
Fază critică la poarta echipei arădene. Portarul Iorgulescu ți fundașul Birău urmăresc înm-Horați traiectoria 
balonului. (Rapid — U.T.A., pe Giulești)
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AZI, IN DIVIZIA A, LA FOTBAL

SASE JOCURI IN CONTINUAREA ETAPEI A 12-a
Uvertura au semnat-o cele trei 

partide de ieri! Iar astăzi alte șase 
jocuri chemate să contureze etapa 
nr. 12, interesantă și echilibrată 
prin prisma calcului hîrtiei.

Din cele șase partide de astăzi, 
două se detașează, mai ales prin 
implicațiile pe care le au pentru 
zona superioară a clasamentului. 
La București, vice-liderul actual, 
F. C. Constanța va încerca în fața 
Sportului studențesc să repete mă
car, remiza obținută miercuri la 

,Bacău pentru a se menține 
printre protagoniste. Studen
ții, însă, nu o duc prea strălu
cit cu punctele, „lanterna” e la 
cîțiva pași sub ei, și tocmai de 
aceea gîndul de mai bine al do
brogenilor se va izbi 'de o replică 
dîrzâ. La Cluj, după surprinzătoa
rea, dar meritata victorie obținută, 
duminică, la București în fața 
campionilor, studenții vor încerca 
să atace „podiumul”. Greu va fi, 
pentru că adversara, deși a pier
dut sîmbăta trecută fără replică 
în fata piteștenilor, se numește, to
tuși, Steaua,

Meciuri „grele” $1 în zona deja 
fierbinte a clasamentului. Dintre 
toate, disputa de la Petroșani pare 
cea mai aspră, pentru că și Jiul 
și S. C. Bacău au puncte puține, 
pentru că nimeni nu vrea să ajun
gă pe ultimul loc. După cum nici

Petrolul nu vrea să mai dețină 
lanterna.

In sfîrșit, două partide ale căror 
rezultate ar putea deveni decisive 
pentru cele 4 combatante. F. C. 
Argeș, relansată, mai ales moral, 
după frumoasa victorie în fața 
Stelei, la București, va încerca să 
sprinteze spre primele locuri, chiar 
dacă studenții ieșeni au venit la 
Pitești cu gîndul unui punct. Iar 
la Timișoara Poli va încerca să 
treacă în prima jumătate a clasamen
tului, deși Steagul roșu, avînd și ea 
puncte puține va forța mult remiza.

Așadar, după uvertura de ieri, 
astăzi șase jocuri de la care putem 
aștepta foarte multe, chiar și sur
prize. Să așteptăm, în primul rînd, 
revirimentul de formă, (M. M. I.).

In cele trei partide de ieri (ale 
a treia) s-au înregistrat rezultatele ;

UNIVERSITATEA CRAIOVA
C. S. M. REȘIȚA
RAPID

CLASAMENTUL

DUPĂ MECIURILE DE IERI
1. Univ. Craiova 12 8 3 1 24—10 19
2. F.C. Constanța 11 7 2 2 20—10 16
3. C.S.M. Reșița 12 5 4 3 20—14 14
4. Dinamo 12 6 2 4 18—15 14
5.-6. Steaua 11 5 2 4 16—13 12

„U“ Cluj 11 5 2 4 12— 9 12
7. F.C. Argeș 11 5 2 4 16—16 12
8. Poli. Iași 11 5 1 5 9—10 11
9. Rapid 12 4 3 5 14—16 11

10-11. Poli. Tim. 11 4 2 5 8—10 10
Steagul roșu 11 4 2 5 8—10 10

12. A.S.A. Tg. M. 11 41 2 5 15—21 10
13. C.F.R. Cluj 12 4 2 6 15—26 10
14. Sportul stud. 11 4 1 6 16—13 9
15. S.C Bacăti 11 4 1 6 14—19 9
16. U.T.A. 12 4 1 7 12—19 9
17. Jiul 11 3 2 6 12—14 8
18. Petrolul 11 3 2 6 12—16 8

căror cronici le veți citi în pagina

— C. F. R. 5—0 (1-0)
— DINAMO 2—■1 (2—0)
— U. T. A. 2--1 (1- 1)

0 SÂPTĂMÎNĂ
A GIMNASTICII 

LA PITEȘTI
• în Sala sporturilor, cam
pionatul naționa! de juniori și 
finala pe echipe pentru maeș
tri și maestre precum și finala 
individuală a maeștrilor

O „săptămînă a gimnasticii" la 
Pitești ! într-adevăr, începînd de 
luni și pînă duminica viitoare, Sa
la sporturilor din orașul reședință 
a județului Argeș va găzdui un 
veritabil recital al gimnasticii noas
tre de performanță, dacă avem în 
vedere că aici și-au dat întîlnire 
cei mai buni juniori, junioare, se
nioare și seniori din întreaga țară. 
Vor intra mai întîi în concurs fi- 
naliștii juniori : patru echipe și 
șase sportivi individuali la cate
goria a Il-a băieți, 35 de gimnaști 
de categoria I și doi maeștri; la 
fete, organizatorii scontează pe 
participarea a șase echipe și 19 
sportive individuale (categoria a 
Il-a), 31 de gimnaste de categoria 
I și 41 de maestre. Este mai mult 
ca sigur că această participare poa
te asigura un nivel ridicat finalei 
juniorilor de la Pitești.

Spre sfîrșitul săptămînii intră în 
competiție maeștrii gimnasticii 
noastre, care-și dispută titlurile pe 
echipe, iar băieții și titlurile la in
dividual compus și pe aparate.
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Fază din meciul inaugural al 
Diviziei A, în care s-au întîlnit 
echipele I.P.G.G. București și 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc. In 
imagine un atac al studenților 
bucureșteni.

. CAMPIONATUL DE HOCHEI
A ÎNCEPUT... FURTUNOS

în primul meci al competiției, echipa Liceului nr. 1 din Miercurea Ciuc 
a învins, la București, pe I. P. G. G. !

PROGRAMUL MECIURILOR DE ASTĂZI :

SPORTUL STUDENȚESC 
(Stadionul 

„U” CLUJ
JIUL
A. S. A, TG. MUREȘ 
POLI TIMIȘOARA
F. C. ARGEȘ

— F. C. CONSTANȚA
Republicii)

— STEAUA
— S. C. BACAU
— PETROLUL
— STEAGUL ROȘU
— POLITEHNICA- IAȘI

Toate partidele încep la ora 14,30.

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

SURPRIZE DE PROPORȚII

„MENS SAMA IN CORPORE SANO“ 
HUE, PENTRU NOI, UN SIMPLII ADAGIU,

CI 0 CĂLĂUZĂ ACTIVĂ
ÎN VIAJA STUDENȚILOR GĂLĂJENI
0 oră de confruntări pe teme de sport cu prof. ing. Iosif. Engri, rectorul 

Institutului Politehnic Galați

Universitatea Timișoara a învins Politehnica București, Iar Voința pe Rapid
TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). 

Turneul divizionar de baschet fe
minin (cuprinzînd etapele VI, VII 
și VIII) a programat și sîmbătă, în 
sala Olimpia jdin localitate, par
tide interesante, echilibrate, dar 
caracteristica generală a întreceri
lor ’a constituit-o valoarea tehnică 
modestă.

Iată cîteva amănunte asupra 
celor mai importante partide:

1. E. F. S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 66—48. în această în- 
tîlnire, disputată vineri, localnicele, 
deși lipsite de aportul Gizelel 
Schnebli (bolnavă), au făcut o pri
mă repriză echilibrată, dar în ur
mătoarea, studentele de la I.E.F.S.

„CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI" LA POLO

Deși campionatul național de 
polo a luat sfîrșit de curî_nd,_ cele 
mai bune echipe din Capitală nu 
au intrat în vacanță. Mîine ele 
vor începe întrecerile unui nou 
turneu dotat cu „Cupa Municipiu
lui București". Partidele, care an
grenează formațiile Dinamo, Pro
gresul, I.E.F.S., Școlarul și Rapid, 
recent întoarsă de la Londra, în
cep mîine dimineață, de la ora 
10, la Floreasca.

s-au impus printr-un joc de apă
rare mai decis care a determinat 
cîștigarea a numeroase mingi; în 
plus, atacul a fost mai hotărît și 
mai eficient decît în meciurile an
terioare. Au marcat: Tita 18, Mi- 
halic 11, Giurea 2, Szabo 26, Pe
trie 7, Balai 6 pentru I.E.F.S., res
pectiv, Goian 13, Constantinescu 13 
(o talentată junioară, recent pro
movată în Divizia A), Balogh 2, 
Grosskopf 6, Nedelea 1, Fiilop 3, 
Sarchisian 4, Villanik 6. Au arbi
trat M. Negulescu și I. Horvath.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 60—53. Foar
te bine au evoluat tinerele baschet
baliste de la Voința în derby-ul 
de vineri seara, mai ales în pri
ma repriză cînd. au interceptat, au 
contraatacat, au înscris de la dis
tanță și semidistanță și au acțio
nat pozițional în mod eficient.

Treptat, însă, ele s-au izbit de o- 
poziția tot mai fermă a campioa
nelor țării, mai cu seamă în re
priza secundă, cînd apărarea în 
zonă — foarte agresivă —» și com
binațiile poziționale, în care au 
excelat Pruncu, Taflan, Szabados, 
Ciocan și Demetrescu, au dus la 
recuperarea handicapului. în min. 
24 tabela de scor indica egalitate 
(33—33) și de aici înainte Politeh
nica va conduce pînă la sfîrșit un 
meci plăcut, curat din punct de 
vedere tehnic, pentru care se cu
vin laude ambelor formații. Au 
marcat: Pruncu 16, Szabados 12, 
Demetrescu 6, Savu 3 (fiind bol
navă a jucat doar cîteva minute), 
Taflan 8, Ciocan 15 pentru Poli-

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In „Turneul Coubertin" de la Paris 
pentru Marele Premiu — F.I.L.T.

■LIE NĂSTASE L-A ÎNVINS PE TOM OKKER 
Șl VA DISPUTA FINALA CU STAN SMITHI

Citiți amănunte In pagina a 4-a

Jn cel de-al 22-lea an de activitate, 
Institutul politehnic din Galați are 
un efectiv care atinge 3 COD de stu- 
denți, pregătiți în disciplinele meca
nicii, industriei alimentare și tehni
cii pescuitului, frigotehniei, construc
ției de nave și instalației de bord, 
precum și tehnologiei construcțiilor 
de mașini, care împreună cu stu
denții celuilalt așezămînt de învăță- 
mînt superior — Institutul pedagogic
— întrețin, simultan cu desfășurarea 
procesului de pregătire in specialita
te, o activă viață sportivă universi
tară.

Cu o recunoscută și bine apreciată 
contribuție competițională, cu largi și 
susținute prezențe în feluritele forme 
de campionate și întreceri pe țară, 
Clubul sportiv universitar Galați 
ocupă un loc remarcabil în sportul 
de masă care îi asigură binemeri
tate satisfacții.

Intr-o convorbire cu prof. Ing. Iosif 
Engri, rectorul Institutului politehnic 
din Galați, avînd ca subiect sportul, 
iată ce am reținut pentru a împăr
tăși cititorilor noștri :

— Preocuparea noastră fundamen
tală este să pregătim viitorii ingineri 
pentru tehnica și economia națională, 
dar sarcina aceasta1 merge, mînă-n- 
mînă, cu datoria de a contribui la 
formarea oamenilor de mîine ai so
cietății noastre, de a veghea ca mun
ca pedagogică să nu se limiteze la 
procesul de învățămînt din progra
ma analitică, ci la tot ceea ce par
ticipă — climat științific, mediu cul
tural-artistic și interes pentru sport
— întru dotarea spirituală și fizică 
a unui om tinăr.

Socot util să arăt buna închegare 
a colectivului de catedră, de la dis
ciplina de educație fizică și sport, 
în care nu există forțe centrifuge, 
care nu se limitează numai la munca 
de îndrumare din cadrul sarcinilor 
pedagogice, ci se preocupă de depis
tarea valorilor sportive.

In acest mod, studenții noștri slnt 
prezenți la înot, la atletism și la 
jocurile sportive, in care unii'și-au 
dovedit chiar consacrarea în loturi 
naționale reprezentative ; dintre ei. 
îi numesc doar pe Penu și Udișteanu, 
pentru a fixa unele puncte de’ reper 
in handbal și volei.

Stadionul central „Portul roșu", 
care de la darea în folosință a celui 
municipal, „Dunărea", a fost. afectat 
sportului universitar gălățean, a făcut 
ca în ultimii cinci ani, numărul 
membrilor mișcării sportive universi
tare locale să sporească și în acest 
mod activitățile noastre să se contu
reze mai pregnant în sportul de 
masă și sportul competițional.

Un interes cu totul special suscită 
navomodelismul, ca o expresie a pre
zenței In competiții a studenților 
noștri de la secția de construcții na
vale a Facultății de mecanică din 
cadrul Institutului nostru. La navo- 
modele avem sportivi la nivel repu
blican, dintre care unii performeri 
internaționali, deținători chiar de 
titluri de campioni naționali și euro-

V. FIROIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri s-au disputat primele partide 
din cadrul diviziei A la hochei pe 
gheață, prilej cu care am avut o- 
cazia să vedem evoluînd, la Bucu
rești, jumătate din divizionare, a- 
dică patru din cele opt formații 
participante la această întrecere. 
Etapa inaugurală a fost așteptată 
cu un interes notabil, speranțele iu
bitorilor hocheiului nefiind dezmin
țite, deoarece aceste prime partide 
ne-au oferit satisfacții multiple, 
dintre care unele majore, cum ar 
fi cele legate de valoarea ridicată 
a jocurilor, de angajamentul fizic 
total și de ambiția cu care echi
pele și-au apărat șansele.

Că divizia A înseamnă altceva 
decît obișnuitele turnee de altădată 
ne-au confirmat-o nu numai obser
vațiile îmbucurătoare de mai îna
inte ci și faptul că etapa de debut 
a adus cu ea și o surpriză de 
proporții. Meciul inaugural al în
trecerii s-a încheiat cu un rezultat 
pe care puțini dintre cunoscătorii 
acestui sport l-ar fi prevăzut: 
tînăra echipă a elevilor din Miercu
rea Ciuc a învins (în deplasare!) 
pe I.P.G.G. cu 6—4, Ia capătul u- 
nui meci care a avut în lungi pe
rioade de timp atributele unui ho
chei modern. Această neașteptată 
victorie, dacă ținem seama de fap
tul că I.P.G.G. a cîștigat, atît la 
București, cît și la Miercurea Ciuc, 
meciurile din „Cupa României" cu 
echipa Liceului nr. 1, își are ex
plicația în plusul de coeziune și 
omogenitate al tinerilor hocheiști 
elevi. In opoziție, bucureștenii au 
preferat acțiunile individuale

Jocul a început echilibrat, cu o 
scurtă perioadă de tatonare, la ca
pătul căreia elevii, mai curajoși și 
activi în atac, au deschis scorul 
prin Szabo (min. 6). Surprinși, 
bucureștenii au reacționat prompt, 
au egalat (printr-o acțiune indivi
duală), reușind chiar să ia condu
cerea în min. 12 : 2—1. Meritul e- 
chipei din Miercurea Ciuc este a- 
cela că n-a cedat nici atunci (ega- 
lînd în min. 18) și nici mai tîrziu,

cînd I.P.G.G. conducea cu- 4—2 
(min. 23). Scorul a devenit egal 
pentru ultima oară la începutul ul
timei reprize (4—4, min. 42), după 
care oaspeții au luat conducerea, 
în ultimele zece minute, conduși cu 
5—4, studenții au asaltat poarta ad
versă, dar n-au obținut decît o... 
bară. Cînd mai erau 24 de secunde 
de joc, antrenorul formației I.P.G.G.

Rezultate tehnice : I.P.G.G. — 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc 
4—6 (3—2, 1—1, 0—3). Au mar
cat : Mihăilescu, Marian, Rusz, 
Nuțescu — I.P.G.G., Szabo (2), 
Bartales (2), Toke, Peter — Li
ceul nr. 1, au arbitrat : FI. Gu
bernii și R. Cristescu ; Steaua
— S. C. Miercurea Ciuc 5—2 
(2—2. 2—0, 1—0), au marcat i 
M. Vlad (2), loniță, Nistor. 
Curelaru — Steaua, Bașa (2/
— S.C. Miercurea Ciuc, au ar
bitrat: Gh. Murcșan și M 
Presneanu.

Programul de azi: ora 16: 
I.P.G.G. — Liceul nr. 1. Miercu
rea Ciuc ; ora 18 : Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc.

a scos pe portarul Iova din poartă, 
riscînd totul pentru a forța ega- 
larea și l-a transformat în jucă
tor de cîmp, însă cei care au în
scris au fost tot oaspeții, care au 
pecetluit scorul final cu 6 sec. 
înainte de sfîrșit, prin Bartales.

Și al doilea meci al cuplajului 
a fost, mai ales în reprizele a 
doua și a treia, la fel de frumos 
șl interesant ca jocul din deschi- 
,dere.

Steaua »-a văzut condusă, la un 
moment dat, cu 2—0, a egalat 
abia la sfîrșitul primei reprize și 
a cîștigat mai greu decît o arată 
scorul (5—2), în fața ambiției cu 
care și-au apărat șansele hoche- 
iștli din Miercurea Ciuc.

Călin ANTONESCU

ATLETISMUL NOSTRU
Șl CÎTEVA DIN PROBLEMELE SALE <*->
Suficiența duce întotdeauna la... insuficiență!

CROSUL DE TOAMNA

în cadrul acțiunilor prevăzute 
de către Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport Dej, 
împreună cu ceilalți factori cu răs
punderi din oraș, în cea de a doua 
jumătate a lunii octombrie a fost 
organizat „Crosul de toamnă", com
petiție care, în cadrul etapei pe 
școli și asociații a cuprins un nu
măr de peste 4 000 de participanți. 
La finala pe municipiu s-au ali
niat 850 de elevi și tineri sala- 
riați. Iată cîștigătorii: Petru Van- 
jurec (Școala generală nr. 2) și
Chira Angela (Școala generală nr. 
2), Vasile Rus (Școala generală nr.
1) și Margareta Petric (Șc. gen. 
Viile Dej), Marius Tarța (Șc. gen. 
Xir. 3) și Ileana Mora (Lie. „Andrei 
Mureșanu"), Alexandru Ianoși 
(Lie. „A. Mureșanu") și Monica Fi
lip (Lie. nr. 2), Dorel Tăut (Lie. nr.
2) ' și Maria Borfași (Șc. prof, con
fecții). 1

prof. Gh. GHERASIE

tCHIPĂ ȘCOLARA DE 
RUGBY

înființată recent, echipa de rug
by a Liceului industrial de căi fe
rate Roșiori a susținut două jocuri: 
în primul, ea a realizat un rezul
tat de egalitate cu colegii Liceului 
similar din București, iar în cel 
de al doilea, a obținut Victoria

Pitești. E-

Alergarea m saci este 
o probă mult agreată 
de tinerii participanți 
la competițiile sportive 

de masă
(8—6) în fața celor din 
levii prof. I. Badea speră să aibă 
o comportare frumoasă în campio
natul organizat de Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

T. NEGULESCU-coresp

DIVIZIA ȘCOLARA DE CROS

Timp de patru săptăminl, pe ale
ile parcului „Sub Arini" din Sibiu 
s-au desfășurat întrecerile de cros, 
pe echipe, ale celei de a doua ediții 
a diviziei școlare de cros. Compe
tiția, organizată de Consiliul muni

cipal al pionierilor Sibiu, in colabo
rare cu Școala sportivă Șoimii, a 
atras un număr de 2 030 de elevi, 
care au compus 132 de echipe re
prezentative ale școlilor generale 
din municipiu și din comunele sub
ordonate Rășinari, Turnișor și Șe- 
limbăr. Față de prima ediție, des
fășurată în primăvară, cînd au 
participat și elevi ai liceelor și șc®- 
lllor profesionale, în actuala ediție 
au luat parte doar elevi din șco
lile generale. Iată cîștigătorii, de
semnați în urma punctajelor obți
nute pe parcursul celor patru eta
pe : clasele 3—4, fete : Școala ge
nerală nr, 18 (individual; Ute Dep- 

pner — Șc. gen. 18), băieți : Șc. 
gen. 16 (individual: Ion Miuleț — 
Șc. gen. 16) ; clasele 5—6, fete : 
Șc. gen. Rășinari (individual : Gun- 
dula Kollner — Șc. gen. 16), bă
ieți : Șc. gen. 21 (individual: Otto 
Werner — Șc. gen. 8) ; clasele 7—8, 
fete : Șc. gen. 18 (individual: Crista 
Lerner — Șc. gen. 18), băieți : Șc. 
gen. 11 (individual: Adrian Alexan
dria — Șc. gen. 1).

De remarcat că, în urma acestei 
importante acțiuni — cea mai mare 
de pînă acum în Sibiu — catedra

(Continuare tn pag. a 3 a)

In ultimele zUe, în cadrul unei anchete a ziarului nostru, am înfățișat citito
rilor opiniile cîtorva dintre specialiștii de seamă al atletismului nostru, vizavi de 
uneia probleme ale acestui sport. Din părerile exprimate cu acest prilej, În paginile 
ziarului, au reieșit desigur unele din cauzele care au făcut sau mal fac ca atletismul 
nostru să nu prospere încă la nivelul dorit, pe toate eșaloanele activității sale, deși 
există cifre șl fapte care probează. In mod indubitabil, Însemnate salturi de calftate 
la indici valorici fără precedent în Istoria acestui sport In țara noastră. Șl totuși...

Așa cum arătam în preambulul anchetei „ATLETISMUL NOSTRU SI CÎTEVA 
DIN PROBLEMELE SAU." a ne mulțumi doar »ă constatăm aceste creșteri g t nu 
la căreia la valorii* actuale pe plan internațional, ar fi o mare greșeală, aceasta 
deoarece doar o asemenea comparație este în măsură să oglindească, in modul cel 
mal veridic, stadiul general al atletismului nostru. Din fericire aoest sport are marele 
avantaj, care înlătură arbltrariul, eă dispune de sumedenie de cifre aricind preta- 
bile la tot felul de comparații. Statisticile ultimilor ani demonstrează. Intr-un mod 
grăitor, saltul cantltatlv-calltatlv înregistrat pe plan național, dar amploarea acestuia, 
în contextul atletismului european sau mondial, este încă departe de cerințe. Expri
mă aceasta, pe de o parte, tradiționalele bilanțuri anuale, pe de altă parte rezulta
tele atlețiior noștri, seniori sau juniori, la principalele competiții internaționale cum 
sînt campionatele continentale, în sală sau în aer liber, Cupa Europei pe echipe șl, 
în mod special, Jocurile Olimpice.

Prin articolul de față, care încheie, 
de fapt, ancheta amintită, nu avem 
intenția să concluzionăm pe margi
nea celor spuse de cei opt specialiști 
care au avut amabilitatea să răspun
dă problemelor puse în discuții, ci 
dorim să prezentăm cîteva opinii în 
legătură cu actuala situație a atletis
mului nostru, cu stadiul său de dez
voltare, intr-un fel o completare la 
părerile exprimate de interlocutorii 
redacției.

După părerea noastră credem că 
principala explicație a ritmului lent 
al dezvoltării atletismului, a număru
lui mic de reprezentanți ai săi la 
Jocurile Olimpice, a volumului și ca
lității reduse de muncă în pregătire 
a sportivilor etc. se datorește faptu
lui numit SUFICIENȚA! Această su
ficiență determină prea puținele noas
tre realizări competitive pe plan ex
tern ; ea frînează inițiativa creatoare, 
îngustează și limitează perspectiva 
muncii, micșorează răspunderea per
sonală a fiecăruia dintre oamenii 
atletismului (sportivi, antrenori, pro
fesori, activiști etc.) atit In cadru] 
microcolectivului în care-și desfășoa
ră activitatea, adică în secții, cit și 
in cadrul macrocolectlvuluî — atle
tismul nostru tn totalitatea sa.

A te mulțumi cu puțin, a nu fi 
permanent preocupat ca să faci azi 
mai mult și mai bine decît ieri, și 
mîine mai mult decît al făcut astăzi, 
a fi lipsit de îndrăzne-<'ă în alegerea 
soluției optime pentru acțiunea ju 

cea mal mare eficiență, a nu te 
strădui necontenit să-ți însușești cît 
mai multe din noianul de informații, 
generale și speciale, care au inundat 
lumea sportului, a atletismului, adap
ting și nu adoptînd ceea ce este im
perios necesar pentru progresul mun
cii, înseamnă... suficiență sau, mai 
bine zis, insuficiență.

Un_ antrenor, un profesor lucrează 
cu, să zicem, zece tineri, dar ar pu- 
tca-o face, poate la fel de bine, cu 15 
atleți începători ; un atlet se mulțu
mește să transpire mai puțin Ia an
trenamente, în loc să schimbe, de 
exemplu, două sau chiar trei tricouri; 
un președinte de club sau de aso
ciație se declară foarte satisfăcut 
dacă atleții săi cuceresc unul, două 
sau trei titluri de campioni, fără să 
țină seama și de valoarea rezultatelor 
respective ; o comisie locală de atle
tism organizează numărul de compe
tiții înscrise în planul său de muncă, 
deși are toate posibilitățile să depă
șească substanțial acest număr etc. 
Am ales doar cîteva exemple, dar ele 
reflectă o realitate care ține de sufi
ciență î

★
După părerea noastră, atîta timp cît 

ne vom mulțumi doar cu puținul care 
se face, nu avem motivele care să ne 
îndrituiască să ne dorim competitivi 
în arena internațională. In ultimii 
ani, în special, în atletism au fost 
luate numeroase măsuri, atit pe plan 
local, cît, mai ales, pe plan central, 

Unele au fost finalizate cu rezultate 
bune, altele încă nu. Și numărul ■- 
cestora din urmă este cel mai mare, 
afectînd direct însăși dezvoltarea ge
nerală a atletismului. Cu mal multă 
vreme în urmă, atletismul era con
siderat ca o cenușăreasă a sporturi
lor și tratat ca atare. Apei, impor
tanța sa a fost subliniată în absolut 
toate documentele oficiala. Șl în felul 
acesta a început să se vorbească des
pre atletism. Iată însă că, nu în pu
ține locuri, tonul declarativ se mai 
află și astăzi la mare preț, în locul 
acțiunilor de muncă, practice, con
crete. Acum atletismul românesc nu 
mai are nevoie de vorbe, ci de fapte ! 
In acest sens, nu mai sînt suficiente 
doar niște planuri de muncă, dacă 
aceste veritabile instrumente de lu
cru rămin simple petice de hîrtie, 
din momentul în care acestea n-au și 
o acoperire practică.

'★J
Dar pentru că veni vorba de pla« 

nuri, dorim să arătăm o situație oa
recum paradoxală. Atletismul nostru, 
la toate nivelele sale, nu duce lipsă, 
din fericire, de tot felul de planuri 
de activitate. Poate că din acest 
punct de vedere, el pare a fi unul 
dintre sporturile cu cele mai multe 
planuri de muncă, de măsuri, sau 
cum le-o mai fi spunînd. Și totuși, 
din cite cunoaștem, atletismului nos
tru îi lipsesc tocmai acele planuri de 
acțiune care să aibă în vedere per
spectiva, dar nu cea pentru un an, 
doi, așa cum de regulă se obișnuiește, 
ci pentru o perioadă de 5—10 ani. 
Trebuie să se știe, foarte precis, ce 
se vrea de la un atlet, de la o secție, 
de la o comisie Județeană, de la un 
antrenor sau profesor, do la un me
dic sau de la un metodist, pentru a 
putea ajunge, In final, să știm ce vrem 
și ce așteptăm de la întreg atletis
mul nostru. Numai procedîndu-se

Anchetă realizată de
Romeo V1LARA

————————- - - - - - - - - - - - - - -—-*
(Continuare tn pag, a J-a)
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Citind însemnările echipelor Salvamont — Sibiu

ZILE Șl NOPȚI DE VEGHE PE CRESTELE FĂGĂRASULUI
• 64 intervenții rapide de salvare © în perioadele de acalmie, „salvamontiștii“ 
refac marcajele • Un strungar uimește un medic cu cunoștințele sale

de... prim ajutor

UNUL DIN CEI PATRU...
Cine a urmărit concursurile atle

tice desfășurate în ultimul sezon a 
sesizat, probabil, că unul dintre 
schimburile ștafetei de 4 X 100 m a 
Universității Cluj — ca și a repre
zentativei acestui județ — era un 
atlet de culoare.

Pentru cei care l-au remarcat, 
dar nu l-au identificai, speci
ficăm că schimbul „care dovedește 
mare reacție la plecare" se numește 
Jiddawi Mahommed Saleh, este ori
ginar din Tanzania și a venit Ia 
Cluj pentru a studia medicina. Pro
iecte universitare în care Mahom
med a inclus și activitatea sportivă 
„fără de care o viață de student 
mi se pare incompletă, dacă nu 
chiar searbădă" — după cum a- 
preciază acesta.

De altfel, pentru el sportul este 
o necesitate și o obișnuință, pentru 
că Mahommed Saleh vine după o 
lungă experiență în hochei pe iarbă 
și are „în picioare" mai multe con
cursuri atletice departamentale.

O obișnuință care se cerea conti
nuată. Așa se explică rapida apro-

Cu înțelegerea $î sprijinul organe
lor locale, formația „Salvamont" din 
Sibiu a realizat, în vara acestui an, 
o binevenită acțiune de prevenire a 
accidentelor turistice în munții Fă
gărașului. S-au alcătuit cîteva echipe, 
cuprinzînd 2—3 oameni cu bogată 
experiență în drumeția de munte, cu 
o serie de cunoștințe in acordarea 
primului ajutor și, bineînțeles, cu 
un admirabil simț umanitar care i-a 
îndemnat să-șl dedice timpul liber, 
silele de concediu, nobilei misiuni de 
e-i ajuta pe turiștii accidentați sau 
aflați in impas să ajungă cu bine la 
cel mai apropiat loc de popas.

Intre 28 iulie și 7 septembrie, a- 
ceste echipe au patrulat, cu schim
bul, zi de zi —• foarte adesea șl 
noaptea — din valea Oltului și pînă 
dincolo de cabana Podragul. Cam 50 
de km de-a lungul crestei semețe a 
Făgărașului, da multe ori, Ia peste 
2000 m altitudine, sub ploaie sau 
prin ceață, și, ma! ales, in zonele 
care pun probleme turiștilor nu în
deajuns de experimentați : în jurul 
lacurilor Călțun, Avrig și Bîlea, în 
căldarea Negoiului, pe culmea Viștei 
Mari etc. S-au efectuat în acest răs
timp care coincide cu perioada de 
vîrf a drumeției de munte, 400 zile/ 
om de veghe care s-a dovedit salu
tară în nu mai puțin de 64 cazuri. 
Mai numeroase au fost cele în care

„salvamontiștii" au trebuit să aducă 
ia cabane oameni aflați la capătul 
puterii sau lipsiți de o îmbrăcăminte 
corespunzătoare și surprinși de in
temperii sau de căderea nopții, la 
mari distanțe de orice adăpost. în 
alte cazuri ei au fost alertați pentru 
a debloca pe turiștii ajunși in locuri 
periculoase unde ar fi putut surveni 
accidente grave sau chiar mortale. 
Au mai primit ajutorul inimoșilor 
„salvamontiști", turiști care an rătă
cit drumul din cauza nopții sau a 
ceții, alții care suferiseră anumite 
accidente pe parcurs și, in fine (ori- 
cit ar părea de ciudat), un tinăr care 
(din propria-i neglijență) căzuse în 
lacul Bîlea, riscînd să se înece.

Membrii acestor echipe „Salvamont" 
au mai venit și indirect în ajutorul 
turiștilor care au străbătut (și care 
vor străbate) Făgărașul. în perioade
le de acalmie, ei au' revopsit o mare 
parte din marcajele existente în a- 
cești munți. De asemenea, ei s-au 
străduit să șteargă urmele indezira
bile lăsate de turiști în locurile unde 
au poposit șl care, după cum nota 
unui din componenții acestor harnice 
echipe, „arătau înfiorător". Pe maiul 
lacului Capra, în Poiana Soarelui, 
în Șaua Paltinului și în alte locuri, 
mult frecventate sau folosite pentru 
scurte popasuri, acești oameni au 
„depoluat" peisajul magnific al mun-

‘ Făgărașul își oglindește culmile semețe în lacul Podragul spre- care se 
îndreaptă numeroși turiști

Foto : Emilian CRISTEA

ților făcind să dispară cutii de con
serve, hîrtiî, diverse ambalaje pe 
care turiștii le lasă, cu o condamna
bilă nepăsare, în urma lor.

Așa stind lucrurile, „salvamon
tiștii" au trebuit să facă și muncă 
educativă cu turiștii, fie cu cei 

. „prinși asupra faptului", fie in gene
ral cu cei aflați în cabanele din 
Făgăraș. Această muncă educativă 
a vizat totodată ocrotirea naturii (a 
florei și faunei) ca și ținuta vesti
mentară a turiștilor. Găsim printre 
însemnările sirienilor o interesantă 
statistică privind încălțămintea turiș
tilor intilniți de ei în perioada cît 
au patrulat: 80«/« din ei aveau încăl
țăminte nepotrivită pentru un traseu 
montan iar Iffih purtau o încălțămin
te total necorespunzătoare. Numai 
4»/* erau prevăzuți cu bocanci sau 
ghete de munte speciale. Se arată 
concret că un grup de elevi din Ga
lați — aflați într-o expediție „Cute
zătorii" urcaseră in Făgăraș echi
pați in treninguri, pantofi de tenis 
și protej!ndu-se de ploaie cu saci de 
material plastic. Este cazul să preci
zăm că „Salvamontul" și-a făcut 
datoria și in acest caz convingîndu-1 
pe profesorul care conducea grupul 
să renunțe la parcurgerea Făgărașu
lui în asemenea ținută.

în ceea ce privește aprecierea pe 
care au făcut-o turiștii la adresa „în
gerilor păzitori" din Făgăraș ni se 
pare cît se poate de semnificativ a- 
cest pasaj reluat din însemnările 
echipei ce a patrulat la 24 august în 
jurul lacului Avrig. „...descoperim un 
medic, L.C. din București, cu en
torsă la piciorul drept. Ii dăm asis
tența cuvenită. Nu crede că am în
vățat să dăm primul ajutor și să fa
cem pansamente la cursurile noastre 
de pregătire. Așa cum nu crede că 
sînt strungar".

...Am vrut să aflăm cine a fost 
cel ce stîrnise admirația medicului 
accidentat dar relatările trimise de 
„Salvamont" - Sibiu federației de 
turism - alpinism nu menționau 
nici un nume. Simplă omisiune sau 
modestie ? înclinăm spre a doua ipo
teză. Pentru că îi cunoaștem pe a- 
cești admirabili oameni ai munților. 
Ei, rareori, nominalizează. Chiar a- 
tunci cind sînt întrebați : „Cine a fă
cut toate acestea ei răspund ade
sea cu acest plural care trădează nu 
numai lipsa orgoliului personal dar 
și un puternic, un lăudabil spirit de 
echipă : „Noi".

Sebastian BONIFACIU

ANGLIA Și C.M. DE FOTBAL
Rezultatul de 1—1, de pe „Wem

bley" în meciul dintre Anglia și Po
lonia și, mai ales, consecințele lui 
— eliminarea englezilor, încă din pre
liminarii, din campionatul mondial 
de fotbal — au provocat vii comen
tarii în toată lumea. C.M. fără An
glia !

Dacă, însă, cercetăm istoria C.M., 
lucrurile apar mai puțin senzațio
nale, întrucît — cu excepția ediției 
din 1966, disputată la ea acasă — 
Anglia n-a fost una din vedetele 
C.M. De altfel, la primele trei edi
ții — 1S30 : Uruguay, 1934 : Italia, 
1938 • Franța — ea nici n-a partici
pat, nevrind să aibă nimic de-a face 
cu ...F.I.F.A. și cu competițiile ei.

Abia în 1950, Anglia se prezintă 
la C.M., în Brazilia, unde, însă, pri
lejuiește una dintre cele mai mari 
surprize din istoria fotbalului, fiind 
învinsă cu 1—0 și eliminată de că
tre o țară în care fotbalul este și 
astăzi ca și inexistent: S.U.A. In 
1954. în Elveția, Anglia, după un 4—4 
cu Belgia, pășește pragul sferturilor 
ds finală, unde este învinsă, însă,

cu 4—2 de Uruguay. La ediția urmă
toare, în Suedia, Anglia, de aseme
nea, n-a putut trece de faza sfertu
rilor de finală. în 1962, englezii au 
avut o evoluție mai bună, cîștigînd 
O grupă din care mai făceau' parte 
Argentina, Bulgaria și Ungaria. Dar, 
in „sferturi" — veșnicele „sferturi" 
— au fost stopați de către brazilieni i 
3—1.

„Patria fotbalului" trăiește zilele 
ei de glorie în 1966, cind Anglia cîș- 
tigă campionatul mondial, nu însă 
fără mari emoții, după o finală dra
matică cu R. F. Germania : 4—2, după 
prelungiri.

Anglia n-a confirmat acest succes, 
în 1970, în Mexic. Ea s-a calificat cu 
mare greutate în sferturi de finală 
(1—0 cu România, 0—1 cu Brazilia, 
1—0 cu Cehoslovacia), dar a pierdut 
cu 3—2 in fața R. F. Germania, după 
ce condusese cu 2—0 !

Și, totuși, parcă lipsește ceva „mon
dialelor" din 1974. Lipsește... Anglia !

J. BERARIU

piere a lui Mahommed de clubul 
„U“ și de doctorul Amăut, antre
norul sub bagheta căruia lucrează 
astăzi.

Intîlnirea dintre cei doi nu este 
însă un cîștig doar pentru tînărul 
din Tanzania, cl șl pentru vetera
nul pistelor, cel care declară că : 
„lucrul cu tinerii de culoare este 
deosebit de interesant și instructiv. 
Interesant pentru că îți oferă un 
material de lucru nou, caracterizat 
printr-o deosebită naturalețe a miș
cărilor, printr-o elasticitate de ga- 
zelă, o marc mobilitate șl o impre
sionantă capacitate de „montare" 
psihică în concurs. Instructiv pen
tru că, studiindu-Ie aceste trăsături 
native și de caracter, realizezi sursa 
marilor performanțe semnate Bi- 
kila Abebe, Kipchoge Keino, Bob 
Beamon sau Akii Bua și meditezi 
la ce ai putea „transplanta" de la 
acești atleți la discipolii tăi". (Nușa 
DEMIAN).

La 81 de ani

ION OLARU VREA SĂ REALIZEZE
NOI PERFORMANTE CICLISTE

...Iată, Ion Olaru, „bunicul ciclis
mului", e din nou în fața mea, dor
nic să-mi expună viitoarele sale pro
iecte sportive... Pare desigur surprin
zător că un om de 81 de ani, vor
bește cu atîta încredere și dezinvol
tură despre realizarea unor noi per
formanțe cicliste, dar eu care-1 cu
nosc atît de bine pe acest bătrînel 
vioi și simpatic nu mă mir de loc...

...Cind împlinise 75 de ani, Ion O- 
laru pleca într-o mică excursie de 
circa ...650 de
ocol munților Făgăraș și masivului 
Bucegi... După doi ani, am aflat, ci
tind „Sclnteia". că acest bunicuț cu 
inima veșnic tînără a pornit spre

Suceava, străbătînd distanța de circa 
1 000 de kilometri, în două săptă- 
mîni... Apoi, mai tirziu, Ion Olaru 
și-a luat din nou bicicleta și a pornit 
cu ea la drum, ținînd neapărat să-și 
sărbătorească a optezecea aniversare 
pe ruta Brașov — Oradea — Porțile 
de Fier — Pitești...

După socotelile mele, în cele trei 
temerare expediții, la care nu s-ar 
încumeta poate nici nepoții săi, Ion 
Olaru a străbătut peste 3 000 de kilo
metri...

...Acum, Ion Olaru îmi descrie ul
tima sa ispravă : a întreprins, bine
înțeles tot pe roate, „Turul Iugosla
viei", pornind din Timișoara pe ruta 
Vrsac — Novisad — Belgrad — Niș — 
Pancevo — Timișoara, iar de aici a 
revenit Ia Breaza, unde domiciliază, 
adăugind deci, încă o mie de kilo
metri, la „zestrea" anterioară...

Aș vrea să-I întreb „nu ți-e greu 
cind pleci într-o călătorie atît de 
obositoare și îndelungată ?“, dar pri
vind la vioiciunea din ochii săi, re
nunț... Ion Olaru vorbește cu atîta 
convingere, încît rămîi convins că 
vremea a trecut peste el fără să-l 
atingă, parcă...

— Abia aștept primăvara, spune el, 
și pregătesc o nouă expediție de o 
mie de kilometri... Las’ — că vă spun 
eu totul la timpul potrivit... Deocam
dată sînt ocupat cu studierea tra
seului...

...Convorbirea 
gește.
ma că s-a făcut tîrziu 
că ar putea să piardă 
Breaza...

Dar octogenarul 
bește șugubăț ■

— N-avea nici o 
eu trenul. Și apoi
dacă-1 pierd, ce crezi că-i mare pa
gubă ? Am bicicleta la mine... Mă 
urc pe ea și gata, sînt la Breaza...

noastră se prelun- 
Privind la ceas îmi dau sea- 

și-i amintesc 
trenul

kilometri ca să dea

spre

Ion. Olaru zîm-

grijă. Nu 
adaugă : Și

pierd 
chiar

Dialog despre detenta între dr. Arnăut și atletul Mahommed Saleh din 
Tanzania

Foto: Marinei HUZONI — Cluj

FUMATUL NU ESTE RECOMANDABIL LA VOLAN
Această părere a fost exprimată 

de igienistul vest-german Hans- 
Werner Schliepkătter, cu prilejul 
unui congres internațional ținut la 
Diisseldorf. El a spus că, în cir
culația rutieră a fost constatată o 
concentrare atît de mare de oxid 
de carbon, incit toți conducătorii 
auto 
Preț, 
prin 
nu-și 
tatea

Omul de știință vest-german a 
prezentat rezultatele propriilor sale 
măsurători. Potrivit acestora, cota 
parte a toxicului oxid de carbon, 
în atmosfera marilor orașe, a și 
atins 30 pină la 50 de miligrame 
pe metrul cub. Mersul în coloană 
mai adaugă aerului de respirat din 
mașină alte 50 pînă la 100 de mi
ligrame. Dacă, în aceste condiții, 
omul de la volan își aprinde o

țigară, limita toleranței este ime
diat depășită, căci fumul unei sin
gure țigări conține o doză atît de 
mare de oxid de 
poate ajunge la o 
porară.

Deci, nu fumați

carbon, încît se 
intoxicare tem-

George MIHALACHE

NIMIC NU ESTE PREA GREU!
Printre fruntașii promoției care 

părăseau anul trecut băncile Insti
tutului de educație fizică și sport 
se afla șl Cornelia Mohanu. Pe tot 
timpul studenției ea fusese nu nu
mai o „șefă de grupă“ sîrguincioa- 
să și apreciată de toate cadrele di
dactice, dar și o valoroasă compo
nentă a echipei de handbal, care 
activa în divizia A.

Așa cum se întîmplă aproape în
totdeauna cu sportivii buni, ime
diat după ieșirea din examenul de 
stat, Cornelia a primit cîteva „ofer
te” de transfer la formații bucu- 
reștene din primul eșalon, dar le-a 
refuzat politicoasă pe toate. Intrînd 
la Comisia de repartizare, ea a ce
rut să fie trimisă la Turnu Măgu
rele, orașul în care se născuse și 
copilărise. Ceva irezistibil o atră
gea acolo, pe malul Dunării, unde 
învățase și unde cunoscuse primele 
taine ale handbalului. Voia ca, a- 
cum, cind devenise profesoară și a- 
vea tn buzunar carnetul de antre
nor, să se reîntoarcă în micul ei 
oraș și să se dedice creșterii unor 
handbaliști de valoare.

Mulți dintre prietenii Corneliei 
au întrebat-o — nu fără mirare — 
de ce abandonează sportul de per
formanță, la care ea a răspuns sim
plu : „Nici vorbă de așa Ceva 1 Voi 
juca în continuare și tot la 
I.E.F.S.". Si t-a ținut de cuvînt...

Firește, lucrurile n-au fost prea 
simple. Pentru a putea juca în me
ciurile de campionat, proaspăta 
profesoară avea nevoie de o foar
te bună pregătire și, cum îi era 
practic imposibil să vină la Bucu
rești în fiecare zi, a început să se 
antreneze împreună cu elevii pe 
care-i învăța primele secrete ale 
handbalului. Apoi, în fiecare du
minică, Cornelia se prezenta la 
jocurile susținute de echipa ei în 
divizia A și uimea pe toată lumea 
prin verva de joc.

Așa s-a scurs un an, la capătul 
căruia formația I.E.F.S. a cucerit 
titlul de campioană a țării. In a- 
ceastă toamnă echipa bucureșteană 
s-a aliniat la startul „Cupei F.R.H.” 
și. după cum cititorii știu proba
bil, a pierdut un singur meci. Poa
te a fost numai o coincidență, dar 
se cuvine să amintim că de la 
acel meci Cornelia a lipsit (firește, 
motivat!)...

Astăzi la Pitești, I.E.F.S.-ul sus
ține f inala competiției cu eterna sa 
rivală, Universitatea Timișoara. 
Handbalistele bucureștence au ple
cat de ieri, cu autocarul, dar Cor
nelia va sosi în orașul finalei abia 
azi spre prînz. Sîmbătă după amia
ză a avut ore la școală...

//

Horia ALEXANDRESCU

ar trebui să evite, cu orice 
o intoxicație și mai mare 
fumul de țigară, pentru a 
reduce și mai mult capaci- 
de concentrare la volan.

Preferințe
Agentul de circulație ; stopurile 
Abonatul telefonic : cuplajul 
Cismarul: tălpile
Cel care fuge de răspundere : pa

sele
Constructorul i zidul și apărarea 

beton
Fricosul : jucătorul Speriosu 
Intrigantul : lovitura indirectă 
I.C.A.B.-ul : măturătorii
Minerul : șutul
Muzicantul ; Tudorîcă, falanga și 

fluierul arbitrului
Nehotărîtul : mijlocul terenului
Somnorosul: tirul, 
Discobolul : discul 
Gimnasta : inelele

poziția „culcat" 
„Departe"

« Ing. Dan PRECUP

la volan !

ȘTIAȚI CA...
...pe lista celor mal bune arun

cătoare cu ciocanul din lume, fi
gurează și recordmana mondială 
Ia aruncarea discului, Faina Mel
nik ? Ea ocupă locul al cincilea, 
pe această listă, cu performanța 
de 19,73 m, realizată în acest an.

...brazilianul Eder Jofre este de
canul de vîrstă al actualilor cani

pioni mondiali ? La 38 de ani, el 
și-a păstrat titlul de campion la 
categoria panii, învingîndu-1 prin 
K.O. pe mexicanul Saldivar.

..Walter Meding, conducător auto 
la firma „Americruiser”, a parcurs 
6 400 000 de kilometri, fără nici un 
accident ? Este vorba, fără îndo
ială, de un record.

A NU FACE SPORT ÎNSEAMNĂ A-ȚI SUBMINA
A

TALENTUL ARTISTIC"
Profesia de credință a tinărului actor al Naționalului, Ovidiu Moldovan

Ovidiu Moldovan face parte din acea 
categorie de actori care nu se pling 
de șansă. Șansa lui s-a numit distribui
rea, încă student fiind, într-un rol 
principal (din „Simple coincidente" de 
Paul Everac) pe o scenă „mare" (a Tea
trului Mic din București). Apoi, primul 
pas ca profesionist l-a făcut pe scena 
numărul 1 a țării, în ..Beckett". O cro-

ținea Angelo Nlculescu că un jucător 
slăbește, intr-un meci, vreo două kilo
grame. $1 1 se părea foarte mult. Nu 
sînt de acord 1 Nu e mult pentru un 
performer. Uite, eu nu slnt, nu mal 
sînt sportiv, dar un spectacol mă „costă” 
dacă nu chiar două, sigur 1,5 kg. E 
lucru verificat, la dntar 1 Dar să dau 
un exemplu actual : Marin Moraru pler-

Ori-este linia dreaptă ?

A. APARASCHIVEI, COTUȘCA — BO
TOȘANI. Ați pus Întrebarea : „Ce se 
Intimplă dacă, beneficiind de o lovitură 
liberă tn propriul lui careu, un apără
tor trimite mingea la portarul său, Iar 
mingea intră In poartă : 1) neatinsă de 
portar ; 2) sau atinsă șl scăpată de a- 
cesta In plasă Iată cum stau lucru
rile ; și Intr-un caz șl Intr-altul, lovi
tura se repetă, Intruclt mingea n-a fost 
în joc, ea nedepășind suprafața de pe
deapsă cu întreaga el circumferință, 
așa cum teri.- ’*    ------ - ~—*
însă, fundașul

CONSTANTIN RAVEANU, PADINA 
MARE. Nu înțeleg de ce vă adresați 
Televiziunii prin intermediul meu, și nu 
direct. Nu știți, din școală, de la geo- 

, metrie, că drumul cel mai scurt dintre 
două puncte, ................................. - - .

„Ca să devii 
Diviziei A,

scrie la regulament. Dacă,
___ _ --------execută lovitura din 

afara suprafeței de pedeapsă si se !n- 
timplă faza cu pricina, în primul caz .._ -------- doilea —

eum. înseram rugămintea dv. și anume 
ea Televiziunea să prezinte filmul .Ra
cheta de aur“ care 11 are ca erou 
Iile Năstase, — *- -
filmul să 
tenisului

rugămintea dv. și anume
zz.zz “:j pe 

ise, pentru ca în felul acesta 
poată fi văzut șl de iubitorii 
de la sate.

ACIUBOTARESEI, MOVILA 
Sensul frazei respective este

ELENA
MIRESEI. ___________-----------------
exact invers declt cel pe care 1 l-ați 
dat dv. „Demodatul Lucescu" exprima 
tocmai Ironia la adresa acelora care 
afirmaseră că Lucescu... nu se mai 
poartă astăzi. Afirmație dezmințită, o- 
dată cu reintrarea, pe ușa din față, a 
talentatului jucător linamovlst.

este corner, tar 
gol 1

ING. TOCAN POLICAR?, IAȘI. Am 
citit cele 12 pagini scrise de dv. Dacă 
v-ați fi adresat und edituri, probabil 
că ați fi reușit să scoateți un volum 1 
De fapt, ne puneți o singură întrebare: 
dacă Țarălung* a jucat vreodată La Po
litehnice (C.S.M.8.) Ieșit Dv. susțineți 
că 1-ațl văzut la Ploiești, în ediția IMS— 
șt, într-un med eu Petrolul. Evident, 
faceți o confuzie: Țarălungă n-a fost 
legitimat nldodată la Petrolul. Actualul 
echipier al Universității Craiova a mal 
jucat tn Divizia A, la Steaua ți Pro- 
gresuL

NICU ISTRATE, TUȘNAD. 
golgeter al campionatului 
trebuie aă marcheri cel pnțln 29 de go
luri î“. Federația a pus, ta urmă cu 
2—S ani, această clauză șl nu știu să 
fi renunțat, între timp, la ea. De altfel, 
la ora actuală, cu un campionat cu 
13 echipe șl 34 de etape, nu Federația, 
dar orice Iubitor adevărat al fotbalului 
n-ar fi de acord ca titlul de golgeter 
să Ce atribuit unui jucător care n-a 
înăcri» măcar 20 de goluri, O asemenea 
normă — am Impresia — ml-ar fi ac
cesibilă șl mie, dacă aș avea posibilita
tea să reiau antrenamentele 1

LIVTO HARANUS, POIANA CÎMPI- 
NA. Dinamo șl Steaua se află la ega
litate pe lista campioanelor tării. Au 
ciștlgaf site 1 titluri,

GELU SPOIALA, MORF.NL „Stat 
înfocat «telist șl aș vrea ca dv. să _ 
nețl capăt discuțiilor contradictorii pe 
care le am cu un prieten dinatnovlst1’. 
Ascultați-mă pe mine : discutați, tn 
continuare, tn contradictoriu. Ce sport 
neinteresant ar deveni fotbalul, dacă 
toți suporterii ar cădea de acord în 
legătură cu un med sau altul ! Așa
dar, rămtoețl la părerile care le aveți: 
dv. că Steaua este cea mai bună echipă, 
iar prietenul dv. că echipa cea mal 
bună este ninamo.

un 
pu-

I. DIMA. FOCȘANI. „Iu am juca* *ah 
eu un vecin sl, la un moment dă*, cu 
calul, l-am dat șah șl tură. Adversarul, 
foarte simplu, a făcut rocada, Ieșind tn 
avantaj «Un această situație”. El 
acționat după un regulament... 
priu, ața cum fac mulți amatori 
șah șl de... victorii în meciurile 
prietenii. Rocada nu poate fi efectuată 
dacă, în felul acesta, regele trebuie »ă 
treacă peste un dmp care se află tn 
bătaia unei piese adverse. Mă Întrebați, 
de asemenea, în ce piesă poate fi trans
format pionul ajuns pe ultima linie I 
în orice piesă aflătoare sau nu pe ta
blă, In momentul acela, în afară de 
rege.

acela, ta atari de

PLOIEȘTI. Gtadurile 
trage numai peste

NELU QUINTUS, 
unui fotbalist care 
poartă :

Jucătorul, indispus^ 
Meditează pe gazon :
Cum să nu meargă pe sus, 
Dlu moment ce e... balon t

Ilustrații: N, CLAUPIU

O fotografie din albumul lui Ovidiu Moldovan: alături de campionul 
olimpia da Ia Melbourne, Nicolas Linca. în teatru ea și tn sport, talentul 

înseamnă 00 la tută transpirație șl 10 la sută inspirație^
tdcS Ia acest «peotacoî remarca : «„.doar 
Ovidiu Moldovan a reușit »ă-i țină 
piept lui Gheocgho Coaorici” (Cozotlci a 
făcut un rol mare atunci). Gurile rele 
•puneau că ar fi fost vorba de o luptă... 
ta propriu, Cozoricl practirind tn tine
rețe greco-romanele, iar Ovidiu Moldo
van fiind unul dintre primii judoka din 
Cluj, orașul său natal..,

— Iți exprimai odată un punct 
dere interesant în legătură cu 
fizic. Erai contrariat...

— Citisem, declarația fostului 
nor fel reprezentativei de fotbal.

de ve- 
efortul

antre- 
SUS'

de» taterprettnd triplai rol din «Trei 
frați gemeni yenetienl”, două kilograme 
șl jumătate.

— Să Insistăm puțin la acest capitol.
— B clar t nu poți face teatru, mai 

ales astăzi, cînd mișcarea scenică e un 
element foarte Important, fără o bună 
condiție fizică. Nu poți avea, altfel, 
suflu, iar atunci cind spectatorul obser
vă efortul Interpretului, se poate trage 
cortina. A nu face sport, înseamnă a-ți 
submina talentul artistic. Meseria iți 
cere să știi a ține o floretă in mină, să
nu te răstoarne calul cînd nici M ta-al _ .

așezat blue tn șa. In film mal exista 
avantajul dublării de către cascador, 
dar pe scenă 1 Un actor,.trebuie să fie 
un fel de pentatlonlst.

— știu că la piesă >,Tfei frați gemeni 
venețieni" ați lucrat foarte mult, nu 
numai sub aspectul pur artistic. Mulți 
bueureștenl au putut vedea acum cîteva 
luni, un grup ce nu părea prea sportiv, 
alergînd de zor prin oraș.

— Am acoperit zilnic 3—5 kilometri. 
Eu m-am ocupat de clementele simple, 
absolut Indispensabile în viziunea regi
zorală care se baza mult pe mișcare 
(de exemplu de... căzături). Plastica 
scenică am făcut-o sub bagheta foarte 
modernului actor Nicky Wolcz. Am a- 
juns pe vremea acelor repetiții să cred 
din nou In posibilitatea existenței, prin
tre aite obligațiuni ale actorului, a ace
leia privind participarea la ore regulate 
de pregătire fizică. TOATE TEATRELE 
SA AIBA 1N PROGRAM ORE DE AC
TIVITATE FIZICA. Răspund la Națio
nalul bucureștean de această problemă, 
dar numai eu știu cite demersuri a 
trebuit să fac pentru a procura o ba
nală, dar mal mult declt necesară, 
saltea. Cred în realizarea unei baze 
sportive a teatrelor, în existența viitoa
re a unor săli de gimnastică în fiecare 
teatru. Ceva s-a făcut in acest sens 
Ia I.A.T.C., ceva s-a făcut șl la Ciu
lești, dar e prea puțin.

— Toate cele arătate mai sus sînt In
teresante. Dar, sincer, Ovidiu Moldo
van, al multi colegi convinși de aceste 
adevăruri î In afara foștilor sportivi 
ca Horea Popescu, despre Care se aude 
că ar fi un mare microbist de fotbal, 
Gheorghe Cozortci, tn afara unul Radu 
Bellgan care găsește tn tenis.. un mi
nunat prilej de destindere, Intre nur.ie- 
ioasele-1 obligații.

— Stat 1 Numai un actor care se mul- 
•umest- ci) ce-i „pică" poate gînd! art- 
fel. Este, Ia urma urmei o cerință pro
fesională acel dicton vechi, dar tot mal 
la modă s „Mens sana in corpore sano". 
Joar lipsa de organizare In direcția a- 
ceasta e de vină că vorbim de niște 
lucruri foarte normale la timpul viitor. 
O colaborare Intre A.T.M. ți organele 
de specialitate ar da roade, ar reaprin
de pasiuni. Să vă reamintesc că Victor 
Moldovan, colegul meu, a fost alergă
tor în ștafetă cu Ion Moina...

‘ Geo RAEJCHI

MORF.NL
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Astăzi, la București și Pitești

Două interesante cuplaje de handbal
• în Capitală: România — Ungaria (juniori și junioare)
• La Pitești: finalele „Cupei de toamnă4*

Iubitorii de handbal din Bucu
rești și Pitești au posibilitatea să 
urmărească astăzi cîteva jocuri care 
se anunță interesante.

La Pitești, în frumoasa Sală a 
sporturilor, unde s-a desfășurat re
cent cea de a XlV-a ediție a „Tro
feului Carpați", federația de spe
cialitate a programat finalele „Cu
pei de toamnă1* în care se vor în- 
tîlni formațiile I.E.F.S. și Univer
sitatea Timișoara (feminin), de la 
ora 12 și Dinamo Brașov — Mi- 
naur Baia Mare (masculin), de la 
ora 13.

Peste numai cîteva ore, Sala Flo- 
reasca din Capitală va găzdui pri
mele jocuri internaționale de hand
bal de la renovarea sa. începînd 
cu ora 18, aici se vor disputa me
ciurile amicale dintre reprezenta
tivele de juniori și junioare ale 
României și Ungariei, 
partide,
Popa și Gheorghe Alexandrescu 
(pentru formația masculină), Tra
ian Bucovală și Teodor Uscatu

(pentru formația feminină) vor a- 
linia loturi compuse din jucători 
în care handbalul nostru își pu
ne mari speranțe. Este de notat, 
totuși, că formația feminină a Un
gariei cuprinde un număr de 7 
jucătoare care au depășit vîrsta ju
nioratului și pe care antrenorii e- 
chipei oaspe le rodează în vederea 
includerii lor în reprezentativa de 
tineret a țării vecine.

Așadar, o duminică plină pentru 
iubitorii de handbal. Să sperăm că 
jocurile despre care am amintit 
vor reuși să atingă un nivel ridi
cat atît din punct de vedere teh
nic cît și spectacular.

în aceste
antrenorii Constantin

în „Cupa Federației" la rugby

VULCAN -RULMENTUL
BIRLAD 0-0

Ieri după-amiază pe terenul Vul
can din Capitală s-a desfășurat par
tida de rugby din cadrul „Cupei Fe
derației" dintre Vulcan și Rulmen
tul Bîrlad. După... 76 de minute de 
joc meciul s-a încheiat la egalita
te : 0—0. Arbitrul întîlnirii, Sergiu 
Dragomirescu, care a condus corect, 
a fluierat sfîrșitul primei reprize 
în min. 36 ! In prima parte a jocu
lui, gazdele domină teritorial, dar 
bîrlădenii.au două ocazii favorabile 
de a înscrie în min. 14 și 35 dar le 
ratează. După pauză, jocul se echi
librează, devine foarte disputat, oca
ziile de a marca alternează în am
bele tabere, dar...

De semnalat ținuta vestimentară 
necorespunzătoare a gazdelor, care 
au jucat cu un echipament pestriț.

Nîcolae TOKACEK

Pag. a 3>aSportul
la Hunedoara

DE TENIS DE MASA LA JUNIORI

asssms

DOUĂ REPRIZE DIAMETRAL OPUSE

VOR FI CUNOSCUTE ECHIPELE CAMPIOANE

HUNEDOARA, 3 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

într-o excelentă organizare, în
trecerile campionatelor republicane 
de tenis de masă ale echipelor de 
juniori și junioare au continuat 
sîmbătă, majoritatea jocurilor fiind 
viu disputate. Deocamdată vom re
ține evoluția bună a elevilor bu- 
zoieni ai antrenorului Emil Băcio- 
iu. La fete, duminică vom asista 
la o importantă întîlnire, decisivă 
pentru cucerirea titlului național, 
între echipele C. S. Arad și C.S.M. 
Cluj.

Iată cîteva rezultate mai impor
tante :

BĂIEȚI: Școala sportivă Buzău- 
Universitatea Craiova 5—2, Școala 
sportivă Buzău — Școala sportivă

Odorheiul Secuiesc 5—0, Progresul 
București — Sănătatea Drobeta Tr. 
Severin 5—0, Progresul București— 
Rovine Craiova 5—1, Progresul 
București — Constructorul Hune
doara 5—0, C.S.M. Cluj — Poli
tehnica București 5—3.

FETE: C. S. Arad — Școala
sportivă Rm. Vîlcea 5—2, C. S. A- 
rad — Spartac București 4—5, 
C. S. Arad — Voința Sîngiorgiu 
de Pădure 5—1, C.S.M. Cluj — Vo
ința Sîngiorgiu de Pădure 5—0, 
C.S.M. Cluj — Școala sportivă Bu
zău I 5—1, C.S.M. Cluj — Poli
tehnica București 5—0.

întrecerile continuă, urmînd a se 
încheia duminică.

Ion VLAD

Turneele pe categorii la lupte libere

DUPĂ DOUĂ ZILE DE ÎNTRECERI, AU ÎNCEPUTV A

SA SE CONTUREZE CLASAMENTELE
Craiova, Pitești și Sf. 
continuat întrecerile 
categorii din cadrul 
republican de lupte

Sîmbătă, la 
Gheorghe au 
turneelor pe 
campionatului 
libere pe echipe. După disputarea
primelor '5—6 tururi, au început să 
se clarifice situațiile la fiecare ca
tegorie de greutate, concurenții cei 
mai bine pregătiți realizînd victorii 
care le permit situarea pe locurile 
fruntașe ale clasamentelor. Iată ce 
ne-au relatat corespondenții noștri 
de la această competiție.

CRAIOVA, 3 (prin telefon). Ar
bitrii prezenți la concursul de la 
Craiova au imprimat disputelor un 
deosebit dinamism, prin intransi
gența lor față de lupta pasivă. A- 
ccasta este una dintre explicațiile 
spectaculozității întîlnirilor dispu
tate în sala sporturilor din localita
te. Meciurile consumate pînă acum 
în seria a Il-a au scos în evidență 
buna pregătire a unor competitori, 
care au încheiat 5 tururi fără nici 
un punct de penalizare, luînd se
rioase opțiuni pentru primele locuri 
la categoriile lor, ca I. Neacșu 
(C.S.M. Reșița), la cat. 52 kg, Gh.

Stan (C.S. Satu Mare), cat. 57 kg, 
Ion Lup (Dinamo Brașov), cat. 90 
kg. La celelalte categorii, cele mai 
mari șanse de a se clasa pe pri
mele locuri le au următorii (48 kg) 
— O. Feher (Dinamo Brașov), 62 
kg — P. Cearnău (C.F.R. Timișoa
ra), 68 kg — IV. Dorobanțu (Rapid), 
74 kg — E. Cristian (Dinamo Bra
șov), 82 kg — V. Mănăilă (C.F.R. 
Timișoara), 100 kg — N. Bărăitaru 
(Olimpia Craiova), +100 kg — 
I. Szasz (C.S. Satu Mare).

- cîteva dintre rezultatele 
importante înregistrate 
(cat. 48 kg) : O. Feher 
Brașov) b.t. A. Cotuna 
cat. 52 kg — I. Neacșu (Reșița) b.t. 
M. Milea (A.S.A. Brașov), 57 kg — 
A. Kalpat (Dinamo Bv.) b.t. I. Cin- 
teasă (Arad), 68 kg — N. Dorobanțu 
(Rapid) b.t. D. Sofronici (A.S.A. 
Brașov), 74 kg — E. Cristian (Di
namo Bv.) b.t. B. Elias (Satu Ma
re), 
ra) 
100 
b.t.

lată 
cele mai 

sîmbătă 
(Dinamo 
(Timiș.),

mai

i
i
i
i
I
I
I
I
i

ATLETISMUL NOSTRU
(Urmare din pag 1)

astfel, avînd Ia dispoziție o vastă 
rețea de informații, se pot stabili 
obiectivele de atins în finalul unei 
etape îndelungate și parametrii reali
zărilor intermediare, pot fi planifi
cate cu precizie fondurile materiale, 
răspunderile cadrelor de specialiști, 
necesitățile de ordin organizatoric 
etc., așa cum se procedează, de fapt, 
în toate domeniile de activitate ale 
Vihțiî noastre economice.

Ce se constată însă, pînă acum, în 
mod practic ? Nu există, credem, nici 
un club sau vreo asociație sportivă 
care să știe ce are de făcut pînă în 
anul 1976, anul ~............................
Montreal, ca să nu 
următorul ciclu 
1980 ! Ce vor să facă, de pildă, pen
tru atletism, marile noastre cluburi, 
în următorii trei ani. în mod concret, 
realist ? Nu există, de asemenea, nici 
un antrenor care, împreună cu elevul 
sau elevii săi cei mai merituoși, să 
fi stabilit un grafic de rezultate în 
perspectivă îndepărtată și nu de la 
un sezon la altul, cum se procedează 
în mod frecvent! Ce și-au propus să 
dea atletismului de performanță, pînă 
în 1976, zecile de școli sportive care 
împînzesc astăzi suprafața țării ? Cu 
cîți atleți speră să completeze F.R.A. 
lotul olimpic al țării noastre pentru 
Jocurile de la Montreal ? Sînt nu
mai cîteva chestiuni, din noianul cu 
care atletismul nostru se confruntă. 
Indiscutabil, pentru fiecare există, 
chiar și acum, răspunsuri. Dar, fără 
să supărăm pe cineva, vom considera 
acest.; răspunsuri ca pe ceva formai, 
ele fiind lipsite de o analiză reală a 
datelor fiecărei probleme în parte. 
De-a lungul anilor ne-au trecut prin 
mină zeci și zeci de planuri de acti
vitate, de la cluburi și asociații, de la 
comisii județene, de la F.R.A. Dato
rită lor am ajuns la concluzia că cel 
mai ușor lucru de făcut este un... 
plan de muncă. Poate că n-ar fi de 
loc lipsit de interes să se răsfoiască 
prin dosare de arhivă și să fie scoase 
la lumină planuri de muncă de acum 
8—10 ani. O atentă lecturare a lor 
ar provoca zîmbete. Pentru că, îna
inte de toate, s-ar vedea că, in linii 
mari, aceleași și mereu aceleași o- 
biective, nerezolvate, atunci, apoi, și 
mai apoi, figurează și în ultimul plan 
și vor sta la loc de cinste și în cel 
ce va fi întocmit pentru anul 1974 
ș.a.m.d. Este și acesta, dacă vreți,

Olimpiadei de la 
mai vorbim de 

olimpic, pină în

Stadion Central: teren denivelat ; timp frumos; spectatori aproximativ 
20 000. Au marcat : BALAN (min. 26, 47, 77), MARCU (min. 49 șl 65). Raport 
de comere ; 5—2. Raportul șuturilor la poartă 25—7 (pe spațiul porții : 14—5).

„U“ CRAIOVA : Manta — Niculescu, BOC, DESELNICU, Bădin — STRIM- 
BEANU, BĂLĂCI — Țarălungă (min. 65 Stăncescu), BALAN, oblemenco, 
(min. 7 Niță), MARCU. , , „ ,

C.F.R. CLUJ : Moldovan (min. 55 Gadja) — Lupu. Dragomlr. Cojocaru. 
Szdke — M. Brelan, CATONA, Vlșan — Bucur (min. 55 Boca), ADAM, PE
TRESCU. . . . „

A arbitrat C. GHEMIGEAN **★**, ajutat la linie de I. Puia șl A. Pa- 
raschiv, toți din București.

Cartonașe galbene : stănccscu, Deselnicu.
Trofeul Pctschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

încă un exemplu de suficiență în 
munca noastră !

★
La un an de la J.O. de la Miin- 

Chen, cele mai multe țări au trecut, 
minuțioasă 
lor pentru 

Unele, 
publicat lista 
participare la 
pentru fiecare 
ciclului olimpic, 
progresive, 

stimulator 
atleții lor. 
Liniște și

de acum, la pregătirea 
a participării atleților 
ediția următoare a Jocurilor, 
și nu puține, au și 
standardurilor de 
Montreal, stabilind, 
din cei patru ani ai 
norme 
puternic 
mobilizator 
noi, 
ceea 
le 
marea și permanentizarea lotului o- 
limpic român, cît și trimiterea celor 
mai buni dintre atleți la J.O. Liniște 
și în privința normelor Insignei 
Cercurilor Olimpice, pentru elevi! Nu 
credeți tovarăși că prea multă liniște 
nu e bună ?

Poate că sîntem prea pretențioși 
dar am aștepta — și nu numai noi 
— ca nu peste multă vreme să vedem 
comunicate obiectivele propițse a fi 
atinse la Jocurile anului 1980 ! Știm, 
este o treabă foarte grea, dar dacă 
intr-adevăr dorim să ajungem, și în 
atletism, printre cei din fruntea ierar
hiei internaționale, trebuie să renun
țăm la unele dintre metodele înve
chite (rutină, șablon, suficiență) de
pășite de mult și de muiți ! Altfel 
vom fi constrînși, în continuare, să 
constatăm că atletismul nostru pro
gresează, dar nu în ritmul de com
petitivitate care să-l facă să țină pa
sul pe scara valorilor internaționale !

încă 
ce 

F.R.A.

concrete, 
caracter 

pentru 
liniște !

privește standarduri- 
ce vor condiționa for-

cu 
si 

La 
în

82 kg — V. Mănăilă (Timișoa- 
b.t. Șt. Dobrescu (Craiova), 
kg — N. Bărăitaru (Craiova) 
N. Bădulescu (Rapid).

N. DRAGANOIU-coresp
PITEȘTI, 3 (prin telefon). Deși 

începutul turneului din 
nu lăsa să se întrevadă 
a concursului, întrecerile 
tești s-au ridicat la un 
tehnic și spectacular.
se bazează pe faptul că în această 
a doua zi de concurs, în mai toate 
meciurile a abundat varietatea pro
cedeelor de atac, consemnîndu-se 
foarte puține descalificări pentru 
luptă pasivă, victoriile prin tuș 
fiind destul de rare. Dintre repre
zentanții echipelor participante la 
aceste întreceri (seria I) s-au deta
șat sportivii de la Steaua, Dinamo 
Buc., Dunărea Galați și Nicotină

localitate 
o reușită 

• de la Pi- 
bun nivel 

Aprecierea

Iași, care au obținut cele 
multe victorii. De pildă, la catego
ria 62 kg, pînă în acest moment, 
cea mai bună situație pe foile de 
concurs o au I. Lungu (Steaua) și 
Gh. Eremia (Dinamo). La 74 kg., 
90 kg și +100 kg, cele mai mari 
șanse de a ocupa primele locuri 
le au P. Poalelungi (Dunărea Ga
lați), A. Bălăianu (Steaua) și, res
pectiv, Șt. Stingu (Steaua). La 52 
kg, disputa pentru primul loc se va 
da între Gh. Ștefan (Steaua) și 
l. Vangheliei (Constanța). Meciu
rile din tururile următoare vor 
clarifica situația la toate catego
riile.

AL. MOMETE — coresp.
SF. GHEORGHE, 3 (prin telefon), 

în cea de-a doua zi a turneului 
seriei a III-a au avut loc partide 
extrem de disputate, lupta pentru 
primele locuri devenind tot mai in
teresantă. în urma meciurilor con
sumate în tururile V și VI au 
început deja să se contureze în
vingătorii la fiecare categorie de 
greutate. Cei mai mulți dintre ei 
sînt reprezentanții echipelor Stea
gul roșu Brașov, Progresul Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș și C.S. 
Tirgoviște, sportivi care pînă în a- 
cest moment s-au dovedit foarte 
bine pregătiți. Dintre aceștia îi 
amintim pe I. Aczel (Sf. Gheorghe), 
la 48 kg, E. Pătrașcu (C.S. Tîrgo- 
viște), la 57 kg, P. Tarbă (Progresul 
Buc.) și P. Pogăceanu (Cluj), 
62 
68 
82 
Z.
L.

I
I
I
I 
I

la 
lakg, P. Androne (Brașov),

kg, V. Antohie (București)
kg. P. Limbă (Brașov) — 90 
Laszlo (Odorhei) — 100 kg 
Simon (Tg. Mureș) — +100 

întrecerile se încheie duminică 
la prînz.

Gh. BRIOTĂ — coresp.

kg.
Și 

kg.

PRIMA VERIFICARE
DE JUNIORI

A NOILOR LOTURI
LA POPICE

Biroul federal a aprobat planul de 
pregătire a loturilor de juniori care 
se pregătesc pentt-u competițiile in
ternaționale de anul viitor și pen
tru campionatele europene 1975. Cele 
două reprezentative au fost comple
tate cu numeroși juniori, în majori
tate, care activează în echipele din 
campionatul diviziei A. Prima în
tîlnire a celor două loturi a fost fi
xată pentru zilele de 6 și 7 noiem
brie, cind 20 de băieți și 24 de fete 
se vor întrece intr-un concurs de se
lecție pe stadionul Voința din Capi
tală. Cele mai multe elemente pen
tru noile loturi de juniori le dau for
mațiile divizionare Voința București 
(3 fete), Gloria București (2 f — 2 b), 
Voința Tg. Mureș (2 b), Jiul Petrila

(2 b), 
etc.

Rapid București (2 i — 1 b)

★
Tradiționala întrecere Internațio

nală, cea de a VII-a ediție a „Cupei 
Carpați", se va desfășura anul acesta 
în zilele de 1 și 2 decembrie, pe 
arena Voința din București. Pînă a- 
cum au confirmat participarea popi
cari din nouă țări.

★
întrecerile finale ale campionatului 

individual și perechi, ediția 1973,, se 
vor desfășura în zilele de 14—18 
noiembrie la Mangalia Nord. Pen
tru etapa decisivă a competiției s-au 
calificat 45 de senioare, 48 de seniori 
și 68 de perechi (37 la bărbați).

MENS SANA IN CORPORE SANO
(Urmare din pag. I)

peni. Secțiile de judo șl tenis de 
masă completează gama variată a 
disciplinelor practicate de studenții 
politehnicieni, cu bune rezultate în 
perspectivă.

— Ați pronunțat cuvîntul rezultate. 
Vă referiți, oare, la cele tehnice, la 
scoruri, la punctaje, la locuri ocupate

REVISTAWergem
A APARUT

CRAIOVA, 3 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru)

Partida a avut două reprize cu 
aspecte total diferite. în primele 
45 de minute jocul a fost modest, 
de slabă factură tehnică și spec
taculară, fazele de poartă fiind 
foarte rare. După accidentarea lui 
Oblemenco, produsă chiar la înce
putul meciului, atacul craiovean a 
acționat dezorganizat, debusolat, 
negăsind căile de pătrundere spre 
poarta apărată de Moldovan. Mi
nutele se scurgeau în defavoarea 
jucătorilor universitari, puși în im
posibilitatea de a depăși apărarea 
supraaglomerată a oaspeților. Se ac
ționa lent, fără vlagă, manieră de 
joc care convenea 
feriștilor clujeni.

în această parte 
tăm numai ocazia 
(min. 9), cele două șuturi consecu
tive expediate de Niță (min. 15) 
și, bineînțeles, deschiderea scoru
lui prin Bălan (min. 26), la sin
gura acțiune construită bine de

de minune ce-

a întîlnlril no- 
ratată de Bălan

craioveni: Țarălungă a centrat de 
pe partea opusă la Marcu, porta
rul Moldovan, ieșit neinspirat, a 
fost depășit de traiectoria mingii, 
Marcu a reluat cu capul pînă la 
Bălan și acesta, tot cu capul, a 
trimis balonul în poarta goală.

La reluare, aspectul jocului este 
cu totul altul, schimbat în bine, a- 
ducînd în teren parcă o altă echi
pă a craiovenilor față de cea care 
evoluase pînă atunci. Cursivitatea 
jocului crește. Studenții atacă dez
lănțuit, imprimînd partidei un tem
po uniform susținut. Oaspeții sînt 
depășiți la toate capitolele, com
partimentul lor 'defensiv, hărțuit 
continuu, cedează presiunii impri
mate de întreaga formație craio- 
veană.

Abia începuse repriza secundă și 
Cojocaru a trimis o minge încet 
spre propria-i poartă, interceptată 
de Bălan, care a pătruns solitar 
spre careul oaspeților, dar a fost 
deposedat de blocajul portarului 
Moldovan. Această fază a fost de

fapt preludiul unor suite de ac- 
țiuni-fluviu, toate spre buturile ce
feriștilor. în min. 47, Țarălungă a 
executat un corner de pe partea 
dreaptă, Bădin, venit în sprijinul 
atacului, s-a înălțat și a trimis cu 
capul în „transversală", mingea a 
revenit în teren și Bălan a reluat-o 
în gol: 2—0. în continuare (min. 
48), Marcu trece printre frundașii 
adverși și nu poate fi oprit de 
Lupu, decît prin fault în supra
fața de pedeapsă. Penalty clar, e- 
xecutat „telefonat" de Țarălungă și, 
apărat de Moldovan. în minutul’ 
următor, același Marcu se lansează' 
pe partea stîngă, lasă impresia că 
va centra, Moldovan face un pas 
înainte și este surprins de șutul 
din unghi al craioveanului, min
gea poposind în plasă. Este 3—0 
și universitarii întrevăd posibilita
tea majorării scorului, insistind cu 
și mai multă vigoare în atac. După 
o nouă mare ratare a lui Țară
lungă (min. 64), în min. 65 o ac
țiune personală a lui Marcu, cara 
a trecut în dribling prin toată a- 
părarea ceferiștilor, s-a soldat cui 
înscrierea celui de al patrulea gol. 
Ultimul gol este marcat de Bălan 
(min. 77) care a primit o pasă 
ideală de la Niță. Pînă la sfîrșit, 
oaspeții au și ei două ocazii clare, 
pe care însă nu le-au fructificat j 
min. 87 — șut Adam respins de 
Manta și min. 88 — cînd Catona 
trimite balonul în stîlpul lateral 
al porții craiovenilor.

Gheorghe NERTEA

I
I
i

C.S.M. REȘIȚA
DINAMO 1(0)
REȘIȚA, 3 (prin telefon de Ic tri

misul nostru).
Partida disputată azi (n.r. ieri) în 

localitate a fost mai puțin echilibra
tă decît ‘ lasă să se întrevadă acest 
scor la limită, 2—1, cu care au cîș
tigat gazdele. Victoria reșițenilor, pe 
deplin meritată, putea fi obținută la 
o diferență mai mare de goluri dacă 
elevii antrenorului Reinhardt jucau 
la fel de bine și după pauză, așa 
cum au făcut-o în prima jumătate a 
meciului, 
succesul 
evoluției 
nute, în 
ritm pe 
cu ușurință în acțiunile de atac sur
prinzător de nesigura apărare dina- 
mOvistă, îndeosebi pe extreme, unde 
atît Atodiresei, cît și impetuosul Flo
rea au făcut clipe foarte grele ex
perimentatului Deleanu și, respeqtiv, 
lui Cheran (reintrat după o lungă 
absență). In această perioadă de joc 

Ibun al lor, localnicii au și reușit să 
obțină acel avantaj decisiv pentru 
victoria care părea să se clatine In 

B finalul meciului, cînd bucureștenii 
din handicap și miile de 

i din tribune au așteptat cu 
emoție ultimul fluier al arbitrului, 

în mod oarecum paradoxal, față 
de ce avea să se întîmple ulterior, 
cei care puteau deschide primii sco
rul au fost oaspeții. După numai 
două minute de joc, Sălceanu a pro
fitat de o bîlbiială a iui Georgevici 
(care în restul partidei avea să se 
distingă prin comportarea sa), l-a 
deposedat de minge, pășind lui Lu
cescu, însă acesta din urmă s-a pri-

i
i
i
I
I
I
I

0 VICTORIE MAI CLARA
DECIT ARATA SCORUL

De altfel, ei își datoresc 
în cea mai mare măsură 
din aceste prime 45 de mi- 
care au impus jocului un 
alocuri debordant, depășind

pit, șutind, din poziție foarte favora
bilă, peste poartă Acesta avea să 
fie, de altfel, singurul șut al dina» 
moviștilor la poarta lui Ilieș în pri
ma repriză, ceea ce exprimă destul 
de limpede replica slabă dată de ei 
în atac pînă la pauză, replică pe 
care absența din formație a lui 
Dudu Georgescu și Radu Nunweiller 
nu o poate motiva decit parțial

în împrejurări oarecum 
celor în care bucureștenii fuseseră 
pe punctul de a deschide 
gazdele s-au dovedit mal realiste și 
au înscris primul gol, cînd acele cea
sornicului indicau trecerea unui 
sfert de oră de joc. Extrema Flo- 
rea i-a „suflat" balonul lui Dobrău 
chiar în interiorul careului oaspe
ților și l-a trimis în plasă, printr-un 
șut tras cu sete. După aceea, reșițe- 
nii domină cu insistență, însă Caval, 
prin două intervenții excepționale în 
min. 17 și 33 (la șuturile lui Voinea)

împiedice majorarea sco- 
ce nu va mal izbuti însă 
cînd în urma unei pase 
la Ologeanu mijlocașul 
surprins pe portarul di

similare
scorul,

reușește să 
rulul. Ceea 
în min. 38, 
primite de 
Pușcaș i-a 
namovist ieșit din poartă, înscriind 
printr-un șut din afara careului.

După pauză, pe fondul unui joc 
mai ce».m și mai curat decît în prima 

r repriză reșițenii au alte 2—3 ocazii de 
a-și mări avantajul pe care nu le 
fructifică, la una dintre ele (min. 
47) Florea ratînd incredibil, prin tri
miterea balonului,, din careul mic al 
oaspeților, pe lingă poartă.

în continuare, însă, gazdele nu 
mai insistă ceea ce dă bucureșteni- 
ior posibilitatea să echilibreze în 
mod vizibil jocul să iasă la atac șl 
chiar să înscrie, cu 8 minute înainti 
de final, prin Lucescu; în urmi 
unei frumoase centrări a lui Moldo 
van.

Constantin FIRÂNESCU •

Iau redus 
spectatori

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

puțin moale; timp splendid; spectatoriStadion Valea Domanulul i teren . . _ . ...
aproximativ 18 000. Au marcat : FLOREA (min. 15) șl PUȘCAȘ (min. 38) 
pentru C.S.M., respectiv LUCESCU (min. 82). Raportul șuturilor Ia poartă : 
13—4 (pe spațiul porții : 4—1). Raport de corners : 9—4.

C.S.M. : Hies — Ologeanu, GEORGEVICI, KISS, Rednlc — PUȘCAȘ, Bel- 
deanu — ATODIRESEI, D. Popescu, Voinea, FLOREA.

DINAMO : CA VAI — Cheran, G. Sandu, DOBRAU, Deleanu — DINU, 
Sătmăreanu H — Sălceanu, R. Pamfll (min. 52 Moldovan). Dumitrache, Lu- 
CeSCU.

a’arbitrat N. CURSARU ****♦, ajutat bine la linie de M. Moroianu 
(ambii din Ploiești) șl T. Podara (Brăila).

Cartonașe galbene: Dobrău, G. Sandu, Beldeanu, 
Trofeul Petschovschl t 8.
La tineret-rezerve 1 2—1 (2—1).'

RAPID
U. ARAD

2

1(11 ARĂDENII N-AU ȘTIUT
7

FOTBAU : Stadionul Republicii, ora 
12.30: Sportul studențesc — F. C. 
Constanța (tineret-rezerve); ora 14.30; 
Sportul studențesc — F.C. Constanța 
(Divizia A); stadionul Metalul, ora 
11 : Metalul — Electroputere Craio
va (Divizia B); terenul Voința, ora 
11 • Voința — Triumf (Divizia C); 
terenul Flacăra, ora 11: Flacăra ro
șie — Electronica (Divizia C); sta
dionul Progresul, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Sportul I.C.M.A. Cloro- 
girla (Divizia C).

JUDO : Sala de baschet I.E.F.S., 
de la ora 10 : Universitatea Cluj — 
Dlnamo București — I.E.F.S.; sala 
Politehnica (str. Stefan Furtună), de 
la ora 10 : A.S.A. Tg. Mureș — Va
gonul Arad — Politehnica București 
(meciuri triunghiulare in cadrul 
etapei a 4-a a diviziei A).

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 16: I.P.G.G. — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc ; ora 18 : Steaua — 
S.C Miercurea Ciuc.

POPICE : Arena de la clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 8 : Gloria 
București — Constructorul București; 
Arena Giulsști, de la ora 8 : Rapid 
București — Petrolul Ploiești (joacă 
schimburile 4—6), meciuri in cadrul 
campionatului masculin, divizia A.

RUGBY : Teren Steaua, ora 10 : 
Steaua - Sportul studențesc („Cupa 
federației"); teren „23 August" I: 
Lotul reprezentativ — Gloria.

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora 
8.30: campionatul divizionar al Capi
talei la arme cu aer comprimat (puș
că și oistol).

VOLEI : Sala Dlnamo. ora 9.30 . 
Dinamo — Penicilina Iași (A.f); sala 
Progresul, ora 10 : Progresul — ,.U‘* 
Craiova (A.m); sala Giulești. ora 
10 : Locomotiva — Delta Tulcea, 
Confecția — Medicina (B m); sala 
UREMOAS. ora 10 ; Confecția — 
C.S.U. Galați (B.f).

ILUSTRATA

Spicuim din cuprins: • O 
retrospectivă bogat ilustrată a 
campionatelor naționale de box 
• La paginile de fotbal : pre
zentările unor tineri care se 
impun — Marcel Răducanu fi 
Alexandru Matei ; Album fot
balistic — Politehnica lași ; 
Acasă la Gloria Buzău; Co
respondență din Varșovia des
pre marele absent de pe Wem
bley, Wlodzimierz Lubanski • 
Reportaj cu Toma Ovlcl • Un 
foto-reportaj realizat pe melea
guri ialomițene • Interviuri... 
paralele cu Iosif Molnar și 
Constantin Viad despre proble
mele călăriei noastre • în
semnări după campionatele eu
ropene de baschet • Ca de 
obicei, Cutia cu scrisori, Sport 
Magazin, Orizont extern.

in clasamentele competiționale sau la 
rezultatele fundamentale, cele reflec
tate în pregătirea spirituală și în oțe- 
lirea fizică a studențiîor și a studen
telor, ca o compensare a investițiilor 
pe care ei le fac în procesul curent 
de învățămînt ?

— Evident. Lăsînd rezultatele con- 
juncturale ale succeselor de pe tere
nul de sport, noi urmărim cu con
vingere și riguroasă susținere rezul
tatele activității sportive în măsura 
în care ele se integrează în procesul 
de formare a caracterului studenților 
noștri. Modul cum li se conturează 
— și se desăvîrșește — spiritul lor 
de abnegație, de luptă, de depășire a 
greutăților, disciplina și tenacitatea, 
conștiinciozitatea și, evident, onesti
tatea relevă un complex și extrem 
de util proces de formare.

Consider o datorie personală să 
arăt că mulți studenți, sportivi de 
frunte sînt și studenți eminenți la 
învățătură și că e Impresionant, de-a 
dreptul emoționant, să-i observi pe 
campioni și pe vedetele echipelor de 
jocuri sportive — la fotbal, handbal, 
volei sau baschet — cum recitesc, 
cursul în tren sau in autocarul cu 
care călătoresc spre orașele în care 
sînt programate jocurile echipelor 
noastre.

La ora actuală, contribuția Clubu
lui sportiv universitar din Galați la 
desfășurarea vieții sportive are pre
zențe active notabile. Vechile tra
diții sportive ale Galațiului ne dau 
Imbold să muncim și să obținem 
mereu noi succese și pe acest tărîm i

Adagiul „Mens sana in corpore sa- 
no“ nu e, pentru noi, o simplă for
mulă ci o călăuză activă în viața 
studenților noștri.

Aici s-a încheiat discuția — de o 
oră — cu interlocutorul nostru, pro
fesorul ing. Iosif Engri, rectorul In
stitutului politehnic din Galați, pe 
care, ascultîndu-1 vorbind documentat 
și convingător, nu ni-ani putut opri 
să-mi amintesc că, acum vreo patru 
ani, academicianul Victor Vâlcovici, 
savantul matematician, îmi releva în 
evocările pe care le-am înmănunchiat 
apoi în cartea „Sportivi sub cupola 
Academiei", cum, fiind rector al In
stitutului politehnic din Timișoara, 
altă puternică pepinieră de sportivi, 
azi continuatoare a unor nobile tra
diții in sportul românesc, impusese 
cu strictete o măsură revoluționară : 
nu primea, anume, la examenul de 
matematică și nici la susținerea pro
iectului de inginer, nici un student 
care nu aduce adeverința intenden
tului stadionului timișorean, din care 
să reiasă că petrecuse, în acel an 
universitar, cite o oră pe săptămînă, 
în aer liber.

La Galați, viitorii ingineri trec a- 
cum prin stadion fără adeverințe 
ștampilate, îndemnați numai de cu
getul lor, de entuziasmul unei tine
reți care-și află în exercițiul fizic, în 
întrecerea atletică, dincolo de ele
mentul spectacolului atractiv, o vita
lă manifestare a spiritului, deplin ne
cesară.

i

Rapidul și-a cîștigat cele două 
puncte, sau U.T.A. este cea care le-a 
pierdut ? Acum, cînd zestrea — attt 
de precară — a feroviarilor a cres
cut în clasament, întrebarea pare 
superfluă. Ea se impune, însă, ținînd 
cont de evoluția partidei din Giu- 
lești in care echipa arădeană a deți
nut inițiativa in prima repriză și a 
păstrat echilibrul pînă aproape de 
final. De ce a pierdut, atunci, U.T.A.? 
Pentru că n-a putut rezista ispitei 
care se numește „mica ciupeală" (a 
se citi : „oricum, un punct în depla
sare") trecind, după 45 de minute de 
joc dezinvolt, în continuă mișcare, cu 
dese schimburi de locuri (Domide, 
Kun, Broșovschi), lansarea extreme-

■ și infiltrări neașteptate în atac 
ale lui Iii rău și Schepp, la o defen
sivă haotică, cu foarte firave urme 
din ceea ce a fost înainte de pauză. 
Și din ceea ce ar fi putut să însemne, 
în cele din urmă, un meritoriu draw 
sau chiar o victorie. Mostră evidentă 
a _ și fost golul său egalizator : Do
mide sesizează culoarul liber pe care 
i l-a oferit (ca și în alte dăți...) M. 
Stelian, se lansează cu balonul la 
picior spre careul advers, efectuează 
la marginea acestuia un „un-doi“ cu 
Broșovschi, îl deschide apoi scurt pe 
Kun și acesta, fără să ezite, șutează 
sec și plasat pe jos, în colțul din 
dreapta lui Răducanu (min. 25).

Rapid, după un început vivace șl 
un gol '
(Neagu, 
marginea careului mic, îl driblează 
scurt pe Birău 
balonul ricoșind din Petreanu, aflat 
lingă Iorgulescu, în plasă — min. 13) 
și-a dezvăluit incapacitatea ofensivă 
după ce oaspeții au egalat. Practlcînd 
un. joc încîlcit (Petreanu și Neagu 
centrau unde ar fi trebuit să se gă
sească... ei), înghesuit (ca și cum n-ar

IKu 
lor 
ala
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obținut destul de repede 
intr-o poziție cîștigată la

și șutează violent,

Ieri, în divizia B, seria a II-a ■ 
Progresul București — Dinamo Sla
tina 1—1 (0—0).

Agenda activității sportive de masă
(Urmare din pag. 1)

de atletism a Șc. sp. Șoimii a In
clus în grupele sale de pregătire 
pe cei mai talentațl elevi și eleve.

Inițiativa sibiană va continua și 
în anii următori.

Ilie IONESCU-coresp
CROSURI REZERVATE 

TINERETULUI
® CROSUL FETELOR din 

municipal al Romanului a 
la start peste 600 de tinere 
ve. Cu ocazia acestei competiții s-au

parcul 
reunit 
sporti-

remarcat, prin spirit de organizare, 
profesorii de educație fizică Xenia 
Dumitrlu (Șc. gen. nr. 7) ți Maria 
Cojocaru (Liceul Roman Vodă). Iată 
ocupantele locurilor I: Luminița 
Ghinevici ($c. gen. 7), Dănuța Po
pescu (Lie. Roman Vodă) șl Lia 
Turic (Lie. nr. 2), (George GROA
PA — coresp.).

• CROSUL ELEVILOR a prile
juit interesante întreceri la care au 
participat peste 2500 de elevi din 
Arad. Maria Branca (Șc. gen. 4), 
Anuța Ureche (Șc. gen. 9), Dumitra 
Duiculcseu (Grup șc. sanitar), Voi-

chița Luca (Șc. gen. 5) — La fete și 
D. Fedor (Șc. gen. 7), 8. Ionescu
(Șc. gen. 19), FI. Munteanu (Grup 
școlar I.V.A.) și G. Marin (Șc. gen. 
19) au fost învingătorii merituoși ai 
probelor. (Șt. IACOB — coresp.).

SIMPOZION
de 29 octombrie, orașul 
a găzduit un interesant 
pe teme pugilistice, în 

au fost prezentate

în ziua
Oltenița 
simpozion 
cadrul căruia 
aspecte filmate la mari competiții 
europene, în care au evoluat și bo
xeri români. \

SĂ CULEAGĂ CE-AU SEMĂNAT
£i avut extreme), cu o linie mediană 
Rîșniță—M. Stelian total neinspirată 
și lipsită de prospețime, la ce putea 
spera ?

Și minutele treceau și scorul Ii fa
voriza pe oaspeți. în min. 75, Macri, 
antrenorul giuleștenilor, face o „miș
care" ce uimește tribunele : intră
Petreanu în locul lui Dumitriu II, și 
Pop devine extremă dreapta. Din a- 
cest moment, fostul fundaș, revenit 
pe postul cu care a debutat în Divi
zia A, devine animatorul și creatorul 
fazelor care au schimbat soarta jo
cului. Astfel, în min. 85, Pop trece 
de Popovici, care a ezitat să-l atace, 
și ajuns la linia de corner centrează

pe jos spre marginea suprafeței de 
pedeapsă, de unde Petreanu trimite 
balonul în poarta Iui Iorgulescu, mas
cat, ce plonjase cu întîrziere: 2—l 
pentru Rapid. Același spiriduș", Pop, 
trage după el întregul compartiment 
ofensiv (la care s-a angajat tardiv și 
mezinul echipei, Rîșniță) și în min. 87 
intervenția salutară a portarului ară
dean își salvează echipa de un nou 
gol, la' un șut foarte puternic al lui 
Neagu.

în partida de 
s-a numit Pop. 
să culeagă ce a

azi, șansa Rapidului 
Iar U.T.A. n-a știut 
semănat...

Paul SLAVESCU

Stadionul Glulestt; teren bun; vreme frumoasă, spectatori aproximativ 
6 000. Au marcat: NEAGU (min. 13), PETREANU (min. 85) și KUN (min. 
23). Raport de comere : 9—3. Raportul șuturilor la poartă; 16—10 (pe spa- 
țiul porții : 8—6).

RAPID : Răducanu — POP, Angelescu, FI. Marin, NIȚA — Rîșniță, M. 
stelian — Năsturescu (min. 61 Bartaleș), Dumitrlu H (min. 75 Grlgoraș), 
Neagu, Petreanu. ,

U.T.A. : Iorgulescu — Birău, KUKLA, Pojonl, Popovlel — Schepp, DO
MIDE — Axente (min. 61 Trandafilon), KUN, Broșovschi, Sima.

A arbitrat : O. ANDERCO (S. Mare) *★**, ajutat la linie de C. Prusac 
(Botoșani) si A. Ghlgea (Bacău).

Cartonașe galbene : Broșovschi.
Trofeul Petschovschl : 6.
La tineret-rezerve : 0—0.

joi, 8 noiembrie

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN
Federația română de fotbal 

stabilit ca joi 8 noiembrie să 
dispute o nouă etapă în competi
ția dotată cu „Cupa României". 
Iată programul: '

Partizanul Bacău — C.S.M. Su
ceava, Prahova Ploiești — Gloria 
Buzău, Viitorul Cobadin — Dună
rea Tulcea, Bolintinul din Deal — 
S. N. Oltenița, Voința Caracal — 
Electroputere Craiova, Energia Ro- 
vinari — Chimia Rm. Vîlcea, Glo
ria Reșița — Știința Petroșani, Stă
ruința Aleșd — ~ '
rad, Rapid Jibou 
Mare, C.I.L. Gherla 
trița, Dacia Orăștie 
Tîrnăveni, Oltul Sf. Gheorghe — 
C.S.M. Sibiu. Toate partidele vor 
începe Ia ora 13,30. în program 
mai figurează meciurile C.F.R. 
Pașcani —■ Știința Bacău și Poiana 
Cîmpina — Metalul Plopeni, care 
vor avea loc mierctiri 7 noiembrie, 
de la ora 13.

Partidele care se vor termina la 
egalitate se vor prelungi cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă e-

a 
se

Constructorul A- 
— Minerul Baia 

Gloria Bis- 
- Chimica

ii„CUPA ROMÂNIEI 
galitatea se va menține și după 
prelungiri, atunci se vor executa 
lovituri de la 11 m în condițiile 
prevăzute de regulament (art. 109 
punctul C pînă la art. 110).

Brigăzile de arbitri vor fi dele
gate de Colegiul central al arbi
trilor.

Marți, la Kaluga, In Campionatul 
european feraviar

LOKOMOTIV MOSCOVA
RAPID BUCUREȘTI

vaLuni la prînz, 
părăsi Capitala, __
cova, unde marți după amiază 
susține returul semifinalei Campiona
tului european feroviar cu LOKO
MOTIV MOSCOVA. Partida va avea 
loc în localitatea Kaluga, din apropie
rea Moscovei. Reamintim că prima 
partidă, disputată la București, a 
fost cîștigată de formația Rapid cu 
3-3.

echipa RAPID 
cu destinația Mos- 

va

I 1
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După cum am anunțat, selec
ționata masculină de handbal a 
României întreprinde în aceste zile 
un turneu de două jocuri în R. F. 
Germania, întîlnind de fiecare dată 
reprezentativa țării gazdă. Prima 
întilnire a avut loc vineri seara 
Ia Sporthalle din Koln și s-a în
cheiat cu o meritată victorie a ju
cătorilor români: 17—15 (10—9).

Comentatorul sportiv al agenției 
SID apreciază că formația română 
a manifestat o superioritate evi
dentă pe planul pregătirii fizice 
și în cel al tehnicii individuale, 
în special în repriza secundă, nu
merosul public prezent în tribu
nele sălii a putut aprecia jocul 
spectaculos al handbaliștilor ro
mâni, care au știut să-și pună în

valoare calitățile. Din formația 
română s-au evidențiat Cristian 
Gațu, un subtil conducător de joc, 
și Gabriel Kicsid, care s-a detașat 
prin forța și precizia aruncărilor 
la poartă ca și prin promptitudi
nea cu care a acționat în apărare.

Cel de al doilea joc dintre echi
pele României și R. F. Germania 
va avea loc azi la Saarbriicken.

LA ORIZONT CAMPIONATUL MONDIAL
FEMININ HANDBAL

Intre 8 și 15 decembrie a.c. se des
fășoară in Iugoslavia cea de a V-a 
ediție a campionatului mondial 
handbal feminin. După cum se știe, 
în finale s-au calificat 12 selecționate 
.naționale. Printre ele se află și repre
zentativa României (la ediția ante
rioară, a IV-a, care a avut loc în 
anul 1971 în Olanda, echipa noastră 
a ocupat locul 4, după R. D. Germa
nă, Iugoslavia și Ungaria).

de

Meciurile sînt programate în zilele de 
12 și 13 decembrie.

• Turneul de consolare, pentru 
locurile 9—12, la care participă echi
pele necalificate în semifinale, se 
dispută în zilele de 12 (Novisad), 13 
(Sombor) și 14 decembrie (Novisad).

• Finalele celei de a V-a ediții a 
campionatului mondial de handbal 
feminin sînt programate în ziua de 
15 decembrie la Belgrad. Organizato-

• Echipa României 
susține preliminariile 
în grupa de la Zavi- 
dovici și meciurile din 
semifinale la Negotin
• Finalele au loc la 
Belgrad • Formații
le Norvegiei și Japo
niei se pregătesc in
tens • Selecționata 
noastră, întîlnește — 
în partide de verifica
re 
Bulgariei 
Sovietice

după accidente — 
Simona Arghir. A- 
dintre componente-

reprezentativele
și Uniunii

recuperate 
Hilda Hrivnak și 
șadar, o treime r__  ___ ,______
le lotului au probleme, unele dintre 
ele chiar grave. Sperăm, la fel ca si 
conducerea tehnică a lotului, că me
dicii vor reuși și de această dată să 
rezolve cazurile. După cum am mai 
anunțat, echipa României va susți
ne, înaintea finalelor C.M., cîteva 
întîlniri de pregătire. Astfel, la 24 
și 26 noiembrie, la Ploiești, ea va 
juca cu selecționata Bulgariei, iar 
la 2 și 4 decembrie, la Ploiești și 
București, cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice.

• Simona Arghir una dintre componentele de bază ale lotului nostru, șutind 
\ la poartă.
' Iată, acum, cîteva vești comunicate 
ide Comitetul de organizare.

• întrecerile din grupe sfe desfă
șoară între 8 și 10 decembrie șl sînt 
programate in următoarele orașe t

Sarajevo — grupa A (Ungaria), 
Cehoslovacia, R. F. Germania) ;

Zavidovici — grupa B (ROMÂNIA,
Japonia, Norvegia. Programul s 8 
decembrie, România •— Japonia ; 9 
decembrie, Japonia — Norvegia; 10 
decembrie, Norvegia — România) |

— - (R, d. Germa-Sibenik — grupa C ( 
filă, U.R.S.S., Polonia);

Varazdin — grupa 
Guineea, Danemarca).

• La meciurile
D (Iugoslavia),
reprezentativei 

noastre — din grupa B — au fost 
programați următorii arbitri i Kue- 
6U1 șl Vitels (U.R.S.S.) — la întîl
nirea cu Japonia, șl Ovdal — Rodii 
(Danemarca) — la partida cu Nor
vegia.

• Semifinalele competiției an loc 
Ia Negotin — grupa I (în care vor 
juca primele două clasate din gru
pele A și B) șl Zagreb — grupa a 
Ii-a (alcătuită din formațiile clasate 
?e locurile I șl II în grupele C șl D). 
n cazul calificării (pe care o dorim), 

echipa României ar urma să joace 
în grupa semifinală de Ia Negotin.

întîl-

ril au anunțat că ele vor avea Ioc 
în sălile Pionir sau Banjica. Dimi
neață au Ioc întrecerile pentru locu
rile 5—6 și 3—4, iar după amiază 
cele pentru locurile 7—8 și 1—2.

• Cele două echipe care participă, 
alături de reprezentativa României, 
la disputele din grupa B (Zavido
vici) — Norvegia și Japonia — se 
pregătesc intens. După cum se știe, 
Norvegia a întrecut în acest an se
lecționata țării noastre în competiția 
dotată cu „Trofeul Iugoslavia" (16— 
12). Fladset și colegele sale vor juca 
între 16 și 18 decembrie în „Turneul 
țărilor nordice", competiție ce se 
dispută în Finlanda cu participarea 
selecționatelor Danemarcei, Suediei, 
Islandel, Norvegiei și Finlandei. Re
prezentativa Japoniei își va verifica 
potențialul la începutul' lunii decem
brie în compania formației Iugoslaviei. 
Meciurile vor avea loc în două din
tre sălile care vor găzdui lntîlnirile 
campionatului mondial.

• Antrenorul selecționatei Româ
niei, Constantin Popescu, are — în 
momentul de față — unele dificultăți. 
Doi dintre cei trei portari incluși în 
lot (Lidia Stan și Lucreția Moise) 
sînt accidentați, de asemenea Pe- 
truța Bălcoianu. Sînt pe cale de a fi

TURNEUL COUBERTINS-au încheiat jocurile grupei a IV-a preliminare

ECHIPA R.D. GERMANE, ÎNVINGĂTOARE
IN MECIUL ALBANIA,

s-a calificat pentru turneul final al C.M. de fotbal
TIRANA, 3 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru).
întîlnirea 

lească configurația 
grupei a IV-a a 
C.M. a oferit 
30 000 de spectatori

care avea să stabi- 
definitivă a 

preliminariilor 
celor aproape 
prezenți în tri

bunele stadionului Kemal Stafa o 
confruntare de forță, aspră, cu mul
te momente de tensiune și — expli
cabil In aceste condiții — mai puțin 
fotbal decît se pretinde în mod nor
mal unei partide la nivel reprezen
tativ internațional.

Formația R.D. Germane, căreia 
numai o victorie Ii putea asigura ca
lificarea în turneul final de la Miin- 
chen, a adoptat un dispozitiv ofen
siv. Fotbaliștii albanezi, la rîndul 
lor. stimulați de perspectiva ocupă
rii locului 3 în ierarhia finală a gru
pei au abordat întrecerea în maniera 
de joc caracteristică în general gaz
delor. cu miilt elan, vigoare și cu
raj. Și meciul a început sub semnul 
unui relativ echilibru, oaspeții ară- 
tîr.du-se totuși ceva mai insistent! în 
treimea de teren albaneză.

Acțiunile se succed cu repeziciune 
la ambele porți. dar starea de nervo
zitate care-i domină pe toți jucătorii 
îi împiedică să fructifice cîteva oca
zii bune : 
gazdele în 
e deschis 
greșeală a 
nezi. în 
Kurbiuweit este reluată în .. __
cu capul de Streich : 0—1. în con
tinuare oaspeții se mențin în ofensi
vă și încearcă majorarea 
lui. Formația albaneză își regrupea
ză forțele și încet, încet se arată tot 
mai mult în careul porții lui Croy. 
Dominarea gazdelor e materializată 
de golul lui Ghika în min. 15, care a 
încheiat o frumoasă acțiune ofensi-

vă Inițiată de Panno. La 1—1 meciul 
capătă un aspect tăios. Albanezii 
sînt el cei care dau acum tonul în 
jce, dar în ciuda unei ofensive ac
centuate nu reușesc să concretizeze. 
In min. 35, împotriva cursului jocu
lui, la o centrare în careul gazdelor 
(autor Fritsche), același Streich în
scrie, tot cu capul : 1—2. In partea 
a doua a întîlnirii, formația albane
ză atacă dezlănțuit, forțînd egalarea. 
Atacurile gazdelor se succed în ritm 
susținut, oaspeții făcînd eforturi dis
perate pentru menținerea rezulta
tului. Panno, Vaso și Pernaska au
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AL GRU-CLASAMENTUL 
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Finlanda

4. Albania

1. 
2.
3.

^\\\\\\\\\^

FINAL 
A IV-A

o
1
1o

1
1
4
5

18— 3
17— 4

3—21
3—13
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9
3
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NASTASE S-A REVANȘAT:
OKKER!

oaspeții în min. 2 și 4, 
min. 3. Și totuși, scorul 
destul de repede : la o 
apărătorilor centrali alba- 
min. 5, centrarea lui 

poartă

avantaju-

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Margareta Juncu conduce in turneul de la Halle

ocazii excelent» de a tnscrie, insă 
lipsa de experiență îi împiedică să 
convertească în gol superioritatea te
ritorială. Și ceea ce nu reușesc gaz
dele realizează adversarii în min. 62: 
aceeași centrare înaltă în careu, a lui 
Lauck, și din nou lovitură de cap 
(autor Lowe) și tabela de marcaj in
dică 1—3. Jocul este practic încheiat. 
Oaspeții încep să arate de-abia acum 
ceva mai mult fotbal. Ei simt victo
ria asigurată, pe care pentru evita
rea oricărei surprize șutul lui Spar- 
wasser in min. 77 o aduce la o dife
rență de trei goluri.

Arbitrul maltez Paul Bonett a con
dus corect și autoritar următoarele 
formații : ALBANIA : Muhedini (min. 
67 Ismaili) — Ghika, Berisha, Iber- 
șini, Vaso — Ragami, Seidin — Bra- 
ho. Pernaska, Panno, Ciuri (min. 46 
Hodja).

R.D.G.s Croy — Eritsche. Bransch, 
Weise (min. 30 Vogel), Kurbju- 
weit — Sparwasser, Lauck, Frenzel 
(min. 67 Stein) — Lowe, P, Ducke, 
Streich.

PARIS, 3 (prin telefon). — Tur
neul internațional de tenis pentru 
„Trofeul Jean Becker" și specta
torii parizieni își vor avea marea 
finală pe care și-au dorit-o: Ilie 
Năstase — Stan Smith ! Este, de 
fapt, repetarea finalei din ediția 
anului 1971 a turneului, cînd cam
pionul român a obținut o răsună
toare victorie asupra asului ame
rican. Sîmbătă după amiază, în 
sala Pierre de Coubertin, s-au dis
putat semifinalele.

In vervă deosebită, Ilie Năstase 
a reușit să-și ia o convingătoare 
revanșă asupra rivalului său olan
dez Tom Okker, pe care l-a în
vins cu trei seturi la zero: 7—6, 
6—2, 7—5. Prin acest rezultat, 
Năstase întrerupe seria celor trei 
înfrîngeri suferite în această toam
nă (Los Angeles, Chicago, Madrid), 
din partea lui Okker. Totodată, 
românul își majorează avansul în 
Marele Premiu-FILT la 165 
puncte — pentru moment — față 
de acesta.

în a doua semifinală, campionul 
american Stan Smith a avut o 
sarcină ușoară în fața tînărului 
tenisman vest-german Karl Met
ier, pe care l-a întrecut cu 6—2,

Azi, studioul nostru de tele
viziune transmite tn direct (ln- 
ceptnd de la ora 15), de la Paris, 
finala Turneului Coubertin, in
tre Iile Năstase șl Stan Smith.

6—0, 6—4. Au asistat la aceste 
partide 5000 de spectatori, capaci
tatea maximă

In sferturile 
bei de dublu, 
tase — Juan 
cu 7—5, 6—4 
michael — Frew McMillan. Alte 
rezultate: Smith, Gorman — Oran- 
tes, Munoz, 6—3, 6—4; Ashe,
Tanner — Phillips Moore, Meiler 
6—4, 6—2.

a sălii.
de finală ale pro- 
perechea Ilie Năs- 
Gisbert a eliminat 

cuplul Bob Car-

PREȚUI ONORURILOR OLIMPICE

BERLIN, 3 (Agerpres). — Șahis- 
ta româncă Margareta Juncu a 
preluat conducerea în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Halle, totalizînd, după runda a 
8-a, 6% puncte. Margareta Juncu 
a învins în runda a 8-a pe 
Hofmann (R.D.G.). Pe- locul doi în 
clasament se află Kașabrișvili 
(U.R.S.S.), cu 5 puncte și o partidă 
întreruptă, iar pe locurile 3—4, 
Hofmann și Just (ambele din 
R. D. Germană), cu cite 5 puncte.

BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
După 12 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Novi 
Sad conduce din nou marele maes
tru iugoslav Matulovici. eu 9 punc
te, urmat de Lein (U.R.S.S.), — 
8*/j puncte (1), Janoseveci (Iugo
slavia) — 8 puncte (1), Ciocâltea 
(România), Buljovcici (Iugoslavia)
— 7*/j puncte, Adorian (Ungaria)
— 7 puncte (1), Marjan (Iugosla
via) — 61/» puncte (1), Langeweg 
(Olanda) — 6 puncte, Dezze (Iugo
slavia) — 5% puncte (1) etc. în

runda a 12-a maestrul 
Victor Ciocâltea l-a 
Langeweg, Lombard a 
Jovici, iar Matulovici 
cu Buljovcici. Restul 
s-au întrerupt.

român 
învins pe 

ciștigat la 
remizat 

partidelor
a

Mihai IONESCU

★
s-a desfășurat întîlnirea 
amicală de fotbal dintre 
de tineret ale R.D. Ger-

La Dresda 
internațională 
selecționatele 
mane șl Cehoslovaciei. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin punctul Înscris în min. S3 de 
Schumann.

LORDUL KILLANIN ÎMPOTRIVA 
ARTIFICIALE"...

să primeze cinstea și echitatea în 
sport.

„Noi nu dorim ca anumite pro
duse ale medicinii moderne să 
contribuie la crearea de „supra
oameni". Scopul Comitetului In
ternațional Olimpic este de a îm
piedica realizarea de recorduri 
artificiale, de aceea vom folosi 
metoda recomandată de dr. Roger 
Bannister", a subliniat președintele 
C.I.O.

„RECORDURILOR
I.DNDRA 3 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se într-un interviu la ști
rea despre descoperirea unei me
tode eficace de combatere a folo
sirii medicamentelor dopante de 
către sportivi, președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, lor
dul Killanin, a declarat că rezul
tatele cercetătorilor englezi vor 
fi extrem de utile pentru a face

CAMPIONATELE

In 1912, la Stockholm, a cîș
tigat detașat probele olimpice 
de pentatlon și decatlon, _dove- 
dindu-se un atlet desăvîșit. In 
1913, Comitetul Internațional O- 
limpic i-a retras medaliile de 
aur, pentru că, în cursul verii lui 
1909, tînărul student sărac și 
neștiutor de reguli a jucat ba
seball în diverse echipe, primind 
premii de 60—100 de dolari. 
Aceasta e pe scurt povestea tris
tă a merelui atlet care s-a stins 
din viață tn 1953 fără să-și fi 
recăpătat meritata răsplată spor- 
tiviă.

Zilele trecute, Administrația 
S.U.A. a hotărtt să emită o me
dalie comemorativă, care să cin
stească postum pe indianul Jim 
Thorpe. Hotărîrea corespunză
toare a fost semnată de preșe
dintele Nixon. De altfel, pen
tru reabilitarea lui Thorpe s-a 
străduit și organizația A.A.U., al 
cărei prezidiu a decis să-l 
considere retroactiv drept ama
tor pe cel ce purta, tn tribul 
său de „piei-roșW, numele 
Wa-Tho-Huck (ceea ce înseam
nă t „potecă luminoasă"). Mai 
mult, A.A.U. a intervenit pe 
lingă Comitetul olimpie alS.V.A., 
sugerînd ca acesta să solicite 
C.I.O. recunoașterea postumă ca 
învingător olimpic a lui Jim 
Thorpe.

O acțiune asemănătoare între
prinde (fără prea mult succes) 
Comitetul olimpia suedez în fa
voarea boxerului Ingemar Jo
hansson, descalificat pentru refuz 
de luptă în finala categorieî 
grea în 1952. Fără posibilitatea 
de a se bucura de cununa olim-

pică a rămas și celebrul Paavo 
Nurmi in 1932, cind — după 
răsunătoare victorii în edițiile 
precedente — a fost declarat 
profesionist. Finlanda nu a ac
ceptat niciodată această dezo- 
norare și i-a oferit idolului său 
(decedat luna trecută) o strălu
cită compensație, cerindu-i să 
poarte făclia olimpică, in ulti
mul schimb, pe stadionul din 
Helsinki, in 1952. Multă cernea
lă a curs în jurul austriacului 
Karli Schranz cind oficialitățile 
olimpice i-au reproșat că se de
dică mai mult publicității spor
tive decît schiului și, in conse
cință, l-au scos în afara lumii 
olimpice. Multă vîlvă va face 
probabil și recenta veste despre 
descalificarea olimpică a cunos
cutului halterofil belgian de ca
tegorie supergrea Serge Reding, 
motivată prin deasa sa prezen
ță fotografică în reclama comer
cială.

tn toate aceste fapte există un 
numitor comun. Nepăsarea, ba 
uneori chiar sfidarea cu care 
unii tratează mișcarea olimpică 
este aparentă, prefăcută sau 
nedreaptă. In ciuda așa-zisei des
considerări a lumii olimpice cind 
e vorba de onoruri, toți se în
torc la simbolurile olimpice, toți 
rîvnesc la medaliile Jocurilor, 
nedreptățita cer justiție, desca
lificata solicită reabilitarea, pini 
și pentru morți se revendică 
recunoașterea...

Ideea olimpică triumfă peste 
timp, peste circumstanțe.

DE TENIS DE MASĂ
Ieri, In Divizia A la volei

ALE R.P. CHINEZE

Gabriela Popa finalizează unul din numeroasele atacuri ale studentelor 
(fază din meciul Medicina — Rapid 3—1).

MEDICINA A ÎNTRECUT

Aseară, în sala Floreasca, în 
'drul ultimei etape a turului 
viziei naționale A de volei femi
nin și masculin au avut loc trei 
partide. Iată cîteva amănunte din 
^desfășurarea lor :

MEDICINA—RAPID 3—1 (11,-13, 
11, 9)1 Studentele au început foar
te bine meciul, atacurile lor fiind 
(Concretizate în întregime. De alt- 
fel și evoluția scorului din primul 
set (3—1, 7—3, 10—4, 11—6, 14—10) 
.confirmă superioritatea medicinis
telor. Setul doi se menține echi
librat pînă la scorul de 9—9, după 
care rapidistele, mai atente în atac, 
reușesc să cîștige la 13. Egalînd 
situația la seturi, se părea că ele
vele lui D. Plocon se vor detașa 

.In învingătoare, .(iar studentele, cu 
Gabriela Popa în mare formă, sînt 
ide netrecut. Ele cîștigă urmă
toarele două seturi, producînd tot
odată și o mare surpriză. S-au re
marcat L. Sudacevschi, G. Popa, 
A. Moroianu de la Medicina, res
pectiv, G. Bălășoiu. Au arbitrat 
bine O. Nistor șl V. Voicu. (Pavel 
PEANA).

I. E. F. 8.—STEAUA î 0—3 (—8, 
—7. —8). Desfășurînd un joc de 
bun nivel tehnic sportivii militari 
s-au impus în mod categoric în 
fața studenților. Aceștia, jucînd 

foarte slab în toate compartimen-

cit ...adml- 
adversarllor. 
Ionescu—R.

tele, nu au putut fl de 
ratori al evoluției 
A condus brigada N. 
Farmuș. (Iulian COSTINIU).

DINAMO — RAPID (m) 3—1, (4, 
13, —10, 10).

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag 1)

tehnica, respectiv, Andreescu 13, 
Savu 8, Ionaș 11, L. Rădulescu 10, 
Firlinger 3, T. Rădulescu 8. Au ar
bitrat foarte bine D. Ganea și Al. 
Ivan.

OLIMPIA BUCUREȘTI—VOIN
ȚA TG. MUREȘ 49—34 (30—22). 
Bravo, foarte tinerei echipe Olim
pia pentru această primă victorie 
a ei în Divizia A. Elevele antre
norului Gh. Lăzărescu (care le 
pregătește de pe vremea cînd erau 
ininibaschetbaliste) au luptat cu o 
dăruire exemplară, impresionînd 
prin disciplina cu care au aplicat 
indicațiile tactice. Au marcat Bîră 
16, Iatan 9, Crețu 1, Ioniță 6, To- 
mescu 4, Nicolau 5, Căprița 5 pen
tru Olimpia, respectiv Brassai 10, 
Csikos 4, LBrinc’ 4, Szabo 6, 
Covaci 2, Daichendt 8. Au arbitrat 
bine M. Negulescu și D. Oprea.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— SANATATEA SATU MARE 
48—34 (21—20),

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID
64—55 (28—25). Baschetbalistele for
mației Voința au repetat buna com
portare din meciul cu Politehnica, 
de astă dată concretizînd-o printr-o 
victorie clară, datorită unui joc mai 

' complet manifestat de-a lungul în
tregii întreceri. Au marcat : Firlin- 
ger 2, Andreescu 20, Savu 4, Ionaș 
12, L. Rădulescu 23, T. Rădulescu 
3, pentru Voința, respectiv Suliman 
14, Stancu 6, Gugiu 16, Salcu 8, 
Bosco 8, Vasilescu 1, Ivanovici 2. 
Au arbitrat bine M. i . -
ducanu.

CRIȘUL ORADEA 
TATEA IAȘI I

UNIVERSITATEA 
— POLITEHNICA 
52—51 (30—18)

UNIVERSITATEA 
I.E.F.S. 29—54 (16—25).

Aldea și I. Ră-

— UNIVERSI- 
57—50 (32—29)

TIMIȘOARA
BUCUREȘTI

CLUJ

Se pare că încordarea nervoasă, 
inerentă unor dispute decisive 
pentru configurația clasamentului, 
îșl pune tot mal mult amprenta

negativă asupra comportării bas
chetbalistelor 
puteri pentru 
greșesc foarte 
făcut apariția
se, (puține, din fericire), care au 
fost sancționate prompt de comi
sia tehnică a turneului :

— se ridică antrenorului Marian 
Spiridon (Constructorul București) 
dreptul de a-și conduce echipa la 
acest turneu și se înaintează ca
zul Comisiei de educație și disci
plină a federației, deoarece numi
tul antrenor a provocat scandal 
în incinta sălii ;

— sînt avertizate jucătoarele Lili
ana Rădulescu (Voința București) 
pentru gest menit să enerveze ad
versara și Ana Iatan (Olimpia 
București) pentru joc brutal.

Să sperăm că sancționarea fără 
întîrzlere a acestor prime abateri 
va servi drept avertisment și va 
contribui ca partidele să se des
fășoare In condiții de sportivitate 
deplină.

care luptă din răs- 
victorie, dar care și 
mult. In plus, și-au 
și răbufniri nervoa-

Campionatele de tenis de masă 
ale R. P. Chineze s-au desfășu
rat anul acesta în localitatea 
Wuhan, cu participarea a peste 
400 de sportivi și sportive. In 
proba de simplu bărbați tînărul 
jucător LI Cen-șih, prezent pen
tru prima oară la finale, a reușit 
să cîștige titlul de campion, în- 
vingînd succesiv pe cunoscuții ju
cători Ciu Lan-sun, Tiao Ven- 
iuan și Li Cin-kuan. La simplu 
femei, pe locul întîi s-a clasat 
Huan Shi-pin, la dublu bărbați a 
cîștigat perechea Lian Ko-lian, 
Li Ho-min, iar la dublu femei 
titlul a revenit cuplului Hu 
Yu-lan, Liu Sin-ien.

FLORI Șl ZIMBETE CHIAR 
DUPĂ NEAȘTEPTATUL 1—1

Presa britanică nu încetează comen
tariile pentru ceea ce ziarul „Guardian* 
a numit „cea mal tristă seară de pe 
Wembley* _ eliminarea Angliei din 
turneul final al Campionatului mondial, 
in urma meciului egal realizat de ju- 

,templul" ga- 
rotund. 

deși au

cătoril polonezi chiar In 
zonat al jocului cu balonul 
Englezii dovedesc Insă că, 
pierdut locul în turneul final, nu șl-au 
pierdut șl tradiționalul umor. Chiar la 
mijlocul partidei spectatorii cîntau în 
cor „Departe de Tipperary", o aluzie 
directă la zădărnicia atacurilor elevilor

„Tur de șold" ?... Cel puțin așa su
gerează această ’prea dtrză fază 

din campionatul vest-german.

Vlctor BANCIULESCU

Sub cupola uriașei săli a Palatului Sporturilor din Pekin, meciurile de hochei pe gheață atrag în tribune nume
roși iubitori de sport din capitala R. P. Chineze. Foto : CHINA NOUĂ

lui Alt Ramsey In laț* fortărețe* apă
rate de excelentul Tomaszewski. Glu
mele nu au încetat să urmeze... Ziaris
tului Glenn Craig de la 
Tribune", care in ajunul 
scris cu toată seriozitatea 
slabă a formației poloneze 
portarul, 1 s-a decernat cu 
pă „Premiul mincinoșilor* 
care se acordă anual tn cadrul ____
concurs rămas încă din tradițiile me
dievale. „Ce rost are să mal așteptăm 
concursul, au spus organizatorii, nimeni 
n-o să poată spune o minciună mal go
gonată"...

Centrului atacant polonez Lubanskl 
(care, accidentat, a urmărit meciul din 
tribune, iar la solicitarea t.eleoomentato- 
rului polonez să spună citeva cuvinte 
la microfon nu a putut rosti nici un 
cuvînț din cauza răgușelii căpătate în 

englezii l-au oferit 
inscrip- 

serviciul 
rămînînd

„Manchester 
medului a 

că partea 
o constituie 
mare pom- 
— trofeu 

unul

timpul meciului),
un enorm buchet de flori cu 
țla : „îți mulțumim pentru 
ce l-ai adus fotbalului britanic 
în tribune"...

ÎN APĂRAREA 
ANTRENORILOR

Comitetul pentru cultură
sport din Uniunea Sovietică ______ _
energică măsură împotriva conducători
lor unor cluburi din liga superioară, 
vinovați de a nu fi respectat dispozițiile 
cu privire la contractele antrenorilor 
și de a-i fi eliberat din activitate fără 
o motivare serioasă. în cauză sînt an
trenorii Mihail lakușin (Lokomotiv Mos
cova), Valeri Maslov (Torpedo Mos
cova) șl Anatoli Sovidov (Dinamo 
Kiev).

In hotărtre se spune că acești antre
nori au fost acuzați în mod cu totul 
nejustificat de unele rezultate slabe 
obținute de echipele lor, punlndu-ll-se 
tn seamă neajunsuri ce revin de fapt 
Întregului colectiv. O asemenea prac
tică, se spune în continuarea hotărtril, 
publicată de ziarul „Sovletskl Sport*, 
trebuie puternic combătută, spre a nu 
se generaliza.

Cel vinovați de desfacerea contracte
lor antrenorilor înainte de termenele

fizică șl 
a luat o

legala, au fost sancționați. Be reamin
tește c» Încheierea șl desfacerea con
tractelor antrenorilor echipelor de 
fotbal nu «e poate face decît cu res
pectarea Integrală a codului muncii d 
a hotărtrilor luate de Comitetul pentru 
cultura fizica d «port al U.R.S.S. in 
august 1*7*. Echipele oare vor încălca 
aceste dispoziții nu vor avea dreptul 
de a lua parte la campionatul unional.

inițiativa ea la bordul unul „Stude- 
backer“-1830 să plece intr-o lungă cursă 
tnsumlnd 40 000 km, pentru a ajunge la 
MUnchen în ziua finalei. Itinerarul lor 
cuprinde Argentina, Bolivia, Mexic, 
B.U.A. După traversarea Oceanului la 
bordul unul pachebot, vor pleca mal 
departe din Lisabona. El speră să par
curgă zilnic cite MO km. Deviza Înscrisă 
pe mașina lor este s «Spre Mdnchen, 
după medalii I*.

CELE 13 PREMII
Numsroaaa rsoompaoas «In* aooei 

data de «tarele soviatioa, pentru 
meritele eele nud dlveeee. Sin* 
premlațl golgeterll. echipele eele mal 
ofensive tn deplasare, cel mal buni 
portari, formațiile cele mal corecte 
etc. Un total de 11 premii încununează 
de obicei sftrșltul Încărcatului program 
al campionatului de fotbal al U.R.S.S.

Iată că acum s-a Ivit șl cei de-al 
13-lea premiu creat de ziarul ucrainean 
„Sportlvnala Gazeta", care a dat Insă 
naștere la multe discuții. Intenția este, 
însă, excelentă. deoarece cel de al 
13-lea premiu este destinat jucătorului 
care a apărat culorile clubului său în 
cele mal multe meciuri de campionat. 
In cazul cînd mai mulțl fotbaliști în
trunesc același număr de prezențe, 
atunci premiul va fi atribuit aceluia 
care a realizat cea mal ridicată me
die, luînd tn considerare notele presei 
șl ale observatorilor.

Din statisticile campionatului a reieșit 
că din cel 328 de jucători numai 8 au 
luat parte la toate meciurile. Dacă 
luăm tn considerare că nota maximă 
este 5, atunci cele mal multe șanse de 
a obține noul premiu le are portarul 
David Gorla, de Ia Dinamo Tbilisi, a 
cărui evoluție, de-a lungul întregului 
campionat, a fost notată cu media 4,14.

Reproșurile car» se aduc inițiatorilor 
premiului privesc faptul că Jucătorii 
selecționați în lotul reprezentativ șl o- 
bllgațl prin aceasta să absenteze de la 
unele meciuri sînt oarecum nedreptățiți.

DIN URUGUAY LA MUNCHEN 
CU O MAȘINA „DE EPOCA- I
Cind suporteri al fotbalului Urugua

yan m pregăteoe de pa acum pentru a 
pleca la campionatul mondial din 1*74. 
Cel mal vtretalc dlntrî el are î8 de 
ani. Iar oei mal ttnăr 13. cu toții, la 
fel de pasionați automoblliști, au luat

CIFRE CONVINGĂTOARE, 
DAR Șl EXCEPȚII

După datele oficiale comunicata de 
Federația internațională de fotbal, do
minația acestui «port este incontesta
bilă. F.I.F.A. număra tn rîndurile sale 
138 de țări d 18 milioane de sportivi. 
Enorma majoritate a jucătorilor de fot
bal legitimați de federațiile naționale 
sînt amatori, cifra de 800 ooo. care re
prezintă numărul profesioniștilor, apă- 
rind ca nesemnificativă. La meciurile 
de fotbal desfășurate în lumea întreagă 
asistă săptămînal 35 milioane de spec
tatori.

Există încă destule țări în care jocul 
cu balonul rotund Îșl face loc cu greu
tate șl vom cita tn primul rind S.U.A. 
Fapt curios este însă că și in țări eu
ropene In care fotbalul are tradiție și 
excelentă reputație calitativă, cum este 
de pildă Austria, consultările opiniei 
publice scot Ia Iveală situația surprin
zătoare de a vedea că el este trecut pe 
planul al doilea. întrebați asupra prefe
rințelor lor sportive, austriecii s-au pro
nunțat în proporție de 69 la sută pen
tru schi, fotbalului revenindu-i doar 
neplăcuta situație de a-și Împărți popu
laritatea cu sporturile nautice și natația, 
care au obținut procente egale.

STADIOANE CU „CERTIFICAT"
Cluburile de fotbal șl de rugby din 

Marea Britanic, ale căror stadioane au 
o capacitate de peste 10 000 de locuri, 
vor fl obligate, pe viitor, să obțină un 
„certificat de securitate", eliberat de 
autoritățile locale, pentru a putea utili
za arenele respective. Măsura a fost 
luată pe baza raportului lordului Wheat- 
ley, raport prezentat după accidentul 
survenit tn 1#71 la stadionul ibrox ParK 
din Glasgow, unde șl-au pierdut viața 
M de persoane în urma prăbușirii unei 
tribune. Cheltuielile de reamenajars a 
stadioanelor in cauză vor fi suportate 
în întregime de cluburile Interesate.
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