131 8G. Confecția 10 3 1 6 110—126 7

Seria a H-a
1. Univ. Timișoara 10 8 1 1 109— 86 17
2. Constr. Timișoara 10 6 1 3 93— 80 133. Voința Odorhei 10 5 2 3 81— 77 124. CSM Sibiu 10 3 1 6 79— 99 75. Mureșul Tg. Mureș 10 3 0 7 102—105 6
6. Rulmentul Brașov 10 2 1 7 96—113 5

MASCULIN, Seria I
1. Dinamo Brașov 10 6 2 2 158—133 14
2. Dlnamo Buc. 10 5 1 4 184—182 11
3. CSU Galați 10 5 1 4 170—168 li
4. Unlv. București 10 4 1 5 143—147 9
5. Steaua 10 4 1 5 179—187 9
6. s.c. Bacău 10 2 2 6 15^—176 6

Seria a n-a
1. Minaur Bala Mare 10 7 0 3 179—143 14
2. Poli. Timișoara 10 7 0 3 146—139 14
3. Unlv. Cluj 10 5 0 5 146—142 10
4. Independența Sibiu 10 5 0 5 152—168 10
3. ASA Tg. Mureș 10 4 0 6 152—163 8
6. CSM Reșița 10 2 0 8 133—153 4

0 Ieri, Dinamo —
„U“ Cluj (m) 3-0

Astăzi este programată penultima 
etapă a turului în divizia A de vo
lei. Exceptînd partida masculină 
Dinamo — ,,U“ Cluj, care s-a dis
putat ieri dimineață, etapa este 
completă. întîlniri mal interesante 
se anunță a fi cele masculine : 
Steaua — C.S.U, Galați (sala Flo- 
reasca, ora 17). Politehnica Timișoa
ra — I.E.F.S. și Universitatea Cra
iova — Rapid, precum și cele de 
fete : I.E.F.S. — Dinamo (sala Flo- 
reasca, ora 18,30), „U“ Cluj — 
C.S.M. Sibiu și Constructorul Bucu
rești — Medicina București, (sala 
Constructorul, ora 18). Iată și cele
lalte partide ; Explorări B. Mare — 
Progresul, Viitorul Bacău — Trac
torul Brașov (masculin), I.T.B. — 
Farul, Rapid — Universitatea Ti
mișoara (sala Ciulești, de Ia ora 
17) și Penicilina Iași — Universita
tea Craiova.

• Cîteva detalii de la meciul de 
ieri, Dinamo — „U“ Cluj, progra
mat cu o zi mai devreme în urma 
înțelegerii dintre conducerile ce
lor două echipe. în primul rînd. 
menționăm faptul că voleibaliștii 
clujeni au prezentat un lot redus 
mulți jucători trebuind să se în
toarcă acasă, la cursuri, după me
ciul de duminică. în aceste condi
ții, c-i n-au putut rezista în fața 
campionilor, care au obținut victo
ria cu 3—0 (13, 2, 4) în mai puțin 
de o oră de joc. De remarcat totuși 
faptul că, în primul set, oaspeții au 
avut momente în care au evoluat 
de la egal la egal cu dinamoviștii 
Ei au fost pe punctul de a cîștiga 
acest set, după ce fuseseră conduși 
cu 7—0, dar reușiseră să răstoarne 
situația spre final: 13—11. Ratînd 
însă de cîteva ori posibilitatea în
cheierii setului în favoarea lor, clu
jenii au depus apoi armele. Bun 
arbitrajul cuplului R. Farmuș — 
I. Covaci.

• Aseară, în sala Constructorul, 
în partida restanță din prima etapă 
a diviziei feminine : Constructorul 
București — Universitatea Timișoa
ra 3—0 (10, 9, 2).

Infiltrată în dispozitivul defensiv al Universității, Aneta Silcha (I.E.F.S.) 
va înscrie un nou gol pentru echipa sa. Fază din meciul feminin al 
t,Cupei de toamnă", Universitatea București — I.E.F.S.

Foto: Dragoș NEAGU

UN FRUMOS SUCCES AL ATLETILOR ROMÂNI
EUROPENE FEROVIARELA CAMPIONATELE

CUM AM ClȘTIGAT?
CUM AM PIERDUT?

(Urmare din pag. 1)

realizat. Să știți Insă că acest succes 
al formației din. Pitești nu este în- 
tîmplător. De mai bine de două luni, 
antrenamentele noastre se desfășoa
ră cu multă seriozitate, pe cicluri, în 
așa fel Incit să asigure tuturor spor
tivilor capacitatea de luptă necesară 
într-o întrecere deosebit de dificilă, 
cum sînt aceste turnee, în care tre
buie să susținem cite opt meciuri în 
trei 2iie. în ceea ce mă privește, am 
dorit din toată inima să dovedesc că 
titlul de campion mondial de juniori, 
pe care l-am obținut astă vară, la 
Miami Beach (S.U.A.), n-a fost un 
succes întîmplător. Oare am reu
șit

Teodor IGNATESCU (Rapid) : 
,,Deși am fost foarte bine pregătit, 
n-am putut să mă clasez pe primul 
Ioc la categoria 82 kg, deoarece lupta 
ia această categorie a fost extrem 
de grea ca urmare a numărului

RUGBY
„CU GINDL'L LA

Ghcorghe NICA (component al 
formației reprezentative) : „După 
cum se știe, în urmă cu cîteva zile, 
la Heidelberg, am reușit să obținem 
o victorie categorică în fața XV-lul 
veșt-german, demonstrînd convingă
tor că insuccesul de la București, de 
anul trecut, a fost un accident. Un 
accident care a avut, însă, și învăță
mintele sale. Mă refer, în primul 
rînd, la faptul că de această data nu 
ne-am mai permis nici un moment 
de relaxare, supunînd adversarii u- 
nui continuu pressing, care i-a in
comodat vizibil. Respectînd indica
țiile tactice date de către antrenori, 
evoluînd cu multă ambiție și serio
zitate, am reușit un joc bun pe înain
tare, linia întîi a fost mai activă, iar

mare de concurenți puternici care 
au fost prezențl la Poiana Brașov. 
Totuși, cred că puteam să mai ob
țin o victorie, în partida cu Nicoiae 
Lăcrățeanu (C.S. Pitești), dacă nu 
greșeam din punct de vedere tactic. 
Am declanșat prea tîrziu ofensiva 
(abia în ultima repriză) și n-am mai 
putut reface în totalitate terenul 
pierdut. Dacă atacam mai devreme, 
aveam timpul și capacitatea fizică de 
a executa mai muite procedee teh
nice decît adversarul și, deci, să 
cîștig. M-am temut Insă că nu voi 
avea suficiente resurse fizice, cu 
atît mai mult cu cit meciul s-a dis
putat către sfîrșitul turneului, atunci 
cînd oboseala începuse să-și spună 
cuvîntul. Dar. din greșeli se învață. 
Sînt tînăr si mai am timp să 
cîștig experiență competițională... 
Sînt fericit însă că, împreună cu co
legii mei de echipă, am acumulai 
cele mai multe puncte în turneul pe 
categorii, realizind un salt apreciabil 
In clasamentul seriei a III-a“.

GH. NICA (ECHIPA NAȚIONALĂ) 

F1ECIUI CU FRANȚA'*
treisferturile mal percutante. Tre
buie să mai adaug că partida cu re
prezentativa R.F. Germania, cel mai 
important test înaintea meciului cu 
Frânta, a oferit pe lîngă aprecierile 
pozitive și posibilitatea evidențierii 
unor minusuri, în special în ceea ce 
privește apărarea si legătura dintre 
compartimente. Trebuie să îmbună
tățim și randamentul în acțiunile de 
placare — armă eficientă de stopare 
a acțiunilor adverse. Astfel că, la 11 
noiembrie, la Valence, să dăm o re
plică dîrză sportivilor francezi, să 
realizăm un rezultat pe măsura 
prestigiului de care se bucură 
rugbyul românesc în momentul de 
fată".

în localitatea italiană Pistoia s-au 
desfășurat, zilele trecute, întrecerile 
campionatelor europene feroviare 
de atletism. La competiție au luat 
parte atleți și atlete din 18 țări de 
pe continent.

Un succes remarcabil au înregis
trat reprezentanții României care 
au ocupat, în final, primul Ioc în 
clasamentul general al campionate
lor. De asemenea, tot primul loc a 
fost ocupat în clasamentul masculin 
și locul secund în cel feminin. Cu 
■acest prilej sportivii români au cîș- 
tigat 7 titluri de campioni europeni 
feroviari (cinci la bărbați și 2 la 
femei) și au înregistrat șase recor
duri ale competiției. La încheierea 
disputelor, ing. Ion Lup. președin
tele secției de atletism a clubului 
Rapid, conducătorul delegației spor
tivilor noștri, a fost călduros feli-

citat pentru comportarea remarca
bilă a atleților români.

Iată acum și cîteva dintre rezul
tatele individuale realizate de spor
tivii noștri : BĂRBAȚI : 100 m : 1. 
T. Petrescu 10,7 ; 200 m : 1. T. Pe
trescu 21,3, 4. C. Pascu 22,3 ; 400 m :
3. T. Puiu 48,5 ; 800 m : 3. I. Zam
fir 1 :53,0 ; 110 mg : 2. E. Gheor- 
ghe 14,7 ; 400 mg : 2. I. Rățoi 52,9
4. E. Gheorghe 53,9 ; 3000 m obst. :
1. Gh. Cefan 8 : 46,5 ; 4x100 m : 2. 
echipa Rapid 41,9 ; înălțime : 1. S. 
loan 2,08 m ; prăjină : 1. N. Ligor 
4,90 m ; lungime : 2. M. ~
7,38 m, 3. D. Iordache 7,30 
piu : 2. D. Iordache 15,27 
MEI : 400 ni : 3. Doina
57,3 ; 1500 m : 1. Natalia Andrei
4 :32,3 ; lungime : 3. Maria Tatar 
5,63 m ; înălțime : 2. Virginia Ioan 
1,78 m ; disc : 1. Olimpia Cataramă 
59,08 m.

Zaharia 
m ; tri- 
m ; FE- 
Bădescu

HANDBAL
„EMOȚIA A FOST MAI

Cornelia MOHANU (I.E.F.S.) ; „în- 
tîlnlrile cu Universitatea București 
ne trezesc întotdeauna ambiții mari, 
dar șl emoții... De aecastă dată, la 
începutul partidei, emoțiile au fost 
mai mari decît ambițiile, lucru care 
ne-a făcut să șutăm prea repede și 
să ne apărăm crispat. Din fericire, 
însă,' totul a durat doar 20 de mi
nute, după care ne-am revenit șl am 
început să jucăm mai aproape de 
posibilitățile noastre. Cred că hotâ- 
rîtoere în obținerea victoriei a fost 
canalizarea acțiunilor ofensive spre 
jucătoarele de semicerc, luoru deter
minat de forma modestă a liniei de 
9 m. A.poi, se cuvine să subliniez și 
mobilizarea întregii echipe în apă
rare. unde ieșirile prompte la adver
sarele cu mingea au suplinit în bună 
măsură nesiguranța portarilor. Ori
cum, meciul cu Universitatea Bucu
rești ne-a arătat în ce direcții tre
buie să ne orientăm pregătirea din

VOLEI
„ThARIL SORIN MACAVEI A

CORNELIA MOHANU (I.E.F.S.) 
MARE DELII AMBIȚIA..."
această săptămînă în vederea finalei 
cu eternele noastre rivale de la Uni
versitatea Timișoara".

Steliana DIACONESCU (Universi
tatea București) : „Doream să cîști- 
găm acest meci și nu numai pentru 
că o victorie ne aducea pe locul II 
în clasamentul final al seriei, ci și 
pentru că un succes asupra cam
pioanei țării însemna ceva reconfor
tant și onorabil. N-am reușit să cîș- 
tigăm. deși puteam face acest lucru 
dacă ne-am fi concentrat atunci cînd 
conduceam cu trei goluri. Greșeala 
noastră a fost că. în loc să conti
nuăm să jucăm mai mult la semi
cerc, am aruncat deseori de la dis
tanță, facilitînd sarcina apărării ad
verse care adoptase un sistem avan
sat. Chiar și în ultimul minut de joc, 
cînd ne aflam în atac, am fi putut 
înscrie și realiza, astfel, un rezul
tat de egalitate. Dar ne-am grăbit 
din nou..."

I. BÎNDA („U" Cluj):

DECIS VICTORIA NOASTRĂ"
FI. STATE (Progresul București) : 

După ce am condus cu 2—0 la seturi 
pe Universitatea Cluj nu mai cre
deam că vom pierde, relaxîndu-ne 
mult prea devreme. La aceasta s-au 
adăugat inexactitățile comise în apă
rare, în special la preluare, permi- 
țînd adversarilor să puncteze deci
siv. Să nu uităm, însă, că în mo
mentul de față echipa nu • dispune 
de antrenor, ceea ce se răsf-rînge și 
asupra evoluției noastre. Urmarea ? 
Duminică am fost privați de o victo
rie pe care o doream foarte mult".

I. BÎNDA (căpitanul echipei ,,U" 
Cluj) : „A fost un joc echilibrat, de 
luptă. Chiar și cînd ne-am văzut 
conduși cu un scor ce părea a nu 
mai lăsa dubii asupra învingătorilor, 
nu ne-am pierdut încrederea în forța si 
puterea noastră de luptă. Ne bucură 
foarte mult rezultatul obținut, care 
ne stimulează pentru viitoarele con
fruntări. Remarc, cu această ocazie, 
comportarea tînărului meu coechi
pier Sorin Macavei, unul dintre fac
torii hotărîtori în obținerea victo
riei"!

Continuînd să solicităm părerea sportivilor despre evoluția lor și a 
colegilor lor de echipă, aflăm lucruri deosebit de interesante. Ne face 
plăcere să consemnăm, în primul rînd, spiritul autocritic în care sînt 
analizate cauzele înfrîngerilor, comportarea sub nivelul așteptărilor, unele 
greșeli săvîrșite pe parcursul întrecerilor. Este, fără discuție, calea cea 
mai sigură de progres. Analizînd cu luciditate elementele determinante, 
căutînd să depisteze adevăratele lipsuri în pregătire și în joc, ei vor pu
tea să-și asigure premise pentru remedierea lor, pentru o evoluție supe
rioară, în viitor.

Gabriel Udișteanu (Dinamo) plasează mingea in spatele blocajului efectuat 
de loan Binda și Viorei Bălaș („U- Cluj).

Foto : Vasile BAGE AC

BOX a Început „Cupa Federa
ției" (pe echipe). In prima etapă au 
lost Înregistrate următoarele rezultate : 
Farul Constanța — Dinamo Brașov 
26—17; Box Club Brăila — Motorul Arad 
17—5; Electroputere Craiova — Selecțio
nata Constanța 18—22; Constructorul Ga
lați — Selecționata Caraș-Severin 23—17: 
U.M. Timișoara — Muscelul Clmpulung 
16—26. • UN NUMEBOS PUBLIC a ur
mărit sîmbătă seara, tn sala Progresul, 
întrecerile finale ale turneului dotat cu 
„Cupa Voința". Reuniunea „maraton" (» 
cuprins 14 lntllnlri) a plăcut spectato
rilor, majoritatea puglliștllor care au 
urcat In ring etaltnd frumoase calități. 
Dintre Analiști o bună Impresie au lă
sat Mihai Ștefan, Petre Chltacu, Eugen 
Chiricuță șl Dumitru Petropavlovsk!.

Clasament pe echipe : 1 — Clubul
sportiv școlar (antrenor George Potea) 
4 p; 2. — Progresul (antrenori I. Va
silov șl M. Volnea) 4 p (locul I a fost 
decis după numărul de flnallștl).

LUPTE Sala sporturilor din
Iași a găzduit o întîlnire internațională 
de lupte libere între formația locală 
Nicolina și Viking Wolin din Polonia. 
Scorul a fost favorabil echipei Nicolina 
cu 5—3. © LA BRAȘOV s-a desfășurat, 
zilele acestea, un interesant concurs do 
libere, la care au participat 70 de juniori, 
din Craiova, Tg. Mureș, Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Ploiești și Brașov (Stea
gul roșu, Dinamo și Școala’ sportivă 
Brașovia). întrecerile au fost de un 
bun nivel tehnic, comportarea cea mai 
bună avînd-o reprezentanții clubului 
brașovean Dinamo, care au cucerit tro
feul, „Cupa Carpați“ totalizînd S3 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat : Steagul 
roșu 32 p și Brașovia 31 p. S-au remar
cat Fejer — 43 kg, Catrina — 75 kg 
(ambii de la Dinamo), Grigore — 65 kg 
(Craiovâ) șl Seregely — 81 kg (Tg. Mu
reș).

ATLETISM. în organizarea asocia
ției sportive Dlnamo Jilava s-a desfășu
rat, duminică, prima ediție a compe
tiției de marș dotată cu „Cupa de toam
nă". Concursul a avut loc pa traseul 
de pe strada Maior Coravu. Cîștigătorii 
competiției au fost următorii ; juniori 
III: Dan Antohl (Dlnamo), juniori H șl
1 : Teodor Nicola (PTT), seniori: Ion
Gâsitu (Steaua), veterani : Ilie Dobrescu 
(Dinamo Jilava) o LA CRAIOVA, a avut 
loc Intîlnirea amicală dintre atleții Li
ceului N. Bălcescu din localitate și cei 
ai clubului Polonia Varșovia. Gazdei® 
au obținut victoria cu 41—36. Cîteva re
zultate tehnice : Zafia (V) 12,5 — 100
m, Zafia (V) 26,0 — 200 m, B. valencik 
(V) 5.61 m — lungime, Fl. ionescu (C) 
46.44 m — disc, G. Dobre (C) 39,62 m — 
suliță, R. Zăinescu (C) 5:0G,0 — 1300 m, 
în probele feminine ; Al, Tudor (C) 11,0
— 100 m, s. Feklewskl (V) 50,7 — 400 
m, D. Francu (C) 14,80 m — triplusalt. 
C. Bădescu (C) 40,46 m — disc, ta delțs 
masculine.

VOLEI Intre 5 și 10 noiem
brie se va desfășura, în sala Dinamo 
dm Capitală, tradiționala competiție DI- 
Namoviada, la startul căreia și-au 
anunțat participarea 8 echipe feminine 
și tot atîtea masculine. Timp de șase 
zile vom putea, deci, Să urmărim cîteva 
team uri de mare reputație, cum sînt ; 
Dinamo Moscova (multipla cîștigătoare 
a C.C.E.), Levski Spartak Solia, cam
pioana Bulgariei, Dozsa Budapesta, Atn- 
rokan Phenian (feminin), Dynamo Ber
lin, Gwardia Varșovia, Ruda Hvezda 
Praga (masculin), alături de reprezen
tantele clubului Dihamo București. 
G ARBITRUL ANGHEL DINICU a pri
mit, la Craiova, cupa pentru cel mai 
bun cavaler al fluierului care a oficiat 
în campionatul trecut în Cetatea Băniei.

ȘAH La lași, a avut loc întll- 
nirea internațională amicală de șah din
tre echipa locală Medicina și o selec
ționată a Albaniei. Manifestînd superio
ritate la majoritatea meselor de joc, 
șahiștii oaspeți și-au adjudecat victoria, 
la scorul final de 6’/2—ol/2.

CA1AC-CANOE La Închiderea
sezonului de calae-canoe, pe lacul He
răstrău din București, au fost prezențl 
la concursul dotat cu „Cupa de toam
nă" șl organizat de Comisia municipală, 
peste 200 de concurenți de la majori
tatea cluburilor bucureștene. Disputele 
au avut Joc pe distanța de 500 m. IATĂ 
REZULTATELE : Kt — junioare : Doina 
Simion (CNU); K3 — junioare ; Luxa 
Parascbiv — Florica Petrușel (CNU): 
CI — juniori : Ionel Văduva (CSS); C2
— juniori : M. Stoica — A. Ivan (Dina
mo' ; Kl — juniori : Radu Șofran (CSS); 
K'i — juniori: Fi. Nițescu — E. Frangu- 
loiu (Olimpia); K4 — juniori ; Olimpia 
(F. costache — C. Badea — C. Manea
— G. Ștefan); CI — seniori : p. Marcov 
(Dinanio): Kl — seniori : I. Bivol (Di
namo) ; K4 — seniori : Dinamo (V. Țt- 
ganov — C. Stanciu — G. Maeamol — 
C. Potîrniche); Kl — senioare : Venera 
Petre (CNU); K2 — senioare : Eleni 
Anghelescu — Stela Ionescu (CNU); CI
— tineret: Daniel Oancea (Olimpia); Kl
— tineret : Nicoiae Eșanu (Olimpia); 
K2 — tineret: A. Ivan — C. Petcu 
(CNU); Kl — tineret (f) : Valeri?, Pas- 
cariu (CNU). Clasament pe cluburi ; 1. 
Dinamo 203 p, 2. Olimpia 102, p, S- 
C.N.U. 89 p, 4. Rapid 69 p, 5. Sc. sp.
2 63 p, 6. C.S.S. 62 p.

In sala Olimpia din Timișoara

IMPORTANT TURNEU AL DIVIZIONARELOR 
FEMININE DE BASCHET

Cluj — Politehnica, Voința Bucu
rești — Voința Tg. Mureș, I.E.F.S. 
— Crișul.
POLITEHNICA S-A COMPORTAT 

BINE ÎN CEHOSLOVACIA
Efectuînd un turneu în Ceho

slovacia, campioana feminină a 
României, Politehnica București, a 
avut o evoluție remarcabilă. Ea a 
susținut șapte meciuri, avînd prin
tre adversare Selecționata olimpică 
a U.R.S.S., Sparta și Slavia Praga, 
Polonia-Varșovia etc. în cadrul 
turneului dotat cu „Marele premiu 
al orașului Praga“ (unde s-a clasat 
a treia, după Selecționata olimpică 
a U.R.S.S. și Sparta Praga), Poli
tehnica a dispus de campioana 
Cehoslovaciei, Slavia Praga, cu sco
rul da 77—61. Politehnica a mai 
jucat cu Sparta Jihlava (90—58), 
Universitatea Brno (79—76) și Jis- 
kra Kjwow (72—76). Cele mai mul
te puncte au fost înscrise de Suza- 
na Szabados (126), Ecaterina Savu 
1116), Gabriela Ciocan (114). Exce
lent s-a comportat în apărare Mar
gareta Pruncu, autoare și a 74 de 
puncte. O impresie bună a lăsat 
Marilena Poștaru, promovată toam
na aceasta în prima divizie a țării. 
Turneul din Cehoslovacia a consti
tuit pentru baschetbalistele de la 
Politehnica un bun prilej de veri
ficare în vederea meciurilor pe care 
le vor susține, peste puțină vreme, 
în cadrul C.C.E.

Sala Olimpia din Timișoara va 
găzdui vineri, sîmbătă, și dumini
că, ai treilea turneu din primul tur 
al campionatului republican de 
baschet feminin. Cu acest prilej, se 
vor desfășura meciuri deosebit de 
importante pentru configurația fi
nală a ierarhiei acestui tur și, deci, 
pentru viitoarea împărțire a echi
pelor în grupele care își vor dispu
ta întîietatea pentru locurile 1—6 
și 7—12. Iată programul turneului 
timișorean : vineri, de la ora 9 : 
Crișul Oradea — Sănătatea Satu 
Mare, Constructorul București — 
Rapid București ; de la ora 15 : 
Universitatea Cluj — Voința Tg. 
Mureș, Universitatea Iași — Olim
pia București, Universitatea Timi
șoara — I.E.F.S., Voința București
— Politehnica București; sîmbătă, 
de la ora 9 : Constructorul — Să
nătatea, Olimpia — Voința Tg. Mu
reș ; de la ora 15 : Voința Bucu
rești — Rapid, Crișul — Universi
tatea Iași, Universitatea Timișoara
— Politehnica, Universitatea Cluj
— I.E.F.S. ; duminică, de la ora 8 : 
Olimpia — Sănătatea, Constructorul
— Universitatea Iași, Universitatea 
Timișoara — Rapid, Universitatea

In așteptarea sezonului pe gheață

VITEZIȘTII ÎNCEARCĂ SĂ-ȘI MĂREASCĂ... VITEZA
Urmărim, de la o vreme, cu un in

teres sporit, eforturile pe care le fac 
patinatorii de viteză și antrenorii lor, 
aflați încă la discreția vremii, pentru 
creșterea performanței. Sîntem infor
mați că viteziștii nu și-au întrerupt acti- 
vita'tea în acest an. Ce fac în aceste 
zile alergătorii fruntași ? Răspunsul la 
întrebare 1-âm căutat prin cîteva centre 
din țară.

135 DE ELEVI
Cifra menționată 

dacă ne gîndim că 
Școala sportivă din 
mărăm pe degete tinerii patinatori de 
viteză, întrucît marea majoritate a ele
vilor erau atrași de jocul cu pucul și 
crosa. Revirimentul s-a produs datorită 
faptului că .actuala campioană absolută 
a țării, Maria Tașnadi și fosta alergă
toare de- performanță Ileana Antal-Biro, 
«are au terminat Institutul de educație 
fizică și sport, s-au întors acasă și, îm
preună cu antrenorul Anton Molnar, 
depistează, inițiază și formează vi
itori performeri. Primele roade au și 
apărut, Eva Szigeti, Ladislau Biro, Aff- 
neș Rus, surorile Ana și Eva Molnar, 
Magda Buzaș, ca să amintim numai 
cîteva din elementele talentate, se anun
ță ca viteziști de nădejde.

IN PREGĂTIRE
este impresionantă 
acum cîțiva ani la 
Miercurea Ciuc nu-

— In prezent, ne spunea prof. Maria 
rl / c <.„1 în pregătire 135 de fete 
și băieți, fiecare dintre noi lucrînd cu 
cîte două grupe de avansați și tot atîtea 
de începători. 32 de elevi sînt legitimați 
și sperăm ca în apropiațul sezon nu
mărul lor să crească ia peste 50, iar 
majoritatea să obțină norme de clasifi
care superioară. Zilnic ne antrenăm, pe 
...uscat, iar o dată pe săptămînă folo
sim gheața artificială a patinoarului 
acoperit din localitate.

DIN LUNA AUGUST PE GHEAȚA
Seniorii și juniorii de la S.C. Miercu

rea Ciuc se pregătesc cu asiduitate du
pă un program îmbunătățit, grație, unor 
inovații ale cunoscutului vitezist, ing. 
Dan Lăzărescu. Antrenparea Eva Far
kas, ne-a informat că efectivul secției 
s-a mărit considerabil, îndeosebi cu 
juniori și începători. Beneficiind de 
condiții optime, elevii ei au intrat pe 
pista redusă a patinoarului acoperit din 
Miercurea Ciuc încă din luna august, 
transpunînd, treptat, treptat, volumul și 
intensitatea antrenamentelor din timpul 
verii pe gheață. Și o noutate : talențații 
patinatori Ileana Tompaș (Șoimii Tuș- 
nad) si Ladislau Czimbalmoș (Șc. sp. 
M. Ciuc) au fost transferați la S.C. 
Miercurea Ciuc.

ȘOIMII IȘI IAU ZBORUL
Inimosul instructor voluntar Nicoiae 

Toth, asistent medical principal la poli
clinica din Tușnad-Băi, continuă CU 
elevii lui să facă corectări de tehnică 
șl rulai pe... uscat. Dacă acum doi ani 
a pornit la drum doar cu patru spor
tivi, în prezent numărul alergătorilor 
legitimați a crescut Ja 19, Andrei Bi
blia, Alexandru Gîrbea, Iosif Moldovan 
progresînd de la un sezon la altul. Ni
coiae Toth ne spunea, cu o umbră de 
regret în glas, că ar fi putut avea o 
secție mai numeroasă, dar conducerea 
școlii generale nu-1 sprijină suficient, 
cadrele didactice care predau educația 
fizică reținîndu-i pe copii cțe prac
ticarea patinajului. Păcat !
DINAMOVIȘTII URCA IN FIECARE 

ZI LA POIANA BRAȘOV

Campionul absolut al țării Vasile 
ros, Alexandru Boer și mai tinerii 
colegi de club urcă în flecare zi la 
iana Brașov pentru a exersa pe gheața 
artificială a patinoarului din cunoscuta 
ncastră stațiune montană.

Co
lor 

PO-

Traian IOANIJESCU

DEZBATERE
LA CENTRUL DE

Recent a avut loc la Centrul de me
dicină sportivă o dezbatere științifică 
pe tema refacerii la care a participat 
dr. I. Gheorghiev din Bulgaria, specia
liști de la I.E.F.S. și Centrul de medi
cină sportivă, medici de lot etc.

Schimburile de vederi care au avut 
loc între specialiștii români și specia
listul bulgar, lucrător la Centrul.de me
dicină spQrtivă din Sofia, au scos în 
evidență cîteva aspecte extrem de inte- 
restante pentru practica medico-sportivă 
— refacerea constituie în principal un 
proces spontan, natural, însă medicul 
sportiv trebuie să urmărească creșterea 
limitelor de adaptare, proces ce duce 

implicit la ameliorarea refacerii.

ȘTIINȚIFICĂ
MEDICINĂ SPORTIVA

Refacerea trebuie antrenată metodic, 
ca și efortul ; există încă un mare de
calaj între cunoștințele teoretice și mij
loacele practice de aplicare; efortul 
fizic este prințul și cel mai important 
mijloc de refacere, el solicitînd adap
tarea; dieta și farmacologia au efect® 
binemeritate în refacere; rezolvarea e? 
ficiență a refacerii o constituie totuși 
amenajarea unor complexe speciale da 
refacere (așa cum s-a realizat în recu
perare) în care efortul fizic, psiho-re- 
facerea, fizjo-balneoterapia, medicația 
și dieta se reunesc într-un proces uni-* 
tar, de mare randament pentru orga
nism.

Dr. N. I. DRAGAN

PE BICICLETE

Recent, s-a desfășurat, în orga
nizarea Comitetului județean U.T.C. 
Buzău, Consiliului județean al sin
dicatelor, C.J.E.F.S. și a ziarului 
„Viața Buzăului", un concurs popu
lar de ciclism, la care au parti
cipat peste 50 de posesori de bici

clete din întreprinderi, instituții, 
școli și sate.

întrecerile au avut loc pe dis
tanța de 80 km, împărțită în patru 
etape. Iată cîștigătorii celor două 
categorii de participanți : biciclete 
de curse — Dan Busuioc (Liceul 
B. P. Hașdeu din Buzău), biciclete 
de oraș — Constantin Mărăcine (Li
ceul teoretic din Beceni).

Comisia de organizare a oferit 
numeroase premii în echipament 
primilor alergători din clasamentele 
generale, precum și cîștigătorilor de 
etapă. De asemenea, s-a mai acor
dat un premiu celui mai tînăr ru
tier — Gheorghe Munteanu.

Numărul concurenților ar fi pu
tut fi mult mai mare și, de aceea, 
nu putem trece cu vederea absența 
de la start a reprezentanților unor 
asociații sportive din Buzău, Rm. 
Sărat și comunele limitrofe.

C. TEODORESCU, coresp. jud

„CROSUL POȘTAȘILOR"

Sub egida C.J.E.F.S. Hunedoara, 
un număr mare de postași — fe-

Gimnastica artistică este practicată de tot mai multe fete din Piatra Neamț, constituind o preocupare de
osebită a cadrelor didactice de specialitate. Iată, în fotografie, cîteva din elevele profesoarei Geta Dudici.

FOTO ; Emil BUCUREȘTEANU — Piatra Neamț

mei și bărbați — din Lupeni, Ha
țeg, Deva, Orăștie, Simeria, Baia 
de Criș, Crișcior, Dobra, Hunedoara 
etc., au participat la faza jude
țeană a „Crosului poștașilor", des
fășurată la Deva. Iată cîțiva din
tre învingători : 500 m — Elisabeta 
Ene (Crișcior), 1000 m — Rozalia 
Ignat (Lupeni), 1000 m — Ștefan 
Ungureanu (Lupeni), 1500 m — 
Constantin Carica (Orăștie).

Ion VLAD, coresp. județean

PESTE 20 000 DE TINERI 
Șl VIRSTNICI ÎN ÎNTRECERI

Diversele campionate de casă ale 
asociațiilor sportive din județul 
Prahova au ajuns în fazele supe
rioare. Conform unui prim bilanț, 
concursurile organizate de 102 a- 
sociații au reunit peste 20 000 de 
tineri și vîrstnici. Cele mai mari 
succese mobilizatorice le-au înre
gistrat consiliile asociațiilor sportive 
Textila Cîmpina, Rafinăria Telea- 
jen, Bucegi și Carpați Sinaia, Ra
finorul Prahova și Locomotiva Plo
iești, Metalul Plopeni.

Zilele trecute, sportivii care au 
mers din victorie în victorie s-au 
întîlnit pe terenurile Rafinăriei Te- 
leajen în cadrul competiției „Cupa 
campionilor asociațiilor sportive". 
Trofeul pus în joc a revenit aso
ciației Textila Cîmpina.

Albu FLORIAN, coresp.

ALBUM SPORTIV

Casa de cultură din Măcin orga
nizează, în strînsă colaborare cu co
mitetul local U.T.C,, interesante 
acțiuni cultural-sportive. Astfel, zil
nic au loc pasionante întreceri de 
tenis de masă și șah, în care își 
dispută întîietatea numeroși tineri. * 
în cadrul „Joilor tineretului" se fac 
expuneri pe tema : „Primii în sport, 
primii in produvție", „Sport și mu

zică", „Sportul — izvor de sănă
tate" și altele. în ultima porioadă 
s-au organizat peste 20 de acțiuni 
de acest gen.

Colectivul casei de cultură a ini
țiat o nouă activitate denumită 
„Ziua sportului", care are drept 
scop popularizarea (exercițiului fizic 
în rîndurile cetățenilor de diverse 
vîrste și profesii. Cu acest prilej, 
antrenori și sportivi? fruntași vor
besc participanțilbî’5 despre însem
nătatea educației fizice și sportului. 
Cu ocazia aceleiași zile, la stația 
locală de radio a fost înființată ru
brica: „Sportivi și tehnicieni la mi
crofon". Primul invitat la micro
fon a fost antrenorul de box Cris- 
tache Darie.

Dacă la toate acestea mai adău
găm faptul că din programul ca
sei de cultură nu lipsesc „dumini
cile cultural-sportive" se poate de
duce că la Măcin cultura și sportul 
se îmbină armonios.

Ionel JIPA, coresp.

.61 Asociația sportivă Danu
biana din Capitală și-a amenajat 
un frumos teren de tenis de 
cîmp bituminat, cu o tribună de 
circa 600 de locuri. Salariații de 
aici, iubitori ai jocului cu ra
cheta și-au măsurat forțele în 
primele concursuri.

O. GUȚU, coresp.

O NOUĂ PISTĂ DE CARTING

Casa pionierilor din Cisnădie (di
rector Aurel Ancuța) a construit, 
cu sprijinul larg al Consiliului popu
lar orășenesc, o pistă de carting. 
La realizarea pistei și-au adus con
tribuția și mulți purtători ai cra
vatelor roșii din localitate, care au 
depus în orele lor de răgaz o muncă 
patriotică evaluată la peste 40 000 
de lei.

Ilie ANDREI, coresp.

Centrul.de


Pag. a 3-aNr. 7580

La asociația sportivă Chimia Buzău

EXTINDEREA BAZEI SPORTIVE

iSA TRECEM DE LA VORBE LA FAPTE!

LA ORDINEA ZILEI

0 REZOLVARE
VA ATRAGE MAI MULTI SALARIAT! AMIN ATA LA INFINIT?
IN PRACTICAREA EDUCAȚIEI FIZICE I

Săptămina trecută am vizitat în 
orașul Buzău, baza sportivă Chimia, 
a uneia dintre cele mai vechi uni
tăți industriale din localitate — în
treprinderea de prelucrare a maselor 

. plastice.
Pe terenul de fotbal, acoperit de 

un frumos covor de gazon, se juca o 
partidă de old-boys. Alături, pe unul 
din cele două terenuri de tenis (unul 
cu zgură, altul cu bitum), elevi ai 
liceului Bogdan Petriceicu Hașdeu 
din oraș, deprindeau tainele long- 
line-ulul Iui Năstase. Terenul de 
handbal pe care pot fi montați stîlpii 
și plasa de volei nu găzduia la acea 
oră, înainte de prînz nici o intîlnire 
sportivă, iar splendida arenă de po
pice — cu patru piste — unde este 
spațiu suficient și pentru practica
rea tenisului de masă și a șahului, 
aștepta cu ușile deschise la un joc 
de popice, sosirea primilor salariați 
care urmau să-și încheie activitatea 
productivă peste aproximativ o oră.

Am fost plăcut impresionați, de or
dinea, curățenia, intr-un cuvînt de 
spiritul de bun gospodar care ema
na pretutindeni în această bază spor
tivă. Aici vin salariații să practice 
sportul. Pe două din cele patru la
turi ale bazei sportive, pămîntul era 
răscolit, pe alocuri nivelat, pregătind 
parcă viitorul șantier de extindere a 
acestui loc de odihnă activă și agre
ment, pentru salariații întreprinderii.

Discutînd cu Gheorghe Mocanu — 
președintele asociației sportive — și 
cu unul din activiștii voluntari, Oc
tavian Sturzu, am aflat lucruri inte
resante care confirmă, încă o dată, 
că acolo unde există interes și pre
ocupare, se pot realiza lucruri ad
mirabile în folosul educației fizice, 
a sportului, puse în slujba masei de 
salariați.

Așa, de pildă, am aflat că asocia- 
sportivă, sprijinită și îndrumată 

organizația de partid, de comite- 
sindicatului, reușește să transpu- 
în realitate prețioasele îndrumări 

_ Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, din a- 
cest an în ce privește dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportu
lui pentru angrenarea unui număr 
cît mai mare de salariați în practi
carea exercițiului fizic.

Iată cîteva cifre deosebit de grăi
toare. în campionatele asociației 
sportive' au fost angrenate într-o 
competiție ce s-a încheiat recent 4 
echipe de handbal, 4 echipe de volei, 
6 echipe de fotbal, circa 600 de sa
lariați participînd la campionatul in
dividual de popice al asociației. în 
total, aproximativ 800 salariați.

Terenurile de tenis, handbal, volei, 
fotbal și arena de popice au fost 
realizate în procent de 70 la sută 
prin muncă patriotică, Ia care a par
ticipat majoritatea salarlaților. Este

ția 
de 
tul 
nă 
ale

suficient să amintim că arena de po
pice, a cărei construcție valorează 
aproximativ 1 200 000 lei, a fost rea
lizată cu participare voluntară. Ex
tinderea bazei ce va totaliza în 
final mai multe hectare, va cu
prinde printre altele și un bazin 
de natație de dimensiuni olimpi
ce cu 8 culoare, pe care entuziaștii 
sportivi de la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice din Buzău, 
doresc să-l acopere în viitorul apro
piat. Și nu ne îndoim că cei peste 
1500 membri cotizanți ai asociației 
•și cei peste 120 de membri susțină
tori vor participa la lucrările pre
conizate a se efectua la această bază 
sportivă, care va cuprinde alei stră
juite de spații verzi, flori și arbuști, 
alcătuind un minunat loc de agre
ment.

Ca urmare ă solicitărilor salaria- 
ților de a avea o activitate sportivă 
de masă organizată, asociația sporti
vă a alcătuit un judicios program 
competițional de masă pentru lunile 
rămase pînă la sfîrșitul anului. Ast
fel, asociația sportivă va organiza un 
concurs sportiv de masă dotat cu 
Cupa 30 Decembrie, la tenis de masă, 
popice și șah. în care vor fi angre
nați peste 1 000 de salariați.

Rezultatele înregistrate cît și ceea 
ce preconizează acești harnici și en
tuziaști lucrători în domeniul activi
tății sportive, au la bază sprijinul a- 
cordat de ing. Marin Ionescu, 
directorul întreprinderii, de con
tabilul șef, Tudor Vlaicu, am
bii entuziaști prieteni ai sportului, ca 
și munca neobosită a unor activiști 
voluntari ca ; Ion Savinschi — hand
bal, Dumitru Ionescu — volei, Tra
ian Moga — popice și alții.

Faptul că din cadrul acestei între
prinderi s-au ridicat sportivi de re
cunoscută valoare ca Valerian Con
stantinescu, campion național la ra- 
cheto-modelism, juniorul Horia Șerbu 
la aceeași disciplină sportivă, Marcel 
Rădulescu — machete captive aero- 
modelism, numeroasele talente desco
perite de veșnic tînărul coordonator ■ 
al centrului de copii al Federației I 
române de fotbal, Vladimir Luca, an- • 
trenor care a descoperit o serie de 
talente ce joacă astăzi în <" 
(Nicolae Onicioiu, Mihăiță ______ ,
Nicolae Potoniceanu) și alții care fac 
parte din echipa de juniori a divizio
narei B Gloria-Buzău.

Iată, așadar, rezultatele unei munci 
perseverente, a sprijinului 
de partid, sindicale, a <" 
ror salariaților de a practica exerci
țiul fizic și sportul. Șl nu ne în
doim că vom mal auzi lucruri la fel 
de frumoase despre această asociație 
sportivă buzoiană, de la întreprinde
rea de prelucrare a 1

Troian ONICEL
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Așa cum informam pe cititorii noș
tri în ziarul de ieri, luni dimineață 
a avut loc, la sediul F. R. Fotbal, o 
ședință de lucru la care au partici
pat antrenorii echipelor diviziona
re 
de. 
ca 
de 
ai __ ....... .. ...... ..........
timp tie zece etape, în cea mai im
portantă competiție fotbalistică din 
calendarul intern.

După cum se subliniază și în re
feratul prezentat în cadrul ședinței, 
din cele 90 de jocuri desfășurate în 
cele zece etape, meciurile de un bun 
nivel tehnic au fost foarte puține. 
A lăsat de dorit, în această peri
oadă, rezistența în regim de viteză 
la aproape toate echipele divizio
nare A (din cauza unei reduse ca
pacități de efort), a nemulțumit 
aspectul tehnic al jocurilor, caren
țe care, în mod firesc, au impietat 
și asupra orientării tactice, de an
samblu și individuale, cunoscut 
fiind faptul că O BUNA REZOL
VARE 
AIBĂ 
BILĂ 
NICĂ.

Și sub aspectul disciplinar, divi
zionarele A au manifestat o serie

A. O ședință obișnuită am spune, 
analiză a unei activități de clr- 
trei luni, dar declanșată, acum, 
un fapt nedorit : nivelul scăzut 
majorității partidelor disputate.

întreagă de lipsuri, cele zece etape, 
analizate în ședința de luni, fiind 
pline de exemple negative. In acest 
sens, este elocvent faptul că un nu
măr de 111 jucători (aproximativ 
o treime din totalul fotbaliștilor fo
losiți de divizionarele A pînă în 
cea de a zecea etapă inclusiv) au 
primit cartonașul galben : Tănăses- 
cu (Sportul studențesc) și Beldea- 
nu (C.SM. Reșița) — da patru ori,
mWWWmWWmW

PE MARGINEA CONSFĂTUIRII

ANTRENORILOR DE DIVIZIA A

TACTICA TREBUIE SĂ 
LA BAZA O REMARCA- 
PREGĂTIRE FIZICO-TEH-

Smarandache, Ion Ion (Steaua), 
Ghiță (S. C. Bacău), Stoicescu CPo-, 
litehnica Iași), Stoker, Dedu (Jiul) 
— de trei ori.

Lipsite de golurile care fac far
mecul fotbalului, abundînd în 
schimb în atitudini reprobabile, 
majoritatea meciurilor disputate în 
campionatul Diviziei A n-au putut 
furniza, așadar, spectacolul fotbalis
tic pe care și-l dorește, duminică 
de duminică, omul din tribune.

De bună seamă — a fost o con-

Miine, pe stadionul Republicii

DUBLA ÎNTÎLNIRE ÎNTRE JUNIORII
ROMANI Șl BULGARI

Miine, stadionul Republicii din 
Capitală va fi- gazda unui atractiv 
cuplaj fotbalistic. Este vorba de o 
dublă intîlnire internațională .între 
echipele de juniori ale României și 
Bulgariei.

In primul meci, de la ora 13,30, se 
vor întîlni echipele de perspectivă 
ale celor două țări. Din lotul foarte 
tinerelor noastre speranțe fac parte 
următorii jucători : Cristian (F.C. 
Argeș), Lung (Victoria Careț), Leac 
(Unirea Arad), V. Popa (S.C. Bacău), 

. Zahiu (Gloria Buzău), C. Popa (Șc. 
sp. Sinaia), Nemțeanu (Ceahlăul P.

ilui organelor I 
dorinței tutu- I

I Neamț), Grecu, Neagu și C. Popescu 
(Liceul de fotbal Bacău), Vlad (Di
namo), Potopea (Sportul studențesc), 

maselor plastice. |
Dragamir (Progresul București), Mi- 
rea (Autobuzul), Constantinescu (Ra
pid), Giugiumică (Metalul București), 

în continuare, de la ora 15, vor

TERENUL DE SPORT - ClMP LARG DE FORMARE
Șl DE PERFECȚIONARE A CALITĂȚILOR MORALE

(Urmare din pag. 1)

fiind de-a dreptul rușinoasă, în loc 
să fie permanent lucid, să-și îndru
me tot timpul elevii la luptă într-un 
mod sportiv și corect, C. Ofițerescu 
are prezențe de-a dreptul penibile, 
învinuind adesea pe arbitri de ne
reușitele echipei sale. Asemenea 
exemple ne-au mai oferit recent șl 
clțiva antrenori de polo în frunte 
cu VI. Agaric! (I.E.F.S.), A. Arde
leanu (Politehnica Cluj) și chiar 
C. Vasiliu (Rapid), care fie că se 
manifestă zgomotos, incitînd publi
cul după unele decizii de arbitraj 
care nu le convin, fie că reproșează

activiștilor F.R.N. părtinirea față de 
unele echipe. Asemenea ieșiri; cu to
tul nelalocul lor, sînt și vor fi întot
deauna reprobate de spectatorul din 
tribună. Mai există din păcate și alt 
gen de manifestări nesportive, care 
nu fac cinste celor în cauză. La ul
tima etapă a concursului interjude- 
țean, la Galați, atletul ieșean Ma
rian Slav, manifestînd atitudini de 
vedetism și-a desconsiderat adversa
rii în timpul întrecerii, iar la obser
vația unui oficial a răspuns în mod 
necuviincios. Pînă la urmă el a și 
fost descalificat din cursa de 200 m, 
privind echipa sa de puncte prețioa
se. Iar la Iași, în timpul finalelor 
campionatelor de juniori la judo, di-

SÂNI,
« AUTOTURISME 

SI EXCURSII U 
MOSCOVA, 
LENINGRAD 
Șl PARIS.
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rectorul Școlii sportive Unirea lași, 
C. Marian, își îndemna echipa — 
după meciul pierdut la Dinamo — să 
nu salute pe învingători conform 
tradiției ! Mult mai gravă însă a fosț 
comportarea de-a dreptul rușinoasa 
a antrenorilor P. Decuseară și N. 
Spariosu la finalele campionatelor 
naționale de sărituri. Acordind note 
minime (2) principalului favorit, Ion 
Ganea, ei au favorizat, în calitatea 
lor de arbitri, succesul lui V. Nedel- 
cu (antrenat de N. Spariosu).

Asemenea comportări cu toiul 
reprobabile sînt străine eticii spor
tive și ele merită sancțiuni exem
plu re. Terenul de sport este deschis 
tuturor tinerilor care manifestă ap
titudini și talent pentru o disciplină 
sau alia, celor care se supun unui 
regulament și își apără șansele în 
mod corect, respectând adversarii, 
arbitrul- și publicul. Aceștia au da
toria să se ridice în primul rînd 
împotriva celor ce manifestă atît 
de grave lipsuri educative, care nu 
știu să se comporte demn pe un 
teren. împotriva sportivilor sau 
tehnicienilor nedisciplinați sau in- 
corecți, asociațiile și cluburile res
pective, organele sportive de resort 
sînt obligate să dicteze măsuri din
tre cele mai drastice.

Acordind procesului educativ o 
importanță majoră, popularizînd în 
permanență exemplele de fair-play 
pe terenul de întrecere și luptînd 
neîncetat, din toate puterile, îm
potriva actelor nesportive, tinerii și 
alături de ei antrenorii, tehnicienii 
și activiștii vor contribui eficient 
Ia îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Ilotărirea C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie privind dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului în țara noastră.

De la locul său din tribună, spec
tatorul va aplauda întotdeauna pe 
acei sportivi, talentați și bine pre
gătiți, care, învingători sau învinși, 
au pe teren și o comportare dem
nă. Și Ia fel ele hotărît el va res
pinge vehement orice gest șan ati
tudine care nu cinstește întrecerea 
sportivă.

EXCURSII DE REVELION!
9 Bună dispoziție!

• Antren!

® Ambianță pitorească!
Toate acestea vă așteaptă in 

excursiile organizata de către ÎMTRE- 
FR1NDEP.EA DE TURISM, HOTELURI, 
RESTAURANTE — BUCUREȘTI cu o- 
cazia Revelionului 1974 :

® pe Valea Prahovei (Predea!, 
Sinaia, Bușteni) ;
a pe Valea Citului (Călimănești, 

Căciulata, Govora, Oiănești}. 
® la cabanele da pe Valea Prahovei 
și Valea laloaiiței ;

• in locaiitățile : lași, Piatra 
Neamț, Tg. Neamț, Agapia, Cluj, Sibiu;

« pe Litoral : la NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA 
și EFORIE NORD ;

o in stațiunile : Tușnad, Sovata, Borsec, Slănic-

Moldova, Pucioasa și Băile Herculane.
Informații și înscrieri la filialele de turism din

Caiea Victoriei nr. 100, bd. Republicii nr. 63 
Telefon : 14.08.00 și 15.74.11.

de juniori, 
în vederea

juca primele selecționate 
echipe care se pregătesc 
participării la preliminariile turneu
lui U.E.F.A., ediția 1974. Iată compo
nența lotului nostru, din care antre
norul Constantin Ardeleanu va alcă
tui echipa cu care va începe jocul 
cu selecționata Bulgariei : Ioniță, Mo
rarii, Corneliu, Agiu Vrînceanu, 
Dragnea, Grosu, Cotiga, Ungureanu, 
Filler, Ilurloi, Solomon, Gruia, Cîm- 
peanu, Asaftei.

cluzie a referatului la care au ade
rat destui dintre antrenorii înscriși 
la „Discuții" — toate aceste defi
ciențe provin din modul nesatisfă
cător în care se desfășoară, la cele 
mai multe dintre echipe, procesul 
de instruire și educație.

în dorința de a pune punctul pe 
I, antrenorii s-au ocupat, rind pc 
rînd, de diversele cauze care au 
condus la acest moment de impas 
din fotbalul nostru. S-a vorbit, ast
fel, despre insuficienta pregătire 
fizică „care împiedică, de pildă, 
pînă și formația campioană, Dina
mo, să joace ca Atletico Madrid" 
(Angelo Niculescu, Iosif Reinhardt), 
despre mentalitatea dăunătoare a 
jucătorilor noștri de fotbal, care 
opun rezistență la solicitările in
tensive ale fotbalului actual (acest 
fenomen a fost relatat de aproape 
toți antrenorii). Au fost semnalate 
și carențele privind modul în care 
se efectuează selecția jucătorilor de 
Divizia A, după criterii care nu 
prea țin cont de potențialul biolo
gic și psihologic, ceea ce face, de
seori, inaplicabil un regim de efort 
susținut în procesul de instruire- 
antrenament (Ion Ionescu. antreno
rul Politehnicii Timișoara), ca și 
unele deficiențe de arbitraje, cava
lerii fluierului necontribuind — din 
cauza modului defectuos de inter
pretare a regulamentului (prea 
„strîns") — la cursivitatea jocului, 
la dinamismul lui (Ion Ionescu, 
Constantin Cernăianu, Ilîe Oană, 
Nicolae Proca). S-au făcut referiri • 
și la actualul regulament de tran
sferări, prea rigid, care concură și 
el la mentalitatea de automulțu- 
mire, de „liniște", pe care o ma
nifestă o bună parte din jucătorii 
noștri de Divizia A. O eventuală 
„deschidere a porților" — o dată 
la doi ani, de exemplu — iar mai 
pune pe gînduri pe acești jucători 
care se mulțumesc cu puțin.

Una peste alta, o ședință de lu
cru binevenită (putea fi convocată 
chiar mai devreme, de pildă după 
șase etape)' care va fi și utilă în . 
măsura în care, de aici înainte 
măcar, faptele vor înlocui vorbele 
atît de frumos rostite la această 
reuniune...

Constatările negative, în serie, 
privind recentele etape ale Di
viziei A, „performanță11 atinsă 
în gradul cel mai înalt 
pa a Xl-a, trebuie să 
cutate cu atenție, fără 
țele unor scoruri, fără 
țumirile subiective ale 
chipe sau alteia ; situația arată 
că, în general, formațiile noas
tre fruntașe evoluează fără vla
gă, fără poftă, în pierdere de 
viteză, că au ajuns să suporte 
jocurile ca pe veritabile calva
ruri. Cauzele sînt, cu siguranță, 
multiple și acea seriozitate în 
regimul de viață de care amin
team ieri, trebuie pusă printre 
primele. Gradul cvasi-general de 
submediocritate a partidelor in
cumbă, la acest capitol, severi
tate sporită din partea condu
cerii echipelor care nu vor reuși 
să iasă din impas fără măsuri 
principale și hotărîte.

" ‘ " de acest aspect, nu
scape — de data a- 
analizei forului de 
realitatea că progra-

de eta- 
fie dis- 
Influen- 
nemul- 

unei e-

Astăzi, la Timișoara G. NICOLAESCU

In afară 
trebuie să 
ceasta — 
specialitate 
mul general de pregătire al e- 
chipelor noastre trebuie revăzut, 
mai cu seamă sub aspectul re
partizării atenției și efortului în 
direcția antrenamentului de or
din fizic. Problema a mai fost 
amintită la unele reuniuni ale 
tehnicienilor noștri, ea apare și 
din studierea modului cum își 
împart timpul și preocupările de 
pregătire formațiile renumite de 
pe continentul nostru. Constată
rile subliniază preocuparea PER
MANENTĂ pentru menținerea 
gradului de pregătire fizică, în 
opoziție cu această axiomă a 
modului nostru de a proceda 
care prevede o intensă perioa
dă de pregătire fizică, în săptă- 
mînile de iarnă, de început de 
an ; pentru ca — mai departe — 
acest aspect să fie aproape ne
glijat, considerîndu-se că se poa
te trăi în liniște pînă la termi
narea sezonului din ceea ce s-a 
acumulat în acele zile dedicate 
pregătirii fizice. Nu s-o fi as- 
cunzind oare, aici, o deficiență 
care aruncă — adeseori — echi
pele noastre în starea de impo
sibilitate de reacție în plia se
zon competițional ?

Fiindcă, nu trebuie să uităm, 
pretențiile generale și locale ale 
formațiilor noastre au devenit

POLITEHNICA - HANSA ROSTOCK (R.D.G.)
Astăzi .are loc la Timișoara par

tida amicală internațională, din
tre Politehnica și formația Hansa 
Rostock, aflată pe locul 5 în pri
ma divizie a campionatului R.D. 
Germane. Intîlnirea este progra
mată cu începere de la ora 15,30 
pe stadionul „1 Mai".

Astăzi, pe stadionul Giulești

RAPiD - METALUL BUCUREȘTI
Re stadionul Giulești, de la ora 

14,45, are loc astăzi intîlnirea 
amicală dintre Rapid și divizio
nara B, Metalul București.

A apărut nr. 388 
al revistei

din cuprinsul căreia vă reco
mandăm :

• La „Interviul sâptămînii", fos
tul portar al reprezentativei Ro
mâniei, Mircea David

• Comentarii, note, clasamente, 
confidențe asupra meciurilor eta
pei a Xl-a a Diviziei A.

• La ancheta revistei, pe tema: 
„Antrenorii la ordinea zilei", răs
punde azi fostul internațional ra- 
pidist, Ion Ionescu

• O pagină dedicată Cupelor 
europene intercluburi

• Alte ecouri după eliminarea 
Angliei de la turneul final al 
Weltmeisterschaft-ului

• In exclusivitate pentru revis
ta „Fotbal", o corespondență din 
Brazilia dedicată programului in 
opt puncte al lui Joao Havelange, 
candidat la președinția F.I.F.A.

• Rubricile permanente : Dialog 
cu cititorii, Sublinieri, Carnet ex
tern, Instantanee, Magazin, Cam
pionate fn Europa, Din fotbalul 
internațional.

mari. Paralel cu amplifica- 
obligațiilor pe plan interna- 

de la programul lotu-
mai 
rea 
țional 
rilor reprezentative la cel ai 
cluburilor — ți numărul solici
tărilor din agenda internă s-a 
ridicat în mod considerabil. Să 
luăm, de pildă, Universitatea 
Craiova. După obligațiile din 
trecutul sezon de toamnă, in 
momentul de față ea ar fi ter
minat aproape programul oficial. 
Craiovenii au disputat pînă a- 
cum 14 meciuri de maximă so
licitare (11 în campionat și 3 
în cupele europene) ; în toamna 
trecută ar mai fi avut încă un 
joc și gata ! Acum elevii lui 
Cernăianu mai au, pînă la ter
minarea practică a sezonului, 
încă șapte jocuri de campionat 
și cel puțin unul (noi îi dorim 
cit mai multe!) în cupele con
tinentale, deci încă minimum opt 
partide ! Gingașă și determinan
tă devine acum problema men
ținerii nivelului fizic al echi
pei. Și, cu date egale (cazul lui 
Dinamo) sau foarte puțin mai 
blînde, se prezintă și situația 
celorlalte formații de prima di
vizie.

Ajungem, inevitabil, și la ches
tiunea pe care de luni și luni 
o evocă antrenorii, problema re
cuperării după efort care — 
LA NICI O ECHIPA DIN FOT
BALUL NOSTRU NU ESTE RE
ZOLVATA IN CONDIȚII MI
NIME DE EFICACITATE. Ne 
gindim că a sosit, în fine, clipa 
să se facă toate sacrificiile iu 
această privință ; e clar că u- 
nul din motivele pentru care 
multe dintre echipele de peste 
hotare reușesc să mențină un 
ritm ridicat pe durate chiar mai 
lungi șl mai solicitante decît ac
tuala agendă a fotbalului nos
tru, rămîne ți acela al organi
zării unei perfecte recuperări. 
Credem că, mai cu seamă față 
de lipsa de grijă a jucătorilor 
noștri pentru modul cum își pe
trec orele de după joc, cu atît 
mai mult deci, o acțiune ener
gică, susținută a F.R.F., măcar 
pentru respectarea acestui pro
gram de odihnă și rațională a- 
sistență medicală și de hrană de 
după efort, e un lucru care nu 
mai poate fi amînat!

Eftimie IONESCU

C.F.R. CLUJ PRIVITĂ DE FOARTE APROAPE
O „De-ar juca tineretul pe zgură“... • Dr. Radulescu recunoaște câ a greșit I

® Inevitabile (?) fisuri In factorul moral-volitiv ® Or fi trecut clujenii de „pasa rea“?

Stadionul C;F.R. Duminică dimi
neață, foarte devreme. Primii oa
meni își fac apariția pe la ora 7,30. 
Terenul e înghețat bocnă — „de-ar 
juca tineretul pe zgură", ne spu
ne doctorul Constantin Rădulescu, 
gazda care, parcă pentru a-și ștă- 
pîni nervozitatea înainte de meci, 
iese și intră în cameră din cinci în 
cinci minute. E destul de frig, oa
menii de la teren încep să se în
mulțească, sporind în același timp 
și frecvența acestui du-te-vino, a- 
parent numai, inutil. C.F.R. Cluj 
pleacă în grup la masa de diminea
ță. Adam și coechipierii săi vor 
merge pe jos cale de vreo jumăta
te de oră — „pentru puțină destin
dere, căci azi nu mai facem antre
nament", ne spune tot C. Rădu
lescu. După micul dejun, un micro
buz transportă echipa înapoi la „Că
min", dar Lupu și Moldovan se 
opresc pe drum — „să bem o ca
fea", se scuză ei — iar Cojocaru și 
Szoke urcă dealul din cartierul 
Gruia tot pe jos. Doctorului Rădu
lescu nu-i prea place nici una nici 
alta, și are să le-o spună în curînd. 
„Asta e, acum sîntem o echipă 
marc — ne șoptește — putem din 
cînd în cîntl să ne mai facem și de 
cap". E cert că nu se referă decît 
foarte puțin la cazul în speță.

Pe la 9,30, Ia stadion sînt acum 
vreo 30 de oameni, toți cu treabă. 
Se trasează din nou, cele două te
renuri, se pun steagurile de colț, 
se pregătește deci și terenul de zgu
ră, pentru că C.F.R. ar vrea ca e- 
chipele de tineret-rezerve să joace 
acolo, pentru protejarea terenului 
cu iarbă. Gazonul, odată cu ridica-: 
rea soarelui, începe să se dezghe
țe. Albul brumei căzută din beîșug 
se retrage, încerpînd să se ascundă 
în ultimele colțuri umbrite. Au 
apărut și cîțlva oameni cu cabluri,

care instalează nu știm ce aparate. 
Dar iată că echipele de tineret au 
și ieșit pe teren. Mai întîi pe cel 
de zgură, dar arbitrul T. Vașs nu 
e de acord și meciul cadețiior se 
va juca totuși pe gazon. „Se Vă 
strica terenul, spune dr. Rădulescu. 
E și așa moale, se va desfunda ime-

Doctorul C. Rădulescu pare opti
mist în ceea ce privește viitorul 

apropiat al echipei sale...

dial". Privim jocul de sus, din ca
meră, cu ferestrele larg deschise. 
Tăcerea e adeseori punctată de ex
clamațiile gazdei : „Ia uite ce gre
șeală a făcut Penzeș, parcă n-ar fi 
jucat ani Ia rînd în prima echi
pă !“ ; „Aha, acum pe poartă... Nu, 
nu așa trebuia, Mureșan s-a com
plicat inutil"... Sînt și cîțiva spec
tatori în tribune, poate 100 cu to
tul, în special suporteri ai Politeh
nicii, veniți probabil direct de la

Cam multe „cartonașe galbene", 
duminica trecută, în Divizia A ! Ele 
au foșț arătate unor fotbaliști care 
începuseră să recurgă la durități și 
să practice un joc periculos, sau 
altor componenți ai formațiilor di
vizionare, certați cu disciplina, cu 
etica sportivă. Numai într-un singur 
meci, cel de la Brașov, dintre Stea
gul roșu și Jiul, arbitrul a trebuit 
să scoată DE ȘAPTE ORI cartona
șul galben și să avertizeze astfel pe 
cei 7 jucători (cinci de la Jiul și 
doi de la Steagul roșu), care încăl
caseră într-un fel sau altul regu
lamentul. Jucătorii celor două echi
pe au făcut, totul pentru a îngreu
na sarcina arbitrului Oțto Anderco. 
care a trebuit să intervină cu e- 
nergie pentru a-i domoli pe jucă
tori. (Este ceea ce arată, în esență, 
observatorul federal Marin Crisțer).

Cine a fost la stadionul „23 Au
gust" sau a urmărit la televizor 
intîlnirea Sțeaua — F. C. Argeș a 
remarcat, de asemenea, jocul dur al 
unora dintre fotbaliști sau gesturile 
nesportive ale altora. Ce se poate 
spune, de pildă, despre Smaranda
che, care l-a lovit cu mingea pe 
Dobrin, în timp ce acesta se afla 
căzut Ia pămînt ? Sau despre Du
mitru, care a confundat — uneori 
— voit atacul prin alunecare cu 
jocul periculos, de natură să pri
mejduiască integritatea fizică a 
adversarului ? Observatorul fede
ral Mircea Sămăreanu, aducînd li
nele critici arbitrului C. Gbiță, îi

«[Nit li PURTARE...
reproșează acestuia și lipsa de ener
gie, discuțiile sale cu jucătorii. Iar 
npi am adăuga : întîrzierea cu Care 
s-a decis să apeleze la cartonașul 
galben, deși unii jucători începu
seră șă întreacă măsura.

N-am vrea să fim înțeleși greșit. 
Dar, în acest meci în care — cităm 
din raportul observatorului fede
ral — „scorul final nu reflectă sta
rea de inferioritate în care s-a aflat 
Steaua în ziua aceea", șeful de or
chestră piteștean, Dobrin, nu ne-a 
oferit întotdeauna motive de a-1 
aplauda, deși, fără doar și poate, 
a jucat excelent, exagerând cu unele 
driblinguri și fente.

De la Cluj, în schimb, nu vine 
numai... ploaia despre care amin
tește un cîhtec, ci sosesc și vești 
bune privind disciplina din teren, 
la meciul C.F.R. Cluj—Politehnica 
Timișoara, ca și sportivitatea din 
tribune. „Am intilnit un public 
educat, bun cunoscător al fotbalu
lui", scrie observatorul Alexandru 
Țenescu. Același lucru l-au remar
cat și alți observatori, amintindu-ne 
de faptul că spectatorii din acest 
oraș se numără printre câștigătorii 
„Trofeului Petschovsehi".

Și la Iași — remarcă arbitrul N. 
Petriceanu — publicul a dat do
vadă de sportivitate, necădtînd aiu
rea vinovății pentru punctul pierdut 
de echipa favorită „și aplr.utl.ind 
jocul frumos al formației din Re
șița". Sub semnul criticii sînt scri
se, însă, unele rînduri la adresa u-

nor jucători care, potrivit celor ară
tate de Mircea Cruțcscu, n-au mai 
trecut de luni de zile pe la frizer, 
pentru a-și tunde părul, spre a nu 
fi confundați cu fetele din Iași sau 
din Reșița...

Evident, ne-au interesat și ra
poartele care vizează cele două me
ciuri de foc ale etapei : A.Ș.A. Tir- 
gu Mureș — Universitatea Craiova 
și Dinamo — Universitatea Cluj. In 
ceea ce privește arbitrajul, n-am 
întilnit nici o obiecție, atît în ra
portul lui C. Ardeleanu, privitor la 
Aurel Bentu. cît și în cel al lui C. 
Dobre, referitor la Grigore Bîrsan. 
în aceste partide și-au spus, deci, 
cuvîntul, numai jocul echipelor res
pective. -Vorbind despre acest lu
cru, trebuie să arătăm că jucătorii 
dinamoviști nu au motive să arate 
susținătorilor lor notele pe care 
le-au primit și care, în unele ca
zuri, coboară sub 5 ! Observatorul 
federal a găsit, totuși, un jucător 
dinamovist căruia să-i acorde nota 
8. Iar acesta este Mircea Lucescu 
care, reluîndu-și locul în echipă 
după o lungă absență, s-a dăruit ca 
întotdeauna jocului, a alergat de 
pe stînga pe dreapta și viceversa, 
a luptat din răsputeri, cu armele 
tehnicii și ale voinței, ca echipa sa 
să nu' piardă acest meci, în care 
era mare favorită. Dar, cum spune 
proverbul, cu o floare nu se face 
primăvară. Mai ales în... octombrie !

Jack BERARIU

gară. Profităm de prilej pentru a-1 
prinde pe dr. Rădulescu într-0 dis
cuție pe tema echipei C.F.R. Cine 
oare ne poate spune mai bine care 
este „enigma" slabei comportări 
din acest început de campionat a 
echipei clujene, revelația ediției 
trecute, decît antrenorului ei ?

„Ehe, acum sînt sigur, am greșit 
in metodica de pregătire. Timpul 
de odihnă a fost de numai 9 zile, 
după care am început cu un turneu 
de 5 zile la Budapesta. Prilejuit de 
sărbătorirea unui mic club feroviar 
localnic, acesta a fost mai mult o 
„chermeză". In pregătirea centrali
zată. do la Toplița, nu am reușit să 
atingem decît parțial indicii pro
puși, poate și din cauza ploilor, care 
s-au ținut lanț. Jocurile de verifi
care au fost, de asemenea, puține și 
neconcludente. Apoi, nu fac un se
cret din faptul că și la noi au apă
rut fisuri in factorul disciplinar — 
pe l’enzeș am vrut să-l scot de tot 
<lin iotul echipei, dar s-au opus al
ții și il menținem numai la echipa 
de tineret — se manifestă chiar o 
oarecare infatuare, după excelentul 
sezon reușit. Deli, acum nu mai 
sîntem o echipă „mică", mereu cu 
grijile retrogradării în sin, avem și 
noi pretențiile noastre, își zic pro
babil băieții... Au fost și cîteva ac
cidentări, dintre care cele ale lui 
Adam, Marius Brelan și Petrescu 
mai de lungă durată. Aș vrea însă 
să arăt și factorii care n-au mai 
depins de noi. Cel al dereglării ci
clului săptăminal, în primul rind. 
Eu am pus in aplicare un ciclu de 
antrenament puțin deosebit in care 
miercuri este ziua de odihnă, și nu 
luni, cum sc obișnuiește, antrena
mentele a vinii loc în fiecare zi, in
clusiv sîmbătă și duminică, dar ce 
s-a ales din el ? Am jucat de vreo 
două ori sîmbăta, plus întreruperi
le campionatului, asta se repercu
tează foarte mult. Curba efortului 
nu este o expresie goală, chiar dacă 
la ultima intîlnire a federației cu 
antrenorii divizionari am avut și 
colegi care mi-au spus în față că 
fac pc nebunul... Zău așa, trebuie 
făcut ceva pentru stabilitatea ca
lendarului competițional ! Oricum, 
cred că am ieșit din pasa rea de 
pînă acum..."

Pe stadion s-au adunat tot mai 
mulți spectatori, iar galeria timi
șoreană a și început să cînte. ui- 
mindu-i pe clujeni. Meciul de tine
ret s-a încheiat. E frig, parcă ar 
fi mai bine dacă am rămîne aici, 
la fereastră, de unde se vede foar
te bine terenul de joc. Coborîm. 
începe meciul echipelor de seniori. 
C.F.R. avea să cîștige cu 1—0.

Dumitru GRAUR

CURS PENTRU FORMAREA
DE ÂRBÎTRI

Comisia municipală de fotbal 
București va organiza un curs 
pentru formarea de arbitri de fot
bal, începînd cu data de 5 no
iembrie. Lecțiile teoretice vor a- 
vea loc pînă la sfârșitul lunii ia
nuarie 1974, de două ori pe săp- 
tămînă, seara. Apoi, pînă la 1 iu
nie 1974, se vor ține lecții prac
tice.

La acest curs se poate înscrie 
orice amator (între 18 și 35 de 
ani), de a deveni arbitru da fot
bal.



RlIfiBYȘTII ROMÂNI AȘTEPTAU
Cl MIT I INTERES LA VALENCE

• Un test al gazdelor in compania XV-!ui Japoniei • Pentru partida de la
11 noiembrie, un team de tehnicieni... © Selecționata studențească a țârii

Am asistat zilele trecute la una 
din partidele-te.it pe care rugbyștii 
francezi le-au susținut în vederea 
meciului cu România de la 11 
noiembrie. Partenerii reprezentan
ților cocoșului galic au fost rug
byștii japonezi. Victoria a surîs pe 
merit sportivilor țării gazdă cu 
45—19, după ce la pauză rugbyștii 
niponi au condus cu 16—15... Rug
byștii din Țara Soarelui Răsare, 
care n-au făcut deplasarea în Eu
ropa decît cu un lot restrins (25 de 
jucători) plătesc tribut eforturilor 
depuse în meciurile susținute ante
rior.

★
Partida cu România este aștep

tată în Franța eu un interes, ca de 
obicei, puțin obișnuit. Nu este vor
ba numai de o întîlnire intrată în 
tradiție, care . place prin dinamis
mul ce îl aruncă în luptă cele două 
echipe, ci în același timp de o mo
dalitate de a vedea la lucru ■ pe 
rugbyștii Franței care vor fi selec
tați pentru Turneul celor 5 națiuni, 
examen anual căruia iubitorii spor
tului cu balonul oval îi acordă 
multă atenție și un spațiu de... dis
cuții aproape interminabile.

XV-le Franței vă este desigur cu
noscut. Avem cie-a face și de data 
aceasta cu o formație robustă, care 
cuprinde numeroși jucători experi

Al. Pop (cu balonul), dublat de Mateescu, doi dintre titularii posibili ai 
XV-lui României pentru meciul de la Valence...

noastre va evolua la Montpellier
mentați (Barrau, Aguirre, Maso, 
Cabrol, Boffeli, Saisset, Spanghero, 
Cester, Irațabal etc.) sportivi în

La Bordeaux

RUGBYȘTII FRANCEZI: 
30-18 CU ECHIPA JAPONIEI

Continuîndu-și turneul în Fran
ța, reprezentativa de rugby a 
Japoniei a jucat la Bordeaux cu 
prima selecționată a Franței, care 
se pregătește în vederea meciului 
cu echipa României, programat 
la 11 noiembrie la Valence. Rug
byștii japonezi au opus o dîrză 
rezistență în prima repriză, în 
care gazdele au luat un avantaj 
de numai trei puncte: 10—7. Fran
cezii au dominat în partea a doua 
a partidei, reușind să ciștige cu 
scorul final de 30—18, în urma 
încercărilor realizate de Barrau, 
Bertranne, Aguirre și a transfor
mărilor reușite de Cabrol.

măsură să găsească soluții tactice 
în cele mai dificile situații. Alcă
tuirea unui team care cunoaște tot
odată foarte bine rugbyul românesc 
atestă grija cu care forul de spe

LOCUL I LA „DINAMGVIADA" DE LA TBILISI,

cialitate al Franței întîmpină me
ciul de la Valence. Se speră într-o 
partidă de bun nivel tehnic, supe
rioară celor precedente dintre cele 
două formații. Românii se prezintă 
înaintea acestei partide cu o fru
moasă carte de vizită — victorii 
pe toată linia în acest an, cea mai 
concludentă fiind desigur cea de 
sîmbăta trecută de la Heidelberg. 
Aici, în Franța se știe cît de dificil 
este să-i întreci pe rugbyștii vest- 
germani pe teren propriu și mai 
ales la scor. Se apreciază faptul că 
antrenorii români au apelat nu nu
mai la elemente tinere, cu multă 
impetuozitate, ci și la tehnicieni 
desăvîrșiți ca Dragomirescu, Niea, 
Dinu, Ciornei, Nicolescu etc. Prog
noza „meteo" pentru zona Valence 
este promițătoare. Timp frumos, 
poate puțin cam rece pentru prima 
jumătate a lunii noiembrie, dar în 
orice caz uscat. Adică, condiții op
time de joc.

♦
Cu același interes este așteptată 

și sosirea selecționatei studențești 
a României. Ea va evolua la Mont
pellier. unul din vechile centre 
universitare (și rugbystice totodată) 
ale Franței, în compania unei se
lecționate similare. La Montpellier, 
preparativele pentru acest meci sînt 
în toi, la meci fiind solicitate 
locuri și din multe alte centre în
vecinate. De notat că rugbyștii stu- 
denți români vor susține și un al 
doilea meci, la 16 noiembrie, tot la 
Montpellier, cu o selecționată a re
giunii.

★
Cu alte cuvinte, dacă socotim că 

între 11 și 16 noiembrie, rugbyștii 
noștri vor fi prezent! în nu mai pu
țin de trei partide în compania ce
lor ai țării gazdă, avem în vedere 
o veritabilă săptămînă a rugbyului 
românesc în Franța ! Fără îndoială 
sînt contacte utile pentru adîncireu 
relațiilor dintre sportivii celor 
două țări, pentru o îmbogățire a ex
perienței competitionale a rugbyști- 
lor noștri. De altfel în contextul a- 
cestei triple întâlniri, aici se credi
tează ideea unui meci Franța — 
România și la nivelul unor forma
ții cu jucători DÎnă la 23 de ani. în 
cursul lui 1974.

prof. Camil MORȚUN
Avignon, octombrie

Iată o parte din campionii și medaliații olimpici prezentați la Varna participanților la Congresul olimpic (de la st. 
la dr.) : Jean Wicki (bob, Elveția), Rudolf Karpati (scrimă, Ungaria), Richard Mead (călărie, Anglia), Vitezslav 
Macha (lupte, Cehoslovacia), Wolfgang Nordwig (atletism, R. D. Germană), Jozef Zapedski (tir, Polonia), Mihăela 
Penes (atletism, România), Mamo Wolde (atletism, Etio pia), Veikko Hakulinen (schi, Finlanda) și Atalay (lupte, 
Turcia). Foto: D. BOJINOV (B.T.A.)

„DACĂ AȘ FI KILLANIN..."
Ziarul „CESKOSLOVENSKY

SPORT” din Praga (in colaborare 
cu ziarul „Sport“ din Bratislava) 
au întreprins, după Congresul o- 
limpic de la Varna, o interesantă 
anchetă internațională. Realizatorii 
anchetei au pus mai multor cam
pioni și medaliați olimpici, aflați 
la Varna, o singură întrebare : „Ce 
ați face dacă ați fi Killanin lată 
cîteva dintre răspunsurile primite.

VITESZLAV MACHA (Cehoslo
vacia), campion olimpic de lupte 
la Munchen : „Aș consulta mai 
des pe sportivii și antrenorii cu 
experiență. Toate disciplinele spor
tive care pot influența capacitatea 
fizică a tineretului aparțin progra
mului Jocurilor Olimpice".

MORITZ VON GRODDECK 
(R.F.G.), medaliat olimpic la cano
taj, la Melbourne, Roma și Tokio, 
astăzi ziarist sportiv : „Gigantism? 
Eu îmi pot imagina Jocuri Olim
pice chiar și cu 15 000 de partici- 
panți. Astăzi, in era televiziunii, 

nu este necesar să se construiască 
stadioane cu 200 000 de locuri. Iată 
de ce nu aș fi exclus, in ruptul 
capului, proba de 50 km marș din 
programul olimpic. Dacă lui Killa
nin îi va reuși 50 la sută din tot 
ceea ce s-a preconizat la Varna, 
va fi un succes".
. LI A MANOLIU (România), cam
pioană olimpică la aruncarea dis
cului, la Mexico, vicepreședintă a 
Comitetului Olimpic Român : „Eu 
nu m-aș ocupa doar cu sprijinirea 
viitorilor campioni olimpici, ci aș 
acorda toată atenția și sarcinii ca 
toți copiii de școală să aibă la 
dispoziție terenuri de sport. Firește 
că aș pleda și pentru o mai echi
tabilă prezență a sportului feminin 
in programul olimpic".

RICHARD MEADE (Anglia), cam
pion olimpic de călărie la Mun
chen : „Dacă aș fi Killanin, aș or
ganiza congrese olimpice o dată la 
patru ani. Aș sprijini participarea 
activă a oamenilor tineri la lucră

rile Comitetului Internațional Olim
pic. Mulți dintre delegații de as
tăzi au fost activi în sport pentru 
ultima oară cu 40 de ani în ur
mă..."

RUDOLF KARPATI (Ungaria), 
de șase ori campion olimpic de 
scrimă : „Nu aș schimba funda
mental ceremonialul olimpic. Fie
care sportiv de performanță mun
cește timp de 8 pînă la 10 ani 
pentru momentul care-i deschide 
drumul spre podiumul olimpic".

WOLFGANG NORDWIG (R.D.G.), 
campion olimpic la săritura cu pră
jina, la Munchen : „Eu aș îngădui 
și campionului olimpic al erei mo
derne să-și expună punctul de ve
dere. In rest, aș protesta vehement 
și întotdeauna împotriva celor ce 
se declară contra Jocurilor Olim
pice".

CLEVELAND SE PREGĂTEȘTE

La Novi Ssd

CIOCÂLTEA - MATULOVICI 
REMIZĂ

BELGRAD, 30 (Agerpres). — Par
tida centrală a rundei a 9-a a tur
neului internațional de șah de Ia 
Novi Sad, disputată între marele 
maestru iugoslav Matulovici și maes
trul internațional român Victor Cio- 
câltea, s-a încheiat remiză la muta
rea a 25-a. Rezultatul de egalitate a 
fost consemnat și în partidele Dezze 
— JanoseVici și Silagy — Marjări. 
Buljovcici a cîștigat la Lombard, 
Lein ia Notaros, Adorjan la Măriei, 
Rakici la Ilici și Langeweg la Joviei.

In clasament continuă să conducă 
Matulovici, cu 7 puncte, urmat de 
Lein (U.R.S.S.) si Buljovcici (Iugosla
via) — 6Vz p-, Ciocâltea (România) și 
Adorjan (Ungaria) — 5*/2 p. etc.

LIUBOJEVICI CONDUCE 
LA MANILA

MANILA, 30 (Agerpres). — După 
consumarea a 9 runde, conduce ma
rele maestru iugoslav Liubojevici, 
cu 7 puncte. îl urmează în clasa
ment Kavalek si Gligorici — 6‘râ p, 
Larsen și Tatai — 6 p (1), Gheorghiu 
și Lombardy — 5V: p, Najdorf — 5 p, 
îvltov și Cardoso — 4*,j p etc.

In runda a 9-a, marele maestru 
român Florin Gheorghiu (cu piesele 
al.be) l-a învins în 27 de mutări pe 
indonezianul Ardinjnasah, Liuboje
vici a cîștigat la Naranja și Cardoso 
la Wotulo.

TURNEU DE BARAJ DUPĂ 
„INTERZONALUL" FEMININ
In urma încheierii turneului interzon, 

feminin de șah de la Caile Galdana c 
Ferrerias (Insula Minorca), pentru țur 
neul candidatelor la titlul mondial, de
ținut de Nona Gaprindașvlll (URSS). a 
obținut calificarea Valentina KozlovsKa- 
ia. Celelalte șahiste sovietice : Konople- 
va. Levitina, Șui șl Aleksandria. vor 
susține un meci-turneu de bara), care 
va desemna alte două concurente m 
turneul candidatelor, ce va avea loc . în 
anul 1974 și la care va mai participa 
și maestra' sovietică Alia Kușnir.

Turneul

ȚIMIAC ELIMINAT

Participarea echipei masculine de 
baschet Dinamo București la ediția 
a 12-a a tradiționalului turneu „Di- 
namoviada" s-a încheiat, după cum 
am mai anunțat, cu o remarcabilă 
performanță a campioanei țării 
noastre. Intr-adevăr, evoluînd într-o 
companie deosebit de selectă, sporti
vii români au cucerit locul I, pentru 
prima dată la această competiție. 
Sitecesul dinamoviștilor este cu atît 
mai prețios dacă ținem seama 
el a fost înregistrat ca urmare 
victoriei directe realizată chiar 
Tbilisi (gazda turneului) asupra for
mației Dinamo din localitate.' in fața 
unui public care și-a susținut cu 
pasiune favoriții. Dinamo București 
a obținut victoria în patru partide : 
91—84 cu Gvvardia Varșovia, 81— 79 cu 
Dinamo Moscova, 77—72 cu Ruda 
Hvezda Pardubice și 74—73 cu Dina
mo Tbilisi. A pierdut o singură par
tidă (53—58 cu Levski-Spartak So
fia). prima susținută după o călăto
rie _ obositoare de 43 de ore si după 
puține ore de odihnă (a ajuns la

că
a 

la

Tbilisi la ora I noaptea șl a jucat a 
doua zi la ora 14).

In legătură cu participarea la a- 
ceastă competiție, am solicitat cîteva 
amănunte 
Niculescu, 
toarele i

„Doresc_  _______ ,
rînd, faptul că din echipele ___
s-au întrecut la Tbilisi au făcut par
te numeroși internaționali, ca Sakan- 
delidze, Korkija, Ugrehelidze (Dina
mo Tbilisi), Jurkiewicz, Sewerin, 
Ceglinski, Langosz (Gwardia), Kono- 
pașek. Amnier, Doușa (Ruda Hvezda). 
Doicinov și Dimitrov (Levski-Spar
tak), ceea ce demonstrează valoarea 
turneului. Pentru a face față unor 
adversari deosebit de puternici, unii 
cu talie net superioară, echipa noas
tră. a luptat cu multă voință și lu
ciditate, lăsînd o frumoasă impresie 
tehnicienilor aflați la Tbilisi. în mod 
special doresc să remarc ' " 
dramatică a meciului cu __
Tbilisi (deși toate întîlnirile au fost 
dificile). Conduși cu 73—72 în ulti-

antrenorului emerit Dan 
care ne-a declarat urmă-

să subliniez, în primul
care

evoluția 
Dinamo

ATLETISMUL NOSTRU SI ClTEVA
DIN PROBLEMELE SALE

(Urmare din pag. 1)
nute rezultatele excepționale pe care 
le dorim. Trebuie, deci, create con
diții de a se putea lucra cît se cere 
astăzi pentru performanțe de valoa
re mondială. _ Sportivii cei mai meri
tuoși, cu posibilități de progres, tre
buie pregătiți la nivel mondial, ur
măriți și ajutați dc antrenori, medici, 
metodiști, biologi, psihologi etc. N-am 
spus, desigur, nici un lucru nou ! Din 
păcate, aceste chestiuni, deși sînt cu
noscute, n-au fost încă traduse in 
practică !"

Un alt antrenor de la un club 
(Steaua) cu valori certe pentru lotul 
olimpic, prof. ION SOTER, își sinte
tizează astfel ideile : „Chiar și nu
mai in trei ani, ciți au mai rămas 
pînă la Montreal, pot fi realizate 
multe lucruri bune. Pentru acestea 
insă se cer acțiuni ferme și imedia
te în cîteva direcții : © crearea unui 
climat do muncă sănătos, prielnic 
marii performanțe, ceea ce presupune 
educarea sportivului pentru marca 
performanță, chiar și în ideea „su
portării" marilor performanțe ! • a- 
bandonarea definitivă a favoritismu
lui, pornindu-se de la principiul etic 
că valoarea și nu simpatia este ho- 
tăritoare ® să se pornească Ia drum, 
spre Montreal, și chiar mai departe, 
cu un număr mai mare de atleți".

Antrenorul federal prof. NICOLAE 
MARAȘESCU, a formulat următoare-

le propuneri : „Pregătirea pentru J.O. 
să se desfășoare sub o conducere 
unică, a unui colectiv de specialiști 
împuterniciți în acest sens, în condi
ții de... pregătire olimpică și nu doar 
sub titulatura de lot olimpic ! Tre
buie să înțeleagă, bine, la nivelul 
cluburilor în special, că atunci cînd 
șe vorbește de rezultate de valoare 
internațională, corelarea lor se face si 
cu posibilitățile create pentru obține
rea celor mai bune rezultate! Asis
tența științifică a unui atlet se cere 
concretizată în laborator, dar investi
gațiile și observațiile trebuie făcute, 
de specialiști, numai în procesul mun
cii, în timpul pregătirii atleților. Este 
neapărată nevoie de creșterea profe
sionalizării specialiștilor noștri, în pri
mul rind a antrenorilor, înarmarea 
lor teoretică cu toate rezultatele 
studiilor și cercetărilor mondiale în 
acest domeniu al antrenamentului a- 
tletic. Altfel, va fi greu — ca să 
nu spun imposibil — să se realizeze 
pe plan general trecerea atleților 
noștri Ia executarea a două și chiar 
trei antrenamente pe zi, problemă — 
cred eu — decisivă pentru perfor
manțele de nivel mondial. Și mai 
este chestiunea bazei materiale pen
tru atletismul de mare valoare care, 
din păcate, la noi încă nu a fost re
zolvată In mod corespunzător, nici 
măcar pentru Iotul republican și im
plicit pentru lotul olimpic".

mele 22 de. secunde, sportivii bucu- 
reșteni au izbutit, prin Hamș, o 
splendidă intercepție, urmată de un 
Pas Ia Popa care a înscris printr-un 
plonjon spectaculos. Cei 
jucători au fost Novac, _____ _
Popa și Georgescu, dar deosebit de 
utili au fost și Cernea, 
Chivulescu și Haneș. _______
răcit, nu a putut, fi utilizat. Echipa 
noastră a folosit ca apărare de bază

mai buni
Diaconescu,

Niculescu,
Dragomirescu,
G__.. Echipa

sistemul om lă om, care a rezolvat 
în 

i net 
orga-

foarte bine situații grele, chiar 
cazul împerecherii cu adversari 
superiori ca înălțime. Atacul, < 
nizat și echilibrat, a marcat o creș
tere treptată a eficienței, atît prin 
aruncările care încheiau acțiunile 
poziționale, cît și prin precizia șutu
rilor de la semidistanță și distanță".

D. STANCULESCU

PARIS, 30 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis pentru „Tro
feul Jean Becker" a continuat în 
sala Pierre de Coubertin din Paris 
cu disputarea partidelor din primul 
tur al probei de simplu bărbați. în 
cel mai disputat meci al 
câtorul italian Antonio 
l-a învins cu 3—6, 7—5, 
suedezul Ove Bengtson.
Juan Gisbert a dispus cu 6—2, 6—4 
de australianul Bob Carmichael, 
francezul Pierre Barthes l-a elimi
nat cu 6—4, 6—3 pe compatriotul 
său Jean Câujolle, Haroon Rahim 
(Pakistan) a cîștigat cu 6—2, 6—0 
partida susținută cu Franțois Jauf- 
fret (Franța), iar Ion Țiriac a 
pierdut cu 3—6, 3—6 la Ray Moore.

Alte rezultate : Battrick (Anglia) 
— Haillet (Franța) 6—4, 6—3 ; O. 
Parun (Noua Zeelandă) — Montre- 
naud (Franța) 6—4, 6—0 ; Stilwell 
(Anglia) — Munoz (Spania) 6—7, 
6—4, 6—4 ; Chanfreau (Franța) — 
Barazzutti (Italia) 6—1, 6—3.

zilei, ju- 
Zugarelli 
6—3 pe 
Spaniolul

Coubertin

DIN PRIMUL TUR...
Tn turul 2 s-au înregistrat și 

cîteva surprize. Astfel, spaniolul 
Manuel Orantes a fost eliminat 
cu 6—2, 5—7, 5—7 de tenismanul 
maghiar Szoke, iar suedezul L. 
Johansson l-a învins pe Mark Cox 
(Anglia) cu 6—1, 6—4. Tom Okker 
a avut o misiune ușoară în me
ciul cu Ray Moore : 6—2, 6—2.

PENTRU FINALA
NEW YORK, 30 (Agerpres). — Finala 

„Cupei Davis” — ediția 1973 — se va 
desfășura între 30 noiembrie șl 2 de
cembrie la Cleveland (Ohio) și va opune 
formației s.u.A., deținătoarea trofeului, 
pe cîștlgătoarea meciului dintre echi
pele Australiei și Cehoslovaciei.

Este pentru prima; oară cînd finala 
tradiționalei competiții se va disputa pe 
teren acoperit. Sala de joc din Cleve
land are o capacitate de 6 500 de locuri.

„CUPEL DAVIS“
Organizatorii au anunțat că tragerea 13 
sorti a meciurilor finalei va avea loc 
joi, 29 noiembrie.

în ceea ce privește semifinala inter- 
zonală dintre echipele Australiei și ce
hoslovaciei, programată la Melbourne 
între 16 și 18 noiembrie, comentatorii a- 
gențillor internaționale de presă acordă 
prima șansă gazdelor, care vor alinia o 
formație redutabilă, alcătuită din cu- 
noscuții tenismani Rod Laver, John 
Newcombe și Ken Rosewall.

Azi, la Barcelona: EUROPA-AMERICA DE SUD
© Un meci oficial care pare un prim pas pe un drum lung... • Absențe notabile

din ambele echipe • Interes deosebit pe tot globul

FIȘIER GIMNASTICĂ

Ludmila TURIȘCEVA (U.R.S.S.)
„Empire Pool" Wembley... 27 oc

tombrie... Locul șl ziua in care Lud
mila Turișceva și-a sărbătorit, din 
nou, o victorie completă asupra tu
turor rivalelor sale. O consacrare 
definitivă a aceleia care este, incon
testabil. cea mal bună gimnastă din 
lume. La 21 de ani, ea se poate 
mindri, pe drept, cu toate onorurile 
ce pot fl atribuite In sportul grației, 
al supleței, al armoniei in mișcări.

S-a născut in orașul Groznîi 
(R.S.F.S.R.). la 7 octombrie 1952. Are 
1.60 m — înălțime, 50 kg — greutate. 
Studentă a Universității din orașul 
ei natal. A început să practice gim
nastica de performanță din anul 
1965, în școală. După numai doi ani 
este selecționată in lotul reprezen
tativ al Uniunii Sovietice. Devine 
campioană unională, în proba pe 
echipe, în anul următor. Repetă per
formanța în 1970, completînd-o cu 
titlul la paralele.

De fapt, anul 1970 este cel care 
a adus Ludmilei Turișceva consa
crarea. Devine campioană mondială 
absolută, la Ljubljana, obținînd tit
lul și In proba de sol. Era încunu
narea unul drum ce ducea spre 
înălțimi, care trecuse și prin laurii 
olimpici, pe echipe, in marile între
ceri de la Ciudad de Mexico.

Intr-o concurență, de elită, cu co
legele sale și rivale tradiționale. Ta
mara Lazakovicl, Liubov Burda și 
tînăra mereu în afirmare Olga Kor
but, gimnasta din Groznîi reușește 
pentru prin: a oară să devină campi
oană absolută a țării sale abia in 
1972. Era anul următoarei Olimpiade, 
cea miincheneză, iar aci Turișceva 
avea să obțină al doilea el triumf.

Intr-o luptă pasionantă, 
de zecimi de puncte cu nu mai pu
țin strălucitoarea campioană a R.D. 
Germane, Karin Janz, ea reușește 
printr-un ultim „test", solul, încu
nunat cu un 9,90, să smulgă mult 
rîvnitul titlu olimpic.

Și iată, europenele de la Londra, 
din acest an. Turișceva triumfă la 
toate aparatele, devenind campioană 
absolută la individual compus. A 
doua. Olga Korbut. A patra — o 
prezență inedită — românca Alina 
Goreac...

Ludmila Turișceva este maestră 
emerită a sportului din U.R.S.S. Este, 
de ani, antrenată de cunoscutul spe
cialist al gimnasticii sportive, antre
norul emerit V. Rastoroțki.

EYERESTUL DIN KOU CDCERIT
Din Katmandu (Nepal) se anunță 

că doi membri ai unei expediții de 
alpinlștî japonezi au reușit să es
caladeze Vîrful Everest pe ver-

sântul sud-est, după cîteva tenta
tive nereușite pe fața sud-vest și 
în condiții meteorologice defavora
bile.

• TELEX 9 TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX •
CampJontthl taondUl 4« ctejobat s-a în- 
eheiM 1» vlen* au vJetori* aehlDM Ce
hoslovaciei. oara cucerește pentru a 
șasea oara eonșeeutiv tstluî suprem, 
tn meciul decisiv, echipa fraților Pos- 
plsH a terminat la egalitate : S—3 (S—2) 
su selecționata R. F. Germania. Pentru 
lesemnarea clștlgătoarel competiției s-a 
disputat un meci de baraj, în care vic
toria a revenit cu scorul de 2—1 for
mației cehoslovace. Alte rezultate din 
iltima zi a campionatului : Belgia — 
Ș’ranța 3—2 (1—1) l Elveția — Austria 
1—3 (1—1). Iată clasamentul final : 1.
Cehoslovacia — 9 p (golaveraj 32—9) ; 
:. R. F. Germania — 9 p (21—9) ; 3.
Slvețta — 6 p ; 4. Austria — 4 p ; 5. Bel- 
’ia — 2 P : 6. Franța — Op.
■
Competiția automobilistică „Cursa cam- 
»ionilor“, desfășurată pe circuitul de

1* Riverside (California), a fost cfștlgată 
sportivii amerioanl George Follmer 

șl Bobby Vnssr, care, in cele trei 
manșe disputate, au totalizat flecare 
este 29 de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrlotil lor Mark Do
nohue, Peter Revson — 23 p. David Pear
son — 24 p șl „veteranul" A.J. Foyt 
(triplu cîștlgător al cursei de la Indi
anapolis) — 23 p. Conform regulamen
tului cursei, primii șase clasați s-au ca
lificat pentru faza finală a competiției, 
programată anul viitor, la 15 februarie, 
pe circuitul de la Daytona Beach

In runda a 7-a a turneului de șah de 
la Hospitalet de Llobregat (Spania) s-au 
înregistrat următoarele rezultate ; Ham
man — Smejkal țț—țț ; Medina — 
Lengyel Va—V2 ; Kurajița — Dominguez 
t—0 ; Pomar — Collado 1—0 ; Seters —

Hugh țț—țț. Restul partidelor s-au in- 
irerupt. în clasament conținu» să con
ducă Hamman (Danemarca), cu SVs, ur
mat de Hugh (Elveția) — I p, smejkal 
(Cehoslovacia), Kurajița (Iugoslavia) si 
Pomar (Spania) — 4 p etc.
■
Turneul de tenis al „veteranilor", des
fășurat la Richmond (Virginia), s-a în
cheiat cu victoria Jucătorului danez 
Torben Ulrich (45 de ani), învingător cu 
5—7. 6—2, 6—2 In finala susținută cu 
australianul Frank Sedgman (46 de ani). 
In finala probei de dublu, perechea 
daneză Torben Ulrich — Sven Davidson 
a întrecut cu 7—5, 1—f, f—J cuplu.' aus
tralian Frank Sedgman — Frank Par
ker.
■
Desfășurată pe parcursul dintre Har- 
delot și Boulogne sur Mer, cea de-a

doua ediție a „Cupei Europei" la golf 
s-a încheiat cu victoria echipei Scoției, 
care a întrecut In finală cu 2—1 forma
ția Franței, lată rezultatele Înregistrate 
tn finală : Bernard Gallacher (Scoția) — 
Bernard Pascasslo 4—3 ; Bryan Barnes 
(Scoția) — Jean Garalalde 3—2 ; Ga- 
raialde. pascasslo — Gallacher, Barnes 
3—2.
s
Campionul mondial de box la cat. pană, 
brazilianul Eder Jofre (in virstă de 
38 ani), continuă cu succes activitatea 
competițională. Zilele trecute, în orașul 
brazilian Salvador, el l-a întîlnit, în 
meci pentru titlul mondial, pe mexi
canul Vicente Saldivar. Net superior, 
Eder Jofre a obținut victoria prin K.O., 
în repriza a 4-a.

MADRID, 30 (prin telex). — Ziua 
de miercuri 31 octombrie este, în 
mod sigur, o dată , care va rămîne 
înscrisă în palmaresul fotbalului pe 
anul 1973 ca un eveniment de ma
ximă importanță. Prima „Zi mon
dială a fotbalului", declarată oficial, 
cuprinde în cadrul manifestărilor 
care au loc la Barcelona și un foarte 
interesant meci care opune selecțio
natele Europei și Americij de Sud. 
In 1672, un milionar elvețian a avut 
ideea organizării unui meci similar, 
între reprezentativele cele două con
tinente, care s-a desfășurat la Basel. 
De această dată însă, întîlnirea pri
mește un caracter oficial, fiind or
ganizată de către F.I.F.A., și ceea 
ce este de remarcat e faptul că — 
de această dată — fondurile încasate 
vor fi alocate unor scopuri de bine
facere. In același timp, se pun bazele 
unui eveniment anual, care va avea, 
se apreciază, un frumos viitor.

Pentru selecționarea și alcătuirea 
echipelor reprezentative ale celor 
două continente au fost desemnați

ARARAT EREVAN A CiȘTIGAT
SI CAMPIONATUL...

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
Campionatul unional de fotbal a 
fost cîștigat de Ararat Erevan, care 
a totalizat 39 de puncte din 30 dc 
meciuri. De remarcat că fotbaliștii 
din Erevan au cucerit în acest an 
și „Cupa U.R.S.S.". în ultimul meci 
disputat, Ararat Erevan a învins 
cu scorul de 3—2 formația Zenit 
Leningrad. Pe locul secund s-a cla
sat echipa Dinamo Kiev — 34 p și 
un joc restanță. Duminică, Dinamo 
Kiev a jucat în deplasare cu Kairat 
Alma Ala. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc, scorul a fost 
egal: 0—0, victoria revenind gaz
delor cu 5—3 în urma executării 
loviturilor de la 11 m.

Alte rezultate: Karpati Lvov 
Dinamo Minsk 1—0 ; Dinamo Tbi
lisi — ȚSKA Moscova 3—1 ; SKA 
Rostov pe Don — Dinamo Mosco
va 0—1 ; Pahtakor Tașkent — Zaria 
Voroșilovgrad 1—2 ; Șahtior Do- 
nețk — Torpedo Moscova 2—0 ; 
Dnepr Dnepropetrovsk — Spartak 
Moscova 0—1.

antrenorii Ladislau Kubala (selecțio
ner al echipei Spaniei — pentru 
Etiropa), Mario Lobo Zagalo și En
rique Omar Sivori (selecționeri al 
reprezentativelor Braziliei și Argen
tinei ,— pentru America de’Sud).

Din echipa Europei, pe care o cu
noaștem desigur mai bine, acum se 
știe cu siguranță de „dezertarea" 
jucătorilor olandezi de la Ajax Krol,

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

PENTRU „SPORTUL"

Neeskens și Hulshoff, la fel ca aceea 
a vest-germanilor Gerd Miiller și 
Franz Beckenbauer, a italienilor Riva 
și Mazzola și a nord-irlandezului de 
la Tottenham, Pat Jennings. în Spa
nia, ultimele noutăți dau ca sigură 
absența internaționalului Gallego 
care,' accidentat, n-a putut juca nici 
la Zagreb, a mijlocașului Pirri de Ia 
Real, ca și a extremei Ayala, ar
gentinianul care a îneîntat asistența 
în meciul cu Dinamo București și 
care se pare că nu va putea face 
parte din selecționata sud-americană.

Prezentîndu-vă lista de jucători in
vitați pe stadionul „Nou Camp" din 
Barcelona, putem avea însă și alte 
dubij asupra participării tuturor 
jucătorilor...

AMERICA DE SUD : portari — 
Cejas (de naționalitate argentiniană, 
joacă la F.C. Santos), Carnevali (ar
gentinian, Las Palmas — Spania) ; 
fundași — Figueroa (chilian, Interna- 
cional Porto Alegre — Brazilia),

Wolf (argentinian, River Plata), Mar
co Antonio (brazilian, Fulminense), 
Chumpitaz (peruan, Univers.tario 
Lima), Perfumo (argentinian, Cru
zeiros — Brazilia); mijlocași — Es- 
parago (Uruguayan, Sevilla — Spa
nia), Brindisi (argentinian, Huracan), 
Rivelino (brazilian, Corinth’as) ; îna
intași — Jairzinho (brazilian, Bota- 
fogo), Paulo Cesar (brazilian, Flamen- 
go). Soții (peruan, C.F. Barcelona'. 
Borja (mexican, America), Caszely 
(chilian, Levante — Spania), Arrua 
Paraguayan, Saragoza — Spania), 
Cubillas (peruan, F.C. Basel — El
veția).

EUROPA : portari — Viktor (ce
hoslovac, Dukla Praga), Iribar (spa
niol, Atletico Bilbao) ; fundași — 
Krivokucea (iugoslav, Steaua roșie 
Belgrad), Facchetti (italian. Inter), 
Sol (spaniol, Valencia), Bobby Moore 
(eng.ez, West Ham); mijlocași — 
Nețzer (vest-german, Real Madrid), 
Keita (malian, Valencia — Spania), 
Eusebio (Benfica Lisabona), Adamec 
(cehoslovac, Spartak Trnava) ; înain
tași — Nene (portughez, Benfica), 
Cruyff (olandez, C.F. Barcelona), Best 
(nord-irlandez, Manchester United), 
Bene (maghiar, Ujpestj Dozsa), Ed
strom (suedez, F.C. Malmo), Asensi 
(spaniol, C.F. Barcelona). ' ,' \ .

_Arbitrul partidei va fi îtăHânul 
Giuseppe Angonese, unul dintre cei 
mai buni din țara sa. Meciul va fi 
televizat în direct, se apreciază, în 
peste 30 de țări ale lumii. Bineîn
țeles, asta nu va împiedica ca tri
bunele stadionului „Nou Camp“ din 
Barcelona să fie pline pînă la refuz.

ADBITDU MALTEI LA TIRANA
Meciul de sîmbătă de la Tirana, 

dintre echipele Albaniei și R. D. 
Germane, din preliminariile C.M. , 
(gr. a IV-a) va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Malta, avîndu-1 
la centru pe Bonett.

Juan Jose FERNANDEZ
„Marca" — Madrid

Iată laureații premiului anual „Gheata de aur" instituit de revista fran
ceză „France Fotball" : Gerd Miiller (argint), Eusebio Perrreira da Silva 
(aur) și Petar Jekov (bronz),alături de olandezul Piet Kaizer, căruia i s-a 
decernat, în calitate de căpitan al echipei Ajax Amsterdam, trofeul pen
tru cea mai bună echipă a Europei. Telefoto : A. P. — AGERPRES
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