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campionatele europeneFază din meciul feminin Dinamo București Gwardia (Polonia). Ciștigătorii pleacă laFoto : Paul ROMOȘAN

NU EXISTĂ CONCURSURI! DE CE?la

Azi. la ora 15, In Palatul sporturilor din Galați

„Dinamoviada"
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START IN COMPETIȚIA PUGILISTIC ACRITERIUL TINERETULUI"
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA -Șl SPORT
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dificultate

Prima etapă a competiției inter
naționale de volei, „Dinamoviada", 
organizată în acest an de clubul 
Dinamo București, s-a desfășurat 
ieri în sala din șoseaua Ștefan cel 
Mare, într-un program non-stop (de 
dimineața pînă seara tîrziu), care 
a cuprins partide atractive și de 
bună valoare. Cele 16 echipe par
ticipante (8 feminine și 8 mascu
line) au dovedit clasa lor ridicată 
și prestigiul de care se bucură în
tre cele mai bune formații de club.

Reuniunea de dimineață a 
ceput cu partida feminină DINA
MO (U.R.S.S.) — DOZSA (Unga
ria). Voleibalistele sovietice 
ținut — așa cum era de așteptat 
— victoria, dar nu fără a ceda un 
set. La început, ele au dominat 
mai clar jocul, însă la 
modificare a sextetului inițial si
tuația s-a echilibrat, 
reușind să-și pună în 
partenerele și, spre finalul setu
lui II, să anuleze handicapul de 4 
puncte deținut de sovietice și să 
cîștige în prelungiri. Pierderea se
tului a determinat pe antrenoarea 
Lidia Strelnikova să caute în con
tinuare un sextet mai robust (dar 
și cu intenția de a rula întregul 
lot), ceea ce a făcut ca maghia
rele să preia inițiativa : 5—3, 9—6, 
12—7, în setul III. Plusul de valoa-

III SPORTIVE DE MASA
„FETELE DE LA RĂDEȘTI"

CLUJ, 5 (prin telefon). Despre vo
leibalistele din comuna Rădești 
(jud Alba) s-a vorbit mult în toam
na aceasta, ele fiind realizatoarele 
unei apreciate performanțe sporti
ve : cîștigarea „Cupei tineretului de 
la sate", ediția 1973. Un succes pe 
care organele locale și județene nu 
s-au rezumat doar să-1 consemneze, 

l ci au ținut să-I sublinieze deosebit, 
printr-o suită de acțiuni, dintre 
care cele mai relevante au fost : a- 
menajarea unei baze sportive a co
munei, compusă din teren de fotbal 
și trei terenuri pentru volei și hand
bal și programarea unei duminici 
cultural-sportive destinată perfor
merelor de la Rădești. Această săr
bătoare sportivă s-a consumat du
minică, 
sportivă 
lei și fotbal (la care au fost invi
tate echipe din satele și orașele 
învecinate), ansambluri de gimnas
tică, un cros al fetelor și „botezul" 
noii baze sportive a Rădeștilor. Tot
odată, asociației sportive i-a fost a- 
cordat premiul de 10 000 de lei, din

cuprinzînd — în partea 
— meciuri feminine de vo-
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Am ales ca obiect al vizitei noas
tre comuna pruteană Stănilești cu 
multă vreme înaipte de a-i trece 
hotarul. Argumentul principal fu
sese faza județeană a „Cupei tine
retului de la sate", desfășurată pe 
stadionul din Vaslui. Atunci, lua
sem cunoștință de unul dintre as
pectele prin care se manifestă ac
tivitatea sportivă din această loca
litate rurală ce mai păstrează, încă, 
pentru imaginația vizitatorului, pro
fundele rezonanțe istorice ale_ lup
telor de la 1711, purtate, de 
trie Cantemir și țarul Petru 
puterii otomane.

Reprezentanții Stănileștilo-r 
cuseră remarcați, la Vaslui, 
du-se de mai multe ori printre 
protagoniștii întrecerilor, iar dintre 
ei, Tudorița Proca a reușit să o- 
cupe primul loc în proba de 800 
metri. Așa am pornit în căutarea 
resorturilor intime ale sportului de 
la nivelul comunei Stănilești, co
mună mare, cu 7 sate subordonate 
și aproximativ 8 000 de locuitori.

OAMENII Șl FAPTELE LOR
Prima haltă — Ia sediul Consi

liului popular comunal. Aici l-am 
cunoscut pe Decebal Pîndaru, locți
itorul secretarului de partid. Foarte 
tînăr, de-abia depășind în vîrstă 
un sfert de veac, însăși funcția sa 
îl recomandă : nu poate fi decît 
un om de acțiune și priceput, o- 
dată ce a ajuns să răspundă de 
destinele actuale ale vieții concetă
țenilor săi. Pentru acest motiv 
l-am și întrebat direct, în Jșșătură 
cu visits noastră« - 

re al echipei sovietice a fost pînă 
la urmă hotărîtor, Dinamo impu- 
nîndu-se cu 3—1 (5, —15, 13, 3). 
Au arbitrat Gh. Tassev (Bulgaria) 
și M. Marian (România).

In partida a doua s-au întîlnit 
tot două echipe feminine : AMRO-

PROGRAMUL DE AZI

Ora 8 : Dozsa (Ungaria) — 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) — f, 
Dinamo (U.R.S.S.) — Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia) — f, Gwardia 
(Polonia) — Dozsa (Ungaria) — 
m, Gwardia (Polonia) — Dynamo 
(R.D.G.) — f ; ora 15 : Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Levski- 
Spartak (Bulgaria) — m, Dinamo 
București — Levski-Spartak (Bul
garia) — f, Dinamo București — 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) — m,' 
Dinamo (U.R.S.S.) — Dynamo
(R.D.G.) — m.

(Continuare în paa. a 4 a)

Aurelian BREBEANU

KAN (R.P.D. Coreeană) și RUDA 
HVEZDA (Cehoslovacia). Un meci 
frumos, mai cu seamă datorită jo
cului vioi, combinativ, al sportive
lor coreence. Setul al Ill-lea a 
fost, pe deasupra, și spectaculos, 
formația cehoslovacă dînd o repli- 

partea C.N.E.F.S., sumă atribuită 
drept recompensă pentru laborioasa 
activitate sportivă desfășurată aici, 
și ca stimul pentru continua ei dez
voltare. Voleibalistele „campioane" 
au fost călduros felicitate de către 
președintele C.J.E.F.S. Alba, tovară
șul Băiuț Sîrbu.

în partea a doua a duminicii cul
tural-sportive s-a desfășurat un 
amplu program cultural-artistic și 
un bal al fetelor.

Nușa DEMIAN

„CROSUL DE TOAMNĂ" AL 
ELEVILOR DIN CISNĂDIE

Duminică, în orașul Cisnădie, ju
dețul Sibiu, în organizarea Consi
liului orășenesc U.T.C., în colabora
re cu Consiliul orășenesc al Organi
zației pionierilor, a avut loc „Crosul 
de toamnă" al elevilor. Au fost 
prezenți peste 600 de tineri și tinere 
din licee, școli generale și școli 
profesionale.

Iată ciștigătorii : 10—11 ani, fete : 
Iuliana Petculescu ; băieți: Gh. Mi- 
hălțan (ambii de la Școala gen. nr.

• Succesul Tudorifei fi al consătenilor săi • Despre niște dușuri alimentate 
cu... apă de fintină • in satul de origine al unui campion national de trintă

• In curtea școlii se lucra de zor
— Dumneavoastră personal, ce 

ați făcut în ultimul an pentru miș
carea sportivă din comună ?

Ne-am convins că lui Decebal 
Pîndaru nu-i place să vorbească, 
cum se spune, din birou. Ca om de
prins să rezolve problemele pe viu, 
ne invită să-1 însoțim la terenul 
de fotbal (..aici se află cartea noas
tră de vizită" — ne spune). Ceea 
ce vedem nu sînt lucruri senza
ționale, dar totul atestă interesul și, 
mai ales, ajutorul direct, prin fapte, 
pe care Consiliul popular comunal 
înțelege să-1 acorde asociației spor
tive. Suprafața dreptunghiulară este 
mărginită din două părți de spa
ții cultivate cu porumb : „Oamenii 
noștri sînt harnici, nu se resimte 
faptul că am repartizat o mică 
parte de teren arabil pe care ti
nerii din comună I-au transformat 
in spații pentru sport". De cele
lalte două părți, terenurile de fot
bal și volei sînt delimitate de gră
dinile sătenilor prin garduri noi, 
uniforme. „Gardurile sînt făcute de 
gospodari tot cu ajutorul tinerilor 
care și-au vrut terenul bine ame
najat și din punct de vedere este
tic..." Observăm și o mică construc
ție din seîndură, într-un colț al 
terenului. „Vestiare și dușuri — 
vine explicația. Nu sînt formida
bile, dar te poți folosi de ele. Cit 

că mai decisă și colorînd la rîn- 
dul ei acțiunile la fileu. După ce 
au fost conduse cu 4—0 și 8—4, 
voleibalistele cehoslovace și-au or
ganizat mai bine blocajul la ac
țiunile rapide, în special cu pase 
joase, ale adversarelor, remontînd 
diferența și acumulînd chiar un 
avantaj pe tabela de marcaj

Un moment din desfășurarea tetratlonului școlar care a avut loc dumi
nică pe Stadionul tineretului din

3) ; 12—13 ani. fete : Renate Biltner 
(Șc. gen. Cisnădioara) ; băieți : A. 
Konrad (Liceul Cisnădie) ; 14—15 
ani. fete: Renate Schneider (Șc. 
gen. 2) ; băieți : V. Pop (Lie. ind. 
textil) ; 16—17 ani. fete : Alexandri
na Răscol (Șc. prof, textilă) ; băieți: 
A. Chivoiu (Lie. Cisnădie) ; ÎS ani, 
băieți : M.

Ilie
Fina (Lie. ind. textil). 
IONESCU, coresp. jud.

DESTINAT ELEVILORCROS
în organizarea Comitetului muni

cipal al U.T.C. și C.M.E.F.S. Iași, 

așa ne place să 
vom trage apa prin 

o fîntînă și, după meci, 
vor putea spăla“.
sînt foarte bune, dar 
cîte ceva și despre ac-

mișcare la care 
celelalte localități 
septembrie, a fost 
Pogănești. S-au

despre dușuri 
Ie numim : 
țevi de la 
oamenii sc

— Toate 
spuneți-ne 
tivitatea ce se desfășoară aici. în 
fond, aceasta este principalul.

— Prin rotație, cîte unul dintre 
satele comunei organizează pe baza 
sportivă cîte o duminică rezervată 
activităților de 
participă toate 
vecine. Ultima, în 
inițiativa satului 
desfășurat întreceri de fotbal, volei 
și handbal și demonstrații de oină. 
Au participat peste 190 de coope
ratori si cam tot atîtia elevi spor
tivi".
OINĂ Șl TR1NTA — SPORTURI 
MULT AGREATE LA POGĂNEȘTI

Am aflat că frecvența acestor 
inițiative locale, izvorîte din inte
resul forurilor administrative și din 
dragostea pentru sport a sătenilor, 
au o frecvență mulțumitoare: o 
dată pe lună. La acestea se adaugă 
acțiuni sportive mai simple sau mai

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a).

Ultima problemă pusă în discuție 
cu prilejul anchetei ziarului „Spor
tul" : „ATLETISMUL NOSTRU ȘI 
CÎTEVA DINTRE PROBLEMELE 
SALE" se ocupa de juniorii care 
dispar de pe scena actualității mai 
înainte de a se fi realizat integral 
ca performeri. S-au spus diverse 
păreri care, în mare măsură, au 
condus spre o elucidare a proble
mei, a cauzelor sale. Am reținut, de 
asemenea, propunerea prof. Nicolae 
Mărășescu, antrenor federal, ca a- 
ceastă chestiune a juniorilor să for
meze ea însăși subiectul unei dez
bateri separate.

Ceea ce ne-a îndemnat însă să 
revenim pe marginea sus-amintitei 
anchete, este ideea formulată, de 
altfel, de cei mai mulți dintre in- 

• terlocutori și care, din cîte știm, 
cunoaște o foarte largă circulație 
printre oamenii atletismului, aceea 
că un atlet junior are Ia dispoziție 
un număr prea mare de concursuri 
la care participă într-un an. Fapte
le, intr-adevăr, așa stau. Un junior

Capitală. Start in proba de viteză
Foto : I. MIHĂICĂ

s-a desfășurat, recent, un- cros re
zervat elevilor din anii I. Din pă
cate, Ia startul competiției s-au ali
niat un număr prea mic de sportivi 
față de posibilități : 300 de fete și 
doar 180 de băieți. în clasamentul 
individual al fetelor, pe primele 
trei locuri s-au clasat Aurica Si- 
mion, Maria Pavel și Maria Apetrei 
(toate de la Șc. prof, comercială), 
iar în cel al băieților Viorel Morăru, 
Florea Mirică și Gheorghe Sandu 
(toți de la Liceul de Informatică).

D. DIACONESCU, coresp. jud.

CUPA 7 NOIEMBRIE" IA ARME CU AER COMPRIMAT,

Comisia municipală de tir din 
București, care desfășoară o frumoa
să activitate, organizînd numeroase 
concursuri atît pentru fruntași cît și 
pentru începători, a inițiat o com
petiție la arme cu aer comprimat, 
mareînd astfel începerea sezonului 
de sală. întrecerile, dotate cu „Cupa 
7 Noiembrie", au avut o desfășurare 
interesantă și la ele au participat un 
număr mare de țintași, peste 100 de 
trăgători clasificați și 20 începători. 
Printre fruntașii care au luat startul 
s-au numărat, în primul rînd, repre
zentanții clubului Dinamo, în frunte 
cu multiplii campioni ai țării. Dan 
luga, Anișoara Matei, Marcel Roșea, 
Marin Ferecatu, Veronica Stroe și 
alții.

Concursul a fost dominat, firește, 
de către dinamoviștl, dintre care 
eîțiva au obtinut rezultate valoroase, 
ca de pildă, D. Iuga, care la pistol 
a punctat 385, la numai 3 puncte de 
valororul record național deținut tot 
de el. O luptă specțflsuloasă s-a dat 

de valoare ia parte- într-un sezon, 
dacă nu la toate, în orice caz la 
majoritatea concursurilor (interne 
și internaționale) rezervate celor 
de vîrsta lui, dar și la numeroase 
competiții ale seniorilor. Nu vom 
discuta acum dacă este bine sau 
dacă este rău că se procedează ast
fel cu juniorii, supuși, precum se 
poate constata, unui volum mare 
de solicitări în concursuri. Vom, a- 
răta totuși, că și în alte țări solici
tările juniorilor de valoare sînt 
cam la fel de mari, dacă nu chiar 
și mai mari, dar, e drept, recupe
rarea nu mai este o poveste în sta
diul de deziderat etc.

Vom spune însă cu tărie, că 
dacă juniorii noștri au destule com
petiții într-un an, SENIORII. ÎN 
SCHIMB, majoritatea lor, NU LE 
AU ! Iată, de pildă, chiar în acest 
an, așa cum reiese dintr-un mate
rial întocmit de F.R.A. se constată 
că nici măcar atleții de mare per
formanță (Argentina Menis, Viorica 
Viscopoleanu ș.a.) nu și-au putut 
realiza numărul de starturi planifi
cate pentru 1973, iar hurdlerul Er
vin Sebestyen corecordman al cursei 
de 110 mg deși a avut planificate 
20 de concursuri n-a luat parte 
decît la 10 dintre ele.

Situația ni se pare mai gravă în 
cazul atleților care trec de la junio
rat la seniorat. Iată un exemplu, 
după părerea noastră foarte conclu
dent. în 1972, Tudor Stan, ca ju
nior a luat parte la zeci de con
cursuri, pentru cei de vîrsta sa, dar 
și pentru seniori. Anul acesta, tre- 
cînd în rîndul seniorilor, se aștepta,

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

Marginalii la campionatul de fotbal al Diviziei A

0 ETAPĂ ACCEPTABILĂ CA NIVEL TEHNIC

De ce rămin cartonașele galbene fără urmări?
Nici concurența tenisului (totuși, 

nu trebuie perpetuate la nesfîrșit 
transmisiile sportive televizate pa
ralel cu 
cu dinți 
devăratii 
98 000 de 
le redactorilor noștri) 

fotbalul) și nici soarele... 
nu i-au oprit acasă pe a- 
îndrăgostiți ai fotbalului : 
spectatori (după aprecieri- 

au populat

Mi

Momentul marii ratări a reșițenilor din minutul 47 al partidei cu Dinamo: de la numai șase metri, 
poarta goală în (ață, extrema stingă, Florea, va șuta imprecis, trimițînd mingea afară, pe lingă 
verticală Foto : Eragoș

între cele două pistolare fruntașe, 
Anișoara Matei și Ana Buțu. De data 
aceasta victoria a revenit primei con
curente la o mică diferență: Matei 
368 p, Buțu 366 p.

Dar iată rezultatele tehnice: pușcă 
cu aer comprimat 40 „diabolouri" — 
senioare: 1. Veronica Stroe 369 p, 2. 
Marina Tomescu 368 p, 3. Mariana 
Feodot 364 p (toate de la Dinamo) ; 
seniori: 1. E. Satala 373 p (ultima de
cadă 98 p), 2. M. Ferecatu 373 p (93) 
— ambii de la Dinamo, 3. El. Belin- 
schi (I.E.F.S.) 372 p; junioare : 1. An
gela Tudorică (Dinamo) 364 p, 2. Mar
gareta Vochin (C.S.M.B.) 343 p, 3. Ni- 
culina Iosif (Șc. sp. 1) 328 p ; juniori: 
1. Gh. Barbu 360 p, 2. D. Nicolescu 
359 p (ambii de la I.E.F.S.), 3. Al. 
Somo (Dinamo) 358 p. Pistol 40 „dia
bolouri" — senioare : 1. Anișoara Ma
tei (Dinamo) 368 p, 2. Ana Buțu (O- 
limpia) 366 p, 3. Veronica Stroe (Di
namo) 350 p — participă pentru pri

(Continuare îji pag. a ?-a)
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Azi, la ora 15, în Palatul sportu
rilor din Galați, va 
inaugural al competiției 
tinerilor pugiliști din

suna gongul 
rezervate 
România, 

„CRITERIUL" TINERETULUI". în
trecerea, organizată de ziarul „MUN
CA", în colaborare cu F.R. Box și 
C.J.E.F.S. Galați, își va consuma în 
aceste zile, în portul dunărean, 
disputele din cadrul celei de-a IV-a 
ediții.

Fără îndoială, noua formulă de 
disputare a turneului gălățean, po
trivit căreia sînt admiși în concurs 
cîte opt boxeri la fiecare categorie, 
conferă întrecerilor tinerilor pugi
liști fruntași un plus de interes și 
de atractivitate. Este cunoscută do
rința de afirmare a sportivilor fără 
o carte de vizită, care cu siguranță 
vor opune o dîrză rezistență actua
lilor selecționați în lotul național 
și, firește, este de așteptat ca unii 
dintre ei să realizeze și surprize.

Cum „Criteriul tineretului" con
stituie un principal mijloc de selec
ție în vederea campionatelor euro
pene de tineret (ediția 1974), avem 
certitudinea că pugiliștii ce vor con
cura la acest turneu se vor strădui 
să se afirme, făcînd apel la toate 
cunoștințele și posibilitățile lor. A- 
cestea sînt, de altfel, argumentele 
ce ne determină să anticipăm că 
întrecerile de la Galați se vor ridi
ca la un nivel spectacular care va 
satisface exigența iubitorilor spor
tului cu mănuși din marele nostru 
port dunărean.

în rîndul celor ce se vor număra 
printre competitorii „Criteriului ti
neretului" se află și o serie de ti
neri talentați, care s-au și afirmat 
în cîteva competiții internaționale, ca 
Paul Dragu. Turan Rușit, Niță Ro- 
bu, Vergii Sîrbu, Carol Hajnal, Ni
colae Nicolaev, Damian Cimpoieșu, 
Nicolae Nichitov, Pavel Istrate, Mir
cea Simon, Costică Dafinoiu etc.

sîmbătă și duminică stadioanele eta
pei a XH-a, cifră cu mult superioa
ră celei înregistrată cu o duminică 
în urmă.

De data asta, flerul publicului 
n-a dat greș, deoarece meciurile au 
fost, parcă, ceva mai bune decît în 
trecut, s-au marcat destule goluri

(în medie cîte trei ți ceva de meci, 
dar nu trebuie să uităm că numai 
în trei partide, cele de la Craiova, 
Pitești și, de duminică, din Capitală 
s-au îfiscris 17 goluri, adică mai 
mult decît jumătate din total), în 
plus, etapa a fost pigmentată și cu 
cîteva rezultate interesante cum au 
fost cele de pe stadionul Republicii 
(unde „outsidera" din Constanța a 
fost înfrîntă, după o serie de bune 
comportări în campionat), de la Re
șița și Cluj (rezultate care au con
firmat scăderea de formă demon-

Azi și mîine, la București

DINAMO BUCUREȘTI ÎNTÎLNEȘTE
PE DUNAREA GALAȚI IN

Primele partide din cadrul Divi
ziei A la hochei, chiar dacă nu au 
atras la București prea mulți spec
tatori (duminică, finala de tenis de 
la Paris a făcut tuturor sporturilor 
o decisivă concurență...), au satisfă
cut din foarte multe puncte de ve
dere. Cum a mai rămas o partidă 
â« jusat die prima etopă țpinanw 

Dar, nu este imposibil ca pe lista 
finaliștilor și chiar a cîștigătorilor 
competiției să întîlnim nume ca 
Paul Căpriceanu, Adrian Turcitu 
(de la Craiova), Marin Ouatu (Ba
cău), Petre Neagu (Tr. Măgurele), 
Ion Răducu (Brăila), Constantin

Mircea Simon este unul dintre pro
tagoniștii turneului ce începe azi 

la Galați
Foto : S. BAKCSY

Chingaru (Ploiești) etc., tineri pu
giliști despre care, pînă în prezent, 
s-a auzit prea puțin. în afara ve
chilor rivalități la diferitele catego
rii, acești necunoscuți (și nu numai 
ei) vor constitui punctele de atracție 
ale competiției ce începe azi, la Pa
latul sporturilor din Galați. , 

Mihai TRANCA

strată de mai mult timp de Dinamo 
și Steaua), ca și scorul de la Pitești 
(unde Dobrin, acest jucător aplau
dat de unii și contestat de alții, 
și-a dus din nou echipa la victorie). 
Să remarcăm, de asemenea, că uni
versitarii din Craiova au înscris cel 
mai mare scor de pînă acum al

i, cu 
bara 

NEAGU

total. A
campionatului într-un joc în cart 
Oblemenco a lipsit aproape 
apărut însă Bălan...

Așadar, meciuri ceva mai bune 
Să subscriem la ideea că echipele 
noastre sînt pe cale de a depăși 
punctul mort al oricărui alergătoi 
de cursă lungă, idee care-și face lo<

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

DIVIZIA A LA HOCHEI
București — Dunărea Galați) est< 
desigur, prematur să avansăm une 
le impresii generale.

Prima etapă a Divizei A se v 
încheia abia astăzi și mîine, dup 
consumarea dublei partide dintr 
Dinamo București și Dunărea Ga 
lăți (ora 17, în fiecare zi. la pati 
noai’il »2? August").



Pa®, fi 2-a Sportul
(i
ftTurneul timișorean a evidential PE MARGINEA FINALELOR „CUPEI DE TOAMNĂ“ LA HANDBAL

DOUĂ VICTORII ALE AMBIȚIEI 5

Aproape pustie, vineri, sala Olim
pia din Timișoara a găzduit eînibătă 
și duminică un public destul de nu
meros. Pe măsură ce 
veneau mai palpitante, 
manifestau și ei __ ______ .,
încurajau frenetic echipele favorite 
si răsplăteau cu aplauze la scenă des
chisă fazele frumoase. Explicația 
„temperaturii" în creștere poate fi 
găsită în numeroasele partide înche
iate la diferențe mici, dar mai cu 
seamă în surprizele, unele de propor
ții. înregistrate în al treilea turneu 
(etapele 6, 7 și 8) «1 campionatului 
republican feminin de baschet. Spre 
cinstea lor, autoarele rezultatelor 
neașteptate au fost formațiile alcă
tuite în majoritate din elemente ti
nere și chiar foarte tinere, conside
rate, pe bună dreptate, marile spe
ranțe ale baschetului feminin din 
tara noastră. în mod cert, campiona
tul a devenit mult mal atractiv deeît 
5n anii trecuți, tradiționalele prota
goniste (Politehnica, I.E.F.S. și Rapid) 
au acum o .concurentă serioasă în 
..noul val" reprezentat de Voința 
București, Universitatea Timișoara si 
■Universitatea Cluj. Această apropiere 
valorică nu poate deeît să contribuie 
4a ridicarea calitativă generală a bas
chetului feminin

Referindune ]a turneul pr.priu zis. 
Vom spune că el a avut darul de a 
determine în mare măsură Viitoarea 
configurație a grupelor pentru lacu
rile 1—6 și 7—12. dar că rezolvarea 
o va da . ultimul turneu, programat la 
București, între 23 și 25 noiembrie. 
Deocamdată, primul loc este deținut 
(datorită coșaverajului superior) de 
■campioana țării. Politehnica Bucu
rești care, deși s-a prezentat în scă
dere de formă (în mare măsură din 
cauza răgazului prea scurt dintre 
participarea Îs turneul international 
din Cehoslovacia și cel de la Timi
șoara), a avut resurse tehnice și ner
voase de a învinge pe Voința Bucu
rești. pe care o considera cea mal 
periculoasă rivală. Studentele au câș
tiga t cu Voința, dar a doua zi au 
plătit tribut eforturilor depuse, ne- 
niaiputîndu-și etala adevărata valoare în meciul cu " "
soara. I.E.F.S. a 
dență de formă 
mai solid 
jvromițind 
Urmării în......... ___________
pioană națională. Basche*ha!istele de 
5a Voința București, aproape toate 
foste componente ale formației Liceu
lui nr. S5 București, campioane de 
junioare sub îndrumarea antrenorului 
Qhșorghe Benone, sînt puse pe fapte 
mari. Și este firesc, deoarece au un 
lot complet condiții de pregătire (pe 
care în ultima vreme l.e folosesc cum 
se cuvine), tinerețe și talent. Riimîne 
doar ca puterea lor de muncă, dra
gostea pentru baschet, să determine 
în continuare progresul tehnic, ce se 
cere concretizat — în primul rînd — 
în cueerinen unei poziții în elita echi
pelor divizionare. La Rapid, absenta 
>\ncăi Racovițș (bolnavă) a avut ur
mări nefaste în organizarea si efi
ciența jocului, dar problema majoră

meciurile de- 
spectatorii lși 

entuziasmul.

Universitatea Timi- 
manifestat o ascen- 
și tm moral mult 
în etapele trecute, 

Mai rata țelul
decît
că nu v.a
ultimii am, titlul de cani

Așadar, cele două 
de F.R. Handbal 
„Cupei de toamnă" au revenit fete
lor de la Universitatea Timișoara și 
băieților de Ia Minaur Baia Mare. 
Acum, după ce am prezentat citi
torilor noștri o 
întîlnirilor finale, 
Sala sporturilor 
căuta să arătăm, 
care au fost atu-urile echipelor în
vingătoare și lacunele celor învinse.

în partida feminină, Universitatea 
Timișoara a primit replica actualei 
campioane a țării, formația I.E.F.S. 
în vreme, însă, ce bucureștencele 
aliniau o garnitură aproape com
pletă (lipsită doar de două jucătoa
re — Frîncu și Boși), timișorencele 
abordau finala cu un lot alcătuit 
în majoritate din rezerve : Cornelia 
Hristov și Lucia Balog (portari), 
Maria Țuiu, Adriana Caraban, Geor- 
geta Prundaru, Dorina Damian, Ele
na Florea. Elena Stoicovici, Nlculina 
Iordache, Irina Mărieș, Elena Ștefan 
și Mariana Costinean. Și, totuși,

elevele antrenorului Constantin 
che au obținut victoria ! Care 
explicația ? .

De fapt, e vorba de mai multe 
explicații. In primul rînd se cere 
subliniată dîrzenia cu care timișo- 
rencele și-au disputat șansa. Mobi
lizate de-a lungul întregii partide, 
ambiționate mult în momentele cînd 
erau conduse (I.E.F.S. a avut avan
tajul de 8 ori !), handbalistele de 
pe Bega n-au lăsat nici un moment 
impresia că vor pierde partida. In 
plus, ele au știut să-și păstreze cal
mul în prelungiri, cînd au dovedit 
însă și o superioară pregătire fizi
că. Acestea ar fi principalele 
atu-uri ale cîștigătoarelor, la care 
mai putem adăuga maniera inteli
gentă de coordonare a jocului, da
torată Elenei Florea, și siguranța 
manifestată de portarul Cornelia 
Hristov.

In acest timp, I.E.F.S. a vrut par
că să demonstreze cîte feluri de 
greșeli există în handbal! Bîlbîieli 
nepermise în apărare, ratarea unor

trofee oferite 
câștigătoarelor

La- 
este

scurtă relatare a 
desfășurate în 

din Pitești, vom 
în continuare,

CAMPIONATUL NAȚIONAL
Atac al Universității Timițoara in meciul cu Rapid: aruncă la coș Ildiko 
Villanyi („U"). i se opune Irina Vasilescu. Se mai văd în stingă Eugenia 

Saleu (Rapid) și, în dreapta, Rodica Goian (,,U“)
o constituie împrospătarea substan
țială a lotului. în acest sens colabo
rarea club-secție trebuind să devină 
efectivă șj imediată. Atlmjnteri. echi
pa feminină va urma drumul descen
dent al celei masculine.

Universitatea Cluj a suprins neplă
cut în jocurile cu Voința Tg. Mureș 
(deși pe acesta l-a cîștigat) și I.E.F.S . 
dar s-a reabilitat în meciul cu Poli
tehnica și promite că, o dată cu re
intrare» Doinei Prăzuru. va redeveni 
o adevărată candidată la un loc pe 
podium. Revelația turneului timișo
rean a fost reprezentanta orașului 
gazdă. Universitatea, mult mai bine 
pregătită deeît la începutul campio
natului și cu reale perspective de a 
obține un loc superior celui de anul 
trecut, în ciuda laptulet că acum 
concurența este mult mai aprigă.

Crișul Oradea și Constructorul 
București s-au prezentat la un nivel 
mediu, așa cum este și valoarea ju-

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE

cătoarelor ce compun aceste forma
ții. Ambele doresc să<_se califice în 
grupa 1—6. O mențiune specială pen
tru orădeanca Ileana Chvatal. o ju
cătoare de mare perspectivă (1,80 m. 
16 ani), ale cărei calități sîntem 
convinși că vor fi valorificate de că
tre antrenorul Traian Constantines- 
cu. Fostele minibaschetballste de la 
Școala generală nr. 69 se apropie de 
maturitatea sportivă acum, cînd 75®/„ 
dintre ele sînt încă eleve. Evoluînd 
în cadrul echipei clubului Olimpia, 
ele au obținut două succese, la sco
ruri categorice, ” ' " ~
ne-a impresionat 
apărare, precizie 
sive și aruncărilor ___ „
Tg. Mureș și Sănătatea Satu Mare 
nu au obținut nici o victorie : prima 
pentru că procesul de întinerire a 
lotului a întîrziat ueste măsură, a 
doua deoarece dintre talentatele ju
cătoare ridicate la Satu Mare, cele 
mai valoroase (și sint multe acestea) 
sînt încă studente, iar actualele lor 
înlocuitoare sînt prea fragede pentru 

’ o competiție de amploarea diviziei A.
D. STÂNCULESCU

Universitatea Iași 
prin tenacitate în 
a acțiunilor ofen- 

la coș. Voința

SEMINARULUI INTERNATIONAL SALVAMONT CLASAMENT

de clare, greșeli 
prinderea și pasarea 

sfîrșit, irosirea a nu 
4 aruncări de la 7 m 
cîteva dintre lacunele

CO-

Importantă este

SIBIU, 5 (prin telefon). în locali
tate au început’'toni dimineață lu
crările celui de-al treilea seminar 
internațional Salvamont.

în cuvîntul de deschidere, secre
tarul general al F.R.T.A. prof. Mir
cea Mibăileseu a evocat prestigiul 

' crescînd de care se bucură forma
țiile Salvamont. ca urmare a acțiu
nilor din ce în ce mai bine organi
zate de prevenire a accidentelor tu
ristice în munți și de ajutorare a 
celor afalți în situații critice pe 
traseele montane. Vorbitorul a sub
liniat, totodată, aportul substanțial 
al unor ministere. în primul rînd 
al Ministerului Sănătății, în ridica
rea nivelului de pregătire a com- 
ponenților 
în dotarea
riale și în colaborarea 
care a avut 
numărului de 
damînt tragic

Participanții

prevenirea studentelor turistice

în cursul serii, 
lucrări, au asistat 
filme și diapozitive 
cialitate.

Sebastian

la 
deproiecții 

teme de spe-

BONIFACIUSă pregătim cit
1. Poli. Buc.
2. I.E.F.6.
3. Voința Buc.
4. ---------Rapid

„U“ Cluj ' 
Univ. Timișoara

5.
S, ...
T. Crișul Oradea
8. Constr. Buc.
3. Olimpia Buc.

19. Univ. lași
11. Voința Tg. Mureș
12. Sănătatea S. Mare

L
1
1
2
3
3
4
4
6
7
3
3

51G—38S 
481—337 
483—373 
4«7—379 
425—389 
430—4G9 
4G3—439 
395—394 
386—406 
311—433 
296—468 
323—544

Intr-un decor de toamnă tîrzie, 
orașul Giurgiu a fost, duminică, 
gazda campionatului național de 
karting pe anul 1973. Pista frumos 
amenajată și, în general, organiza
rea bună au demonstrat interesul 
deosebit pe care gazdele l-au acor
dat acestui sport atît de popular 
în marea masă a copiilor din țara 
noastră. In fruntea animatorilor și 
susținătorilor acestui sport din ora
șul de pe malurile Dunării se află 
prof. Petre Brătan, secretar al Co
mitetului municipal de partid Giur
giu.

Bătălia celor mici a fost deosebit 
de aprigă, titlurile de campioni 
fiind adjudecate pe ultimii metri 
ai curselor. Duelul dintre cluburi
le bucureștene și cele din provincie 
a arătat încă o dată tenacitatea și 
marea seriozitate pe care micuții 
sportivi, în special cei de la C.S.U. 
Brașov și Cibinium Sibiu, au acor
dat-o pregătirii tehnice a mașinilor, 

în general, marea competiție de 
karting a anului s-a încheiat cu 
frumoase rezultate, ceea ce demon
strează că este necesar să se acorde 
acestui sport o atenție mai mare. 
Aceasta înseamnă că la București, 
Brașov, Cluj și în alte mari centre 
din țară se pot amenaja, fără prea 
mari eforturi materiale, piste pen
tru desfășurarea în bune condiții 
a întrecerilor din acest sport, atît 
de necesar ca etapă premergătoare 
în formarea unor specialiști auto, a 
unor reputați piloți, așa cum visea
ză să ajungă micii „ași ai volanu
lui" de azi. Cu attt mai mult cu cit 
pepiniera automobilismului nostru 
are suficiente elemente de viitor 
care se vor putea afirma și în ma
rile competiții automobilistice...

Și acum iată rezultatele : clasa 
cmc. copii 14—16 ani, băieți : 
Cristian Șilimon (C.S.U- Bv), 
Alex." Anca (Cometa Sibiu), 3.

drian Beu (Cibinium Sibiu) ; fete:
1. Mihaela Ceacu (Tricolorul Călă
rași), 2. Doina Neagu (Tricolorul 
Călărași), 3. Denisa Bratiloveanu 
(Casa pionierilor Giurgiu) ; clasa 50 
cmc, juniori, 16—18 ani : 1. Ionuț 
Bobocel (Lie. ,,Sadoveanu“ Bucu
rești), 2. Udo Sveral (Cibinium Si
biu), 3. Marcel Natanail (Cibinium 
Sibiu) ; clasa 50 cmc, seniori (peste 
ÎS ani) : 1. Gheorghe Urdea (C.S.U. 
Brașov), 2. M. Bucur (C.S.U. Bra
șov), 3. H. Schaser (Cometa Sibiu) ; 
clasa 125 cmc, seniori : 1. Octavian 
Baicu (Semănătoarea București), 2. 
Constantin Nedelcu (C.S.U. Brașov), 
3. Marcel Natanail (Cibinium Sibiu); 
clasa 175 cmc, seniori : 1. Gheorghe 
Stanciu (Semănătoarea București),
2. C. Grigore (Cibinium Sibiu), 3. 
St. Iosif (Semănătoarea București).

ocazii extrem 
pilărești la 
mingii și, în 
mai puțin de 
— iată doar
echipei campioane în această fina
lă. De ce, în prima parte a întîlni- 
rii,' bucureștencele în loc să-și ca
nalizeze jocul spre pătrunderi, au 
încercat (firește, fără a reuși) să 
arunce de la distanță peste înaltele 
apărătoare timișorence (Ștefan, Da
mian și Iordache), ele au început 
să circule interminabil în zona de 
9 m, fără a ataca poarta !

Determinante au fost, însă, după 
părerea noastră, cele patru ratări 
la aruncările de la 7 m. Vădit mar
cate de emoție, Doina Radu și Ma
riana 
neliei 
slab, 
scrie.

Finala masculină a adus față In 
față două formații cu maniere di
ferite de joc : Dinamo Brașov — o 
echipă robustă, înclinată spre hand
balul atletic, în forță, și Minaur 
Baia Mare — exponentă a jocului 
rapid, bazat pe angajări subtile la 
semicerc (splendide combinațiile A- 
vramescu-Panțiru) și pe pătrunderi 
fulgerătoare ale interilor (Palko și 
Alboaica). Brașovenii au avut avan
tajul pînă în minutul 42 și n-ar fi 
mirat pe nimeni dacă obțineau vic
toria, dar antrenorul Lascăr Pană 
a știut să-și calmeze jucătorii și 
să-i aducă spre un succes pe deplin 
meritat, care vine să confirme nu 
numai seriozitatea cu care se mun
cește la Baia Mare, ci și omogeni
tatea echipei Minaur, ambiția re
marcabilă a handbaliștilor săi. Iată 
acum și lotul bălmărenilor (înso
țiți și încurajați frenetic la Pitești 
de peste 100 de suporteri) : Nego- 
van și Haiduc (portari)
Panțîru, Ignătescu, Avramescu, 
Revy, Constantin, Răzor, Stoica, Ro
taru și Alboaica.

Cortina a căzut, deci, peste „Cupa 
de toamnă", competiție mult con
troversată în rîndurile antrenorilor 
și iubitorilor de handbal. Iată de 
ce ne propunem să revenim asupra 
ei într-un număr viitor, dorind să 
vedem ce s-a realizat (dacă s-a rea
lizat) și cum a contribuit această 
întrecere la pregătirea echipelor în 
vederea viitorului campionat.

Niță au facilitat sarcina Cor- 
Hristov, arunci nd la poartă 

fără convingerea că vor în- 
Și nici n-au înscris !...

Palko,

Ileana ILIESCU Horia ALEXANDRESCU

ATLETISM Cu ocazia concursului dfl 
marș desfășurat duminică pe stadionul 
Republicii, în care C. Stan a realizat 
cele mai bune performanțe mondiale ale 
anului la ÎS km și 
corectase recordul 
(pe pistă), au mal 
două recorduri ale 
tre dlnamovistul 
25 km ăl a fost cronometrat in lh53:19 
(vechiul recod era de 2h04:13 și apar
ținea lui Ion Babole din 1956), iar in 
două ore a parcurs 36,217 km (v. r. Du
mitru Paraschlvescu, 24,787 km in 1952 1).

BOX Mica sală de box a clubului 
Progresul s-a dovedit neincăpătoare sim- 
bătă seara. Spectatorii prezenți au asis
tat la o atractivă gală de juniori, dotată 
cu „Cupa Școlarului". In urma dispută
rii celor 12 meciuri trofeul a fost cu
cerit de boxerii clubului organizator. 
C.S.S. (antrenor George Potea) cu 7 p. 
urmați de Șc. sp. Energia (antrenor E- 
mil Slrbu) cu 2 p. REZULTATE TEH
NICE : P. Mateescu (C.S.S.), b. p. Șt. 
Stoica (Dinamo), M. Ștefan — (C.S.S.) 
b. p. D. Bumbăr (Construcții Metalice),
S. Ciurcă (C.S.S.) b. p. FI. Mare? .(E- 
nergla), FI. Ghlorghlță (C.S.S.) b. ab. 2
1. Uță (Energia), V. -----------------
strucțil Metalice) b. p. 
P. Răducanu (C.S.S.) 
(Dinamo), Gh. Slrbu 
V. Cernea (Steaua), 
b. p. I. Frîncu (Construcții 
N. Sîrbu (Energia) b. p. M. Dan (C.S.S.),'
T. Petrache (Construcții Metalice) b. p. 
Gh. Ștefan (C.S.S.) G. Vleru (C.S.S.) 
b. p. P. Ciurea (Energia) și în singurul 
meci de seniori M. Ploieșteanu (Pro
gresul) b. ab. 3 V. Ion (C.S.S.).

CICLISM Duminică dimineață a avuf 
loc, pe un traseu din apropierea Fa
bricii de confecții și tricotaje Bucu
rești, cel de-al treilea ciclocros al se» 
zonului, organizat de asociația sportivă 
Confecția. Iată rezultatele : cat. biciclete 
de turism : 1. E. Mărgineanu (Șc. sp. 1),
2. v. Vlșan (Steaua), 3. M. Antonescu 
(Șc. sp. 1) ; cat. semicurse : 1. V. Căpi» 
tanu (Șc. sp. 2), 2. I. Olteanu (Voința)J
3. N. stan (Steaua) ; juniori II : 1. L.
Negreanu (Șc. sp. 2), 2. A. Bumbac (Șc. 
sp. 1), î. M. Petre (Șc. sp. 2) : juniori 
i : i. t. ciumetl (Șc. sp. 1), 2. I. Totora 
(Șc. sp. 2), 3. Șt. Simlon (Șc. sp. 2) ; 
seniori: 1. M. Ferfelea (Steaua), " ~
Negoescu (Steaua), 3. T. Drăgan (Voin
ța). în clasamentul pe echipe primul 
loc a fost ocupat de Șc. sp. 2 cu 10 p, 
urmată de Șc. ~ ’ -‘
— 8 p.

HANDBAL 
începere de la _ _ ,____ _______
Ploiești găzduiește partidele revanșă din- 
tre reprezentativele de juniori și juni
oare ale României și Ungariei. După 
cum se știe, în jocurile desfășurate du
minică seara în sala Floreasca din Ca
pitală, junioarele românce au obținut 
victoria cu 14—10, în timp ce întîlnirea 
echipelor masculine s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 23—23.

POLO Au început întrecerile turneu
lui de polo dotat cu „Cupa Municipiu
lui București", iată primele rezultate : 
SENIORI : Dinamo 
(2-0, 2-1, 2—1, 0-2) ; Rapid 
5—5 (1—0, - ‘ ‘ 2 2, ,
Șc. SP. 1 — Rapid 14—1 (4—0, 
2—1) ; Șc. sp. 2 — Progresul 7—2 (2—1, 
2—0, 1—0, 2—1).

o oră, Iar T. Brandl 
național la 20 km 
fost înregistrate alte 
țării, ambele de că- 
Tănase Brandl. La

Ungureanu (Con- 
I. Scarlat (C.S.S.), 
b. p. D. Ghidănac 

(Progresul) b. p. 
I. Petre (C.S.S.) 

Metalice).

2. G.

sp. 1 — 9 p și steaua

Astăzi după amiază, cu 
ora 17, sala Victoria din

Progresul 6—4
I.E.F.S.

2—1, 0-2, 2—2) ; JUNIORI : 
.....22 :, 5—0, 3—0,

K3

ÎN ETAPA A 4-a A DIVIZIEI A DE JUDODINAMO BUCUREȘTI A TRECUT ȘI DE I.E.F.S.!
I-a București, Craiova și lași au avut 

loc duminică întrecerile din cadrul 
celei dc a 4-a etape a diviziei A de 
judo. Un meci deosebit de important 
a fost cei de la București dintre frun- 
*----- ' - • — Ș1 IEFS>

întii.
I.E.F.S. î 
nici pe 
întllnlri.

tașeto clasamentului, Dinamo 
la care ne vom referi mal

DINAMO BUCUREȘTI — 
4—1. Rezultatul nu reflectă 
departe echilibrul acestei ________
Pentru că, incepînd cu partida de la 
prima categorie și terminind eu cea de 
la ultima, atît dinamoviștii cit șl stu
denții au luptat cu deosebită dirzenie 
pentru victorie. Dc altfel, 
meci s-a încheiat înainte de limită : 
Lazăr Moldovan Ștefan

(cat. 63 kg), victoria revenind primului 
Prin soko-gachi (clștig complex), cele
lalte termlnîndu-se prin decizii de yu- 
sei-gachi (superioritate tehnica). Punc
tul studenților a fost realizat de semi
greul Feuzi Gelai care a dispus de 
Gheorghe Nache.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA CLUJ : 
4—1. studenții bucureșteni au obținut 
o aplaudată victorie, la capătul uncr 
partide spectaculoase. M. Teleki (cat. 
80 kg), F. Gelai (cat. 83 kg) șl Gh. Dum
bravă (cat. 4*93 kg) și-au învins adver
sarii clujeni prin ippon.

DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA CLUJ : 4—1. Ultimul meci al 
triunghiularului a luat sfîrșit cum era

de așteptat, cu victoria clară a dina- 
moviștîlor. Astfel, echipa din șoș. 
Ștefan cel Mare continuă să se afle pa 
primul loc to clasament. (C. Ch.J.

POLITEHNICA BUCUREȘTI DIN NOU 
VICTORIOASA

Triunghiularul Politehnica București — 
a.s.a. Tg. Mureș — Unirea Arad s-a 
încheiat cu un frumos succes al for
mației studențești din Capitală. Iată 
citeva amănunte :

formațiilor Salvamont, 
lor cu anumite mate- 

fructuoasă 
scăderea 

cu dezno- 
noștri.

ca urinare 
accidente 
în munții 
la seminar au ascul

tat, apoi, raporturile de activitate, 
prezentate de centrale Salvamont. 
Seria lor â fost deschisă de centrul 
din Sibiu, care a desfășurat o rod
nică activitate, sub conducerea în
cercatului alpinist Tom» Boerescu. 
înfățișînd realizările acestui centru, 
vorbitorul a subliniat, în repetate 
rinduri, necesitatea de a se acționa 
mai mult în direcția prevenirii ac
cidentelor turistice în munți, prin- 
tr-un ansamblu de măsuri, prin re
facerea marcajelor și a potecilor, 
educarea celor ce doresc să facă 
■drumeție montană, efectuarea unei 
supravegheri preventive în perioa
dele de mare afluență în masivii 
muntoși.

După cum se știe prei bine, pati
najul este una dintre ramurile <le bază 
ale activității sportive in timpul ier
nii. Este un sport accesibil tuturor 
vîrstelor. se pogte practica în aer 
liber, avind o influență deosebit de 
favorabilă asupra 
sănătății celor ce-1 îndrăgesc. • 

în ultimii ani. a crescut și baza 
materială necesară patinajului. în în
treaga țară, s-au construit io pati
noare artificiala, ier în viitorii ani 
numărul acestora va crește în con
tinuare. La acestea se adaugă sulele 
de patinoare cu gheață naturală. 
Totodată, ghetele și patinele, de pro
ducție românească, se găsesc în can
tități suficiente.

In privința răsplndifii patinajului 
In masă, sint deosebit de edificatoa
re cifrele înregistrate în sezonul 
19711-1073:

— peste 1500 000 de persoane au 
practicat patinajul în mod oigani- 
zal ;

— 36 000 copii au învățat patinajul 
în l?o centre de inițiere:

— peste 100 600 de persoane au în
vățat patinajul în mod individual;

— ș-au organizat peste 3()0 acțiuni 
sportive de masă (concursuri, 
valuri, demonstrații, carnavaluri

Cifrele acestui h-ilUnț puteau 
mai ridicate datei toate organele 
au atribuții în mișcarea sportivă . 
fi adus contribuția necesară. Din pă
cate. într-o serie de județe -- ca 
Arad, Buzău, Caras-Severin, Botor 
șanl. Olt. Vaslui, Vîieea. Vrancca — 
nu s-a făcut nimic deosebit pe linia 
popularizării patinajului, iar în al
tele, eu posibilități naturale deosebi
te, realizările au fost modeste.

stării fizice și a

testi
cle.), 
fi și 
care 
și-ar

In schimb, acolo unde grija pentru 
sănătatea tineretului nostru s-a aflat 
mereu jn atenția celor ce răspund de 
aceste activități, s-au obținut rezul
tate frumoase, chiar și fără existența 
vreunui patinoar artificial. Este vor
ba. de pilclă. de județele Neamț și 
Suceava, unde s-a reușit a se ame
naja un număr Însemnat de oatinoa-

• PATINAJUL, EXCELENT MIJ
LOC DE RECREARE Șl DE FOR
TIFICARE • ÎN FIECARE LO
CALITATE ESTE NEVOIE DE 
CEL PUTIN UN PATINOAR
• FIECARE TÎNAR — POSE
SORUL UNEI PERECHI DE PA
TINE • ORGANIZAȚIILE DE 
PIONIERI SI U.T.C., ' FACTORI 
MOBILIZATORI PENTRU PRAC
TICAREA PATINAJULUI

re cu gheață naturală, să fie antre
nat un număr mare de copii, tineri 
și vîrstnici in practicarea patinaju
lui (circa 200 000), să fie organizate a- 
proape 100 concursuri cu caracter de 
masă. Activitatea de patinai a fost 
bine organizată și în municipiul 
» ivurestl. județele Harghita. Brașov, 
Sibiu, Cluj, 
cil toate 
apreciem 
mult.

Pentru .
tea consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport și-au propus să

... Constanța, unde totuși — 
rezultatele bune obținute — 
că se poate realiza mai

sczonul 1973—74. majorita-

Stănilești și Pogănești - două comune vasluiene
(Urmare din pag 1)

îomplexe aproape La nivelul fiecă
ruia dintre sate. I® acest capitol, 
ocuitorii din Pogănești se fac re- 
ngreați cu deosebire. Duminical, 
iproape 30 de săteni în puterea 
•îrștei se întrec la trintă (unul dln- 
re ei, Vasile Nechît» a fost cam- 
don național sătesc în 1971).

Oină este cea de a doua disci
plină sportivă deosebit de agreată 
ș Pogănești. Există două terenuri 
onstruite cu posibilități locale și 
iteva formații alcătuite pe criterii 
e vîrstă. Reprezentativa Pogăneș- 
lor este cunoscută de multă vre- 
îe, ea reprezentînd județul Vaslui 
i cîteva competiții republicane. Am 
ivîrșl o nedreptate dacă nu am 

iti numele profesorului de e- 
ție fizică Vasile Cebuc, unul 
■e cei mai activi animatori ai 
(ului din această așezare ru- 

i a. Printre acțiunile sale remar- 
ifetl® *e numără și faptul că, prin 

. .. său, oamenii și-au făcut
• sa. ele și de dresuri de 
•.mă fi a j la dispoziție, în canti- 

• . • - ■ - :e materialele ne-
j acului de

B »*0*xSOR $1 ELEVII 
4.WAJO* DE SPORT

oină.
SĂI

a din 
alt

punct de referință puternic, în com
parație cu alte unități rurale si
milare. La ora eînd vizitam loca
lul (cu cîteva zile înaintea înce
perii noului an școlar) copiii, îm
preună cu profesorul lor, Ionel Chi- 
rițoîu, lucrau de zor la reamenaja- 
rea instalațiilor sportive de la te
renurile de handbal și volei din 
curie® școlii, trasau spatiile de joc 
cu praf alb de var sau umpleau eu 
nisip groapa de sărituri, Totul a- 
i'ăfa îngrijit -și ne-a produs o plă
cută impresie. Pin discuții am a- 
flat și alte amănunte sportive : a- 
nul trecut s-au desfășurat cam
pionate pe școală la minifotbal si 
volei (cîștigătoare — după cum am 
văzut în clasamentele îngrijit alcă
tuite — clasele a VIII-a) ; întîlniri 
amicale la volei, fotbal și handbal 
cu reprezentativele școlare ale al
tor sate ; există un colț sportiv în 
școală (pe care nu l-am văzut în 
multe licee din orașele județului 
Vaslui...).

O INIȚIATIVĂ PE CARE O 
SUGERĂM FORURILOR 

DE RESORT

Trînta are tradiție în multe din
tre comunele și satele județului 
Vaslui. Sătenii manifestă interes 
pentru această disciplină fie că o 
practică, fie că asistă la întrecerile 
organizate în diferite ocazii. Avind

fapfe, credem căîn vedere aceste 
forurile județene răspunzătoare de 
sportul sătesc ar
mult pentru impulsionarea pe trepte 
superioare a acestei ramuri. Ne gîn- 
dim la/ posibilitatea de a asigura 
un cadru de practicare a trintei în 
mod organizat, care să includă 
o oarecare regularitate și un nivel 
tehnic de pregătire, bine suprave
gheat. înființarea unor centre să
tești ni se pare soluția la care tre
buie să se apeleze pentru realizarea 
acestui deziderat. C.J.E.F.S., Comi
tetul județean al U.T.C., U.J.C.A.P. 
poț depista mai întii eventualii a- 
nimatori, aleși din rîndul locuito
rilor (profesori de educație fizică, 
instructori, vechi practlcanți săteni), 
pe care să-i inițieze în cadrul unor 
cursuri de instruire. O dată asigu
rat fondul de cadre, amintitele or
ganizații pot proceda la înzestrarea 
minimală (deocamdată) și progre
sivă a centrelor cu materialele spe
cifice trebuincioase. Considerăm că 
astfel concepute și activizate, cen
trele de trîntă vor putea juca un 
rol din ce în ce mai important în 
dezvoltare® educației fizice rurale, 
în special, și a sportului vasluian 
în general. Să nu uităm că din 
masa de practicați ai acestui sport 
de tradiție se pot ivi performerii 
luptelor — disciplină ce a prins 
rădăcini zdravene în reședința de 
județ.

putea face mai

discute în cadrul ședințelor de birou 
planul de măsuri pentru pregătirea 
activității de iarnă, ceea Ce conside
răm că este un fapt pozitiv. Sînt, 
totuși, unele consilii județene pentru 
educație fizică și sport care și-au 
planificat destul de tîrziu dezbaterea 
acestui plan, respectiv pentru luna 
decembrie, iar altele nici nu s-au 
gfndit la discutarea acestei proble
me.

După părerea noastră, este necesar 
ea în localitățile care beneficiază de 
condiții climatice favorabile, să func
ționeze cel puțin un patinoar cu 
gheață naturală. Asemenea patinoare 
pot fi amenajate pe terenurile de te
nis, baschet, volei, în curțile școlilor 
ele. Pregătirea terenurilor și asigu
rarea materialelor necesare pentru 
amenajarea gheții se vor face cu 
mult înaintea înghețului. Consiliile 
județene pentru educație fizică și 
sport vor trebui să ia măsuri ca, 
prin magazinele de specialitate să se a- 
slgure cantitățile necesare de ghete 
și patine pentru toate vîrstele.

Pe lingă fiecare pitinoar va tre
bui să funcționeze cîte un centru de 
inițiere pentru tineri și vîrstnici. 
ceste centre pot funcționa pe cicluri 
de două sâptămîni, pe tot sezonul de 
patinaj, sub îndrumarea unor instruc
tori specializați. Aceștia pot fi selec
ționați din riridul patinatorilor, a 
profesorilor de educație fizică, arbi
tri etc. F. R. Patinaj a elaborat un 
material metodic cu privire la orga
nizarea procesului dc inițiere șl a 
organizării acestor centre, material 
ce a fost difuzat tuturor C.J.E.F.S.

In afara patinajului de agrement, 
se pot organiza săptămânal, diferite 
manifestări sportive cu caracter de 
masă, ca de pildă, concursuri de vi
teză pe categorii de vîrstă. de la 6 
la 30 ani, pe diferite distanțe, de la 
30 m pînă la 500 m, concursuri de 
îndemînare, demonstrații de patinaj, 
carnavaluri ne gheată etc.

Organizațiile de pionieri și U.T.C. 
din școli, facultăți și întreprinderi 
vor trebui să devină principalii fac
tori de mobilizare, de traducere în 
viață a tuturor sarcinilor ce le re
vin în acest sens.

Contribuind cu toții la realizarea 
sarcinilor propuse, sîntem convinși 
că bilanțul viitorului sezon de patinaj 
va fi șl mai bogat în realizări.

Muresan

un singur

Secvență din meciul „greilor" Gh. Dumbravă (IEFS) stingă — Ion Mircea 
(Dinamo București)

ra

prof. FLORIN GAMULEA
secretar general al F.R. Patinaj

„CUPĂ
PRIVITA CU

DE PREA

F.R. BOX-
SUPERFICIALITATE
MULTE ECHIPE

întrecerile din 
Box polarizează 
sportului cu mănuși din întreaga țară 
dar, din păcate, nu peste tot acest 
interes este onorat de sportivi. Iată, 
pe scurt, ce ne-au relatat corespon
denții noștri.

La Constanța, combinata sindicală 
din localitate a cîștigat întîlnirea cu 
Electroputere Craiova cu 27—15. Con- 
stanțenii au obținut cinci victorii îna
inte de limită, craioven.ii prezentîn- 
du-se slab pregătiți, fără antrenori 
și fără conducători ! (Radu Avram).

Boxerii de la C.S.M. Reșița au În
trecut Constructorul Galați cu 24 — 
20. Aproape 1 000 de spectatori au a- 
sistat la întreceri spectaculoase, de 
un bun nivel tehnic. Cel mai frumos 
meci al galei l-au furnizat „penele"

cadrul Cupei F. R. 
interesul iubitorilor

REZULTATE OIN DIVIZIA 8 LA VOLEI
Duminică s-a disputat ultima eta

pă din cadrul primului tur al divi
ziei B la volei. Notabile sînt rezul
tatele înregistrate de Delta Tulcea 
(3—2 la București, cu Locomotiva), 
care prin acest succes se află la a 
cincea victorie consecutivă, ocupînd 
primul Ioc în serie, Voința Alba lu- 
iia (învingătoare la Craiova cu 3—2 
în fața formației Electroputere) și 
Dacia Pitești (cîștigătoare cu 3—0, în 
deplasare, în dauna echipei I.G.C.M. 
Brașov). (P. PEANA).

Iată rezultatele înregistrate în ul
tima etapă a turului : MASCULIN : 
Politehnica Iași — Unirea Tricolor 
Brăila 2—3, Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Brașov 3—0. C.S.M. Suceava — 
C.S.U. Pitești 3—0, Locomotiva Bucu
rești — Delta Tulcea 2—3, Confecția 
București — Medicina București 0—3, 
Exploratorul Caransebeș — Corvinul 
Hunedoara 3—0, Electroputere Craio-

va — Voința Alba Iulia 2—3, C.F.R. 
Cluj —Silvania Simleul Silvani»! 2—3, 
Foresta Arad — Alumina Oradea 
3—0 ; FEMININ :■ Ceahlăul P. Neamț 
— Universitatea Iași 3—2, Știința Ba
cău — Tomistex Constanța 1—3, Uni
versitatea București — Viitorul Bucu
rești 3—1, Flacăra roșie București — 
Progresul București 2—3, Spartac 
București—C. P. București 3—0, Dra
pelul roșu Sibiu — Voința Craiova 
3—0, Voința Brașov — Voința M. 
Ciue 3—2, I.G.C.M. Brașov — Dacia 
Pitești 0—3, Medicina Tg. Mureș — 
Corvinul Deva 3—0, Constructorul 
Arad — Voința Oradea 1—3.

(Rezultatele au fost comunicate de 
corespondenții noștri i I. Costiniu, C. 
Alexa, D. Onciul, I. Pocol, V. Popo- 
vici, N. Magda. A. Vasilescu, C. Nem- 
țeanu, I. Iancu, C. Gruia, I. loneșcu, 
S. Albu, șt. Iacob),

Pavel Nedclcea (Reșița) și Octavian 
Amăzăroaie (Galați). A cîștigat Ne- 
delcea datorită îndeosebi evoluției 
din ultimul rund. (D. Glăvan).

_ întrecere deosebit de echilibra
tă Ia Brașov, unde echipa gazdă, Di
namo, a întrecut greu, cu 23—21, for
mația pugiliștilor de la Farul. Sur
priza reuniunii a constituit-o meciul 
nul obținut de brașoveanul Ion Șulă 
în fața proaspătului campion al „muș
telor" Faredin Ibrahim, rezultat care 
(așa cum ne informează coresponden
tul nostru Carol Gruia) îl nedreptă
țește pe tînărul Ion Șulă.

Iată și o victorie în dpelasare, sin
gura realizată pină acum. Box Club 
Brăila a întrecut la Arad echipa Mo
torul din localitate eu 23—19. Brăile- 
nii, mult mai bine pregătiți deeît ad
versarii lor, și-au asigurat prin acest 
succes promovarea in etapa superioa
ră a competiției, fiind puțin probabil 
ca ei să piardă pe teren propriu in- 
tîlnirea retur. (Șt. Iacob).

Scorul etapei a fost realizat de că
tre pugiliștii de la A.S.A. Cluj. Ei au 
primit vizita sportivilor de la Dro- 
beta Turau Severin de care au dispus 
eu 32—11. Intre cele două formații a 
existat un mare decalaj valoric. Clu
jenii au cîștigat 10 dintre cele 11 me
ciuri programate, oaspeții obținînd o 
singură decizie de egalitate. De re
ținut că boxerii de la Drobeta nu au 
avut reprezentant la categoria mus
că. E puțin probabil ca în întîlnirea 
retur selecționata Drobeta Turnu Se
verin să mai poată recupera terenul 
pierdut. (T. Radvani).

La Cîmpuluns Muscel, selecționata 
S. C. Muscel — A.R.O. a dispus cu 
27—13 de U. M. Timișoara. Cea mai 
disputată partidă a avut loc în limi
tele categoriei cocoș între N. Manea 

și FI. Jurcuță (Timișoa- 
luptă frumoasă, cel doi 
la egalitate. (D. Rădu-

(Cîmtpulung) 
ra). După o 
au t renii naț 
lesciU.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — A.S.A. 
TG. MUREȘ : 3—2 Echipa bucureșteană. 
cu Ion Herman (cat. 93 kg) in bună 
dispoziție de luptă, cu Mlhal Stratan 
(cat. 70 kg) evoluînd foarte sigur in 
confruntarea cu Ștefan Nagy, și-a ad
judecat pe merit • - ............
formația din Tg. 
priză a furnizat 
Învins prin ippon 
Cristian Nicolau.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — UNI
REA ARAD 3—2. Bucureșteni! au luptat 
cu un adversar destul de incomod, 
dar pînă la urmă victoria a fost de 
partea lor.

UNIREA ARAD — A.S.A. TG. MU
REȘ : 3—2. După ce au pierdut prima 
confruntare, antrenorul arădean Mihai 
Botez nu a făcut nici o schimbare in 
echipă. De astă dată, însă, elevii săi 
au concurat mai bine, reușind in final 
o meritată victorie. Punctele echipei 
din Arad au fost obținute de C. Prise- 

St. Doncea. 
deosebit de 
de care a

Gv.)

victoria în partida cu 
Mureș, o mare sur- 

Ion Herman care l-a 
pe cunoscutul Judoka

caru, Gh. Căpriceanu și 
Ultimul a susținut un meci 
aprig cu Traian Balaban. 
dispus prin yusei-'gachi. (I.

CRAIOVA (prin telefon). ____
tea din localitate a ratat marea șansă 
de a obține un punct sau două, oferită 
de faptul că partidele programate de 
această etapă le susținea acasă. For
mația craioveănă a fost întrecută — și 
încă la scoruri categorice —- atît de 
Universitatea București, cu 4—1 cît și 
de Dinamo Brașov, cu 5—0. In urma 
acestor insuccese se pare că echipa 
craioveană nu mai poate evita retro
gradarea din Divizia A. în cea de a 
treia confruntare, Dinamo Brașov a 
dispus de Universitatea București cu 
4—1. Mai trebuie să menționăm că în
trecerile au fost urmărite de foarte 
puțini spectatori, cu toate că partidele 
au prilejuit dispute pasionante și de 
un nivel tehnic apreciabil. Anonimatul 
acestei competiții trebuie pus. în 
bună măsură, pe seama organizatorilor, 
care n-au făcut nici măcar un afiș ! 
(T. costin — coresp.).

IAȘI (prin telefon). — înaintea aces
tei etape, echipa ieșeană, Școala spor
tivă Unirea, se afla pe penultimul loc 
în clasament, la egalitate de puncte 
cu Constructorul Miercurea Ciuc, fiind 
amenințată cu retrogradarea. Spre sa
tisfacția numeroșilor spectatori prezenți 
în sala de sport Agronomia, formația 
gazdă a obținut un punct deosebit de 
prețios, întrecînd pe Constructorul cu 
3—2. Triunghiularul a fost însă dominat 
de Rapid București care a depășit cu 
3—2 pe Constructorul și ou 5—0 pe Uni-3—2 pe Constructorul si 
rea. (D. DIACONESCU 
dețean).

1. Dinamo Bucuroșii
2. Poli. București

Dinamo Brașov 
I.E.F.S. București 
Rapid București
Universitatea Buc, 
Unirea Arad
A.S.A. Tg. Mureș

3.
4.
5.
6.
7.
8. _____ „
9. Universitatea Cluj

10. Se. sportivă 4 Iași
11. Construe. M. Ciue
12. Universitatea Craiova

Universita

5—0 pe Uni- 
coresp. Ju-

o t 
î o 
i 1 
0 2 
0 3 
0 3 
0 5 
0 5 
0 6 
0 6 
0 7 
0 8

7
7
6
6
5
3
3
3
2
2
1 
0

P 
p 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
p 
P

P. S. Rezultatele de egalitate nu stat 
punctate

Cupa 7 Noiembrie4 
la arme cu aer comprimat

t>

(Urmare din pag i)

ma oară Ia un concurs de amploare 
la pistol ; seniori; 1. D. luga 3S5 p 
2. M. Roșea 375 p, 3. A. Cristea 371 
P, (țoți do Ia Dinamo); junioare: 1. 
Silvia Bat 353 p, 2. Daria Sevciseii 
(ambele de la Metalul) 336 p 3. Alina 
Jerca (Olimpia) 331 p: juniori: 1. G. 
Klaus 352 p, 2. L. Pop 351 p (ambii 
de la Dinamo). 3. C. Stoica (Școla
rul) 350 p..

La Începători au terminat victorioși 
următorii; Adriana Soelu (Dinamo) 
154 p, Nelu Vlad (Școlarul) 146 p la 
proba de pușcă 20 „diabolouri" și Va
sule Grădișteanu (Olimpia) 162 p la pistol. /

O mențiune pentru antrenorii clu
bului Dinamo și membrii comisiei 
orășenești care, cu ocazia acestui con
curs, au amenajat un poligon pentru 
probele cu aer comprimat, cu 15 linii 
de tragere, într-o fostă sală- de gim. 
nastică de la complexul Dinamo,
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0 ETAPA ACCEPTABILA CA NIVEL TEHNIC AL SIBIULUI
(Urmare din pag. 1)

F.C. ȘOIMII" NOUL GLOB

MÎINE, RETURUL PARTIDELOR
DIN CUPELE EUROPENE

DINAMO A PLECAT

LA MADRID

printre antrenorii noștri ? Să fim 
de acord cu ei cînd susțin că tre
cerea de la un „regim de viteză" al 
campionatului la altul (e vorba de 
numărul mult mai mare de meciuri 
ca în campionatele precedente ; de 
pildă, anul trecut etapa a Xll-a s-a 
jucat abia la 19 noiembrie ; în 1971, 
la 1 decembrie) l-a dereglat pe ju
cători, că i-a pus în fața unor pro
bleme noi privind instruirea și men
ținerea în formă chiar și pe ei, pe 
tehnicieni ? Să dăm crezare faptu
lui că creșterea numărului de echi
pe ce vor părăsi, în iunie viitor, 
Divizia A și-a pus încă de pe acum 
pecetea asupra jocului ? Deocamda
tă nu ne putem pronunța definitiv. 
Cert este un singur lucru : că... se 
joacă mai mult fotbal! Ca număr 
de meciuri, însă. Etapele următoa
re vor confirma (sperăm), sau vor 
infirma (nu dorim...) aceste idei.

Dar în afară de cele cîteva apre
cieri pozitive ce, repetăm, dorim să 
primeze în comentariile săptămînî- 
lor viitoare, ceea ce atrage în mod 
foarte serios atenția cronicarului 
este numărul tot mai mare de a- 
vertismente pe care 
obligați să le împartă 
ți in stingă, pentru a asigura o des
fășurare a partidelor cît mai aproa
pe de litera regulamentului. La 
București, în întîlnirea dintre Spor
tul studențesc și F.C. Constanța, de 
pildă, numai în prima repriză au 
fost 45 de întreruperi ! în același 
joeJ— șase cartonașe galbene, 25 — 
în cele nouă partide. Cifra se men
ține, de cîteva etape, foarte ridica
tă, la peste 20 de cartonașe galbe
ne. S-a „plecat" cu 17 în acest 
campionat, au urmat două etape de 
relativă acalmie (șase în etapa a 
Il-a și 11 în a III-a), pentru ca nu
mărul acestor cartonașe galbene să 

apoi, meci de meci, ajun- 
26 în etapa a X-a, 27 în 

și 25 sîmbătă și duminică.
ce a crescut numărul lor ?

arbitrii sînt 
în dreapta

crească 
gînd la 
a Xl-a

De
FEDERAȚIA DE SPECIALITA
TE A DEMONETIZAT ACEST 
GEN DE AVERTISMENTE, 1N- 
TRUCÎT NU I-A DAT NICI 
O FINALITATE. S-a ajuns 
să avem jucători cu cite 
cinci astfel de avertismente (Bel- 
deanu), cu cîte patru (Tănăses- 
cu, Dodu, Bdloni, Smarandache) 
și cîte trei, urmați de o adevă
rată „armată" cu cîte două aver
tismente. Față de nici unul din
tre aceștia nu s-a luat vreo mă
sură. Numai cartonașul roșu este 
— prin natura lucrurilor — o- 
peranț, celălalt fiind sinonim cu

I

ETAPA A

Avîntui Frasin
C.S Botoșani
Constr. iași
Minerul Gura H. 
Vict. PTTR Botoșani 
Nicolina lași 
Foresta- Fălticeni 
A.S.A. țCîmpulung

1.
2.
3.
4.

♦

o admonestare obișnuită. Și a- 
tunci cum să nu crească în pro
porție mai mult decît aritmetică 
numărul avertismentelor trecute 
în foile de arbitraj ? CUM SA 
SE SINCHISEASCĂ CEI IN 
CAUZA DE CREȘTEREA NU
MĂRULUI 
DACĂ ELE 
MARE 1

DE SANCȚIUNI, 
NU AU NICI O UR-

în alte țări (Italia, Cehoslovacia, 
Anglia, Beigia, Brazilia) aceste a- 
vertismente au devenit cu adevărat 
o frînă în calea jocului dur și a 
antijocului, pentru că — oarecum 
păstrînd ideaa eliminărilor de la 
baschet, efectuate după acuniularea 
unui anumit număr de avertismente 
— s-a hotărît ca acei fotbaliști care 
au primit două, trei sau patru aver
tismente să fie suspendați pe o 
etapă sau mai multe. Numai că Ia 
noi, F.R. Fotbal, clementă, nu a luat 
nici o hoțărîre in acest sens. So
cotim că ta nu trebuie să mai în- 
tîrzie.

Dar etapa nr. 12 aduce și o altă 
constatare pozitivă : este vorba

existența — la egalitate de goluri 
marcate — a doi jucători, Bălan, d® 
Ia Universitatea Craiova, și Adam, 
de la C.F.R. Cluj, în fruntea cla
samentului golgeterilor. Fiecare cu 
cîte 11 goluri marcate, ceea ce re
prezintă un record pentru ultimele 
campionate, și o prezență printre 
fruntașii clasamentului european. 
De pildă, anul trecut, după același 
număr de etape disputate, în frun
tea „tunarilor" noștri se afla debu
tantul, pe atunci, Roznai de la Jiul, 
cu 9 goluri marcate. Să însemne 
prezența celor doi în fruntea golge
terilor, cu o medie destul de bună 
pe meci, că s-a rezolvat, într-o mă
sură, problema oamenilor de gol ? 
Adam este un mai vechi animator 
al clasamentelor golgeterilor, Bălan 
— cunoscut și, el din anii trecuți — 
de abia în acest campionat și-a 
dovedit calitățile de șuter, mai bine 
zis de jucător cu simț al porții. în 
spatele celor doi — un vid pe spa
țiul a trei goluri, întrucît cei care 
urmează înscris
puncte.

Luni seara a avut loc la Sibiu 
constituirea clubului de fotbal al 
o; asului care va purta denumirea de 
,,F.' C. ȘOIMII SIBIU", La ședința 
de constituire au participat reprezen
tanți ai F.R.F.. ai C.J.E.F.S. Sibiu, 
antrenori și jucători din localitate, 
numeroși iubitori ai fotbalului. Din 
conducerea noului club fac parte 
printre alții — tov. Francisc Gher- 
gheli, Lucian Bogdan și Aurel Go
run; consiliul clubului e compus din 
40 de membri. In activul salariat au 
fost numiți tov. Ionel Petculescu și 
Mircca Dancu. Antrenori funcționea
ză, în continuare. Viorel Mureșan și 
Horst Retscher. Tot cu această oca
zie s-a constituit și asociația „Ami
cii F.C. Șoimii—Sibiu".

Ilie IONESCU 
coresp. Județean

DE TINERET—REZERVE

Deși jenat de un jucător clujean (Anca), Haidu, 'portarul Stelei, boxează 
balonul, înlăturînd pericolul din careul mic. Fază din meciul „U“ — 

Steaua, încheiat, cum se știe, cu victoria formației studențești
Foto : Marinei HUZONI — Cluj

Xl-a ÎN DIVIZIA

SERIA I

(Corespondenți : dose. d. Bolohan, 
Crăciun).

C.S. BOTOȘANI 
Unirea Iași 
A.S.A. Cîmpulung 
Foresta Fălticeni 
Danubiana Roman 
Metalul Rădăuți 
Constr. Botoșani

CAMPIONATUL ECHIPELOR

1. STEAUA 12 7 3 2 23-10 1T
2, Univ. Craiova 12 8 0 4 18-12 18
3. Rapid 12 7 2 2 15-11 16
4. Petrolul 12 « 2 4 20-15 14
5. F. C. Argeș 12 5 3 4 23-15 13
G. Dinamo 12 5 3 4 11- 7 13
7. Polit. Tim. 12 6 1 5 20-18 13
S. C.S.M. Reșița 12 4 5 3 15-18 13
9. A.S.A. Tg. M. 12 5 2 5 20-18 12

10. Politehnica Iași 12 5 2 5 16-15 12
11. Steagul roșu 12 5 2 5 14-14 12
12. ,U“ Cluj 12 4 3 5 13-13 11
13. U.T.A. 12 4 3 5 15-16 11
14. C.F.R. Cluj 12 5 1 6 18-21 11
15. F. C. C-ța 12 4 2 6 18-25 10
16. Sport Club Bc. 12 4 2 6 14-24 10
17. Sportul st. 12 4 l 7 12-22 9
18. Jiul 12 1 1 10 11-22 3

Reveniți, așa cum am anunțat, 
încă de sîmbătă seara de la Reșița, 
fotbaliștii de la Dinamo au făcut 
ieri un antrenament susținut — ul
timul înaintea plecării spre Madrid, 
pentru partida-retur cu Atletico. 
Astăzi de dimineață, lotul alcătuit 
din 16 jucători a părăsit Bucureș- 
tiul, pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre capitala Spaniei. Antrenorul 
Ion Nunweiller ne spunea că — în 
ciuda unei perioade de formă des
tul de slabă — speră să realizeze 
cu echipa lui o partidă care să mai 
șteargă din proasta impresie lăsată 
de prima întrecere cu formația- 
campioană a Spaniei. După toate 
probabilitățile, Radu Nunweiller va 
fi întrebuințat, în întîlnirea de mîi
ne seară, în linia de mijloc, iar în 
atac va reintra Du du Georgescu. 
Unsprezecele probabil ar arăta, 
prin urmare, așa : Cavai — Cheran 
(Lueuță), G. Sandu, Dobrău. Delea- 
nu — Dinu, Sătmăreanu II, Nun
weiller — Lucescu, Dumitrache, Du
da Georgescu.

Atletico încearcă să „repare", în 
aceste zile, urmările șocului produs 
de eșecul de duminică din fața 
marii sale rivale, Real. Antrenorul 
Lorenzo a declarat, duminică seara, 
că — așa cum a mai spus-o de 
altfel — echipa sa demonstrează o 
mare slăbiciune, o scădere netă în 
partidele de pe teren propriu și că 
meciul cu Real a constituit încă un 
argument. „Am mare teamă ca 
efectele înfrîngerii să nu stăruie 
pînă la partida cu Dinamo", a în
cheiat antrenorul lui Atletico.

JUCĂTORII CRAI0VEH1 1$l ÎNCHEIE
AZI PREGĂTIRILE

Cu antrenamentul din această di
mineață, jucătorii craioveni își vor 
încheia, practic, pregătirile în vede-

Azi, la Moscova, in Campionatul european feroviar

LOKOMOTIV MOSCOVA - RAPID BUCUREȘTI
Astăzi, echipa Rapid susține 

în capitala Uniunii Sovietice me
ciul retur cu formația Lokomotiv 
Moscova, în semifinalele campiona
tului european feroviar.

Fotbaliștii bucureșteni au pără
sit ieri Capitala, pe calea aerului, 
cu destinația Moscova.

Antrenorii D. Macri și N, Belizna

au deplasat următorul lot de ju
cători : Kăducanu, Ioniță, Pop, An- 
gelescu, Fi. Marin, Grigoraș, Niță, 
Codrea, Bișniță, M. Stelian, Savu, 
Năsturescu, Dumitriu ÎI, Neagu, 
Petreanu și Bartales.

Reamintim că prima partidă dis
putată la București a revenit echi
pei Rapid, victorioasă cu 3—2.

/

rea partidei-retur, de mîine,cu 
formația belgiană Standard Liege. 
După meciul de campionat de sîm
bătă, cu C.F.R. Cluj, duminică, pro
gramul a cuprins numai acțiuni ne
cesare recuperării forțelor. Ieri a 
avut Ioc o ședință de pregătire, cu 
o durată de 90 de minute, cu conți
nut fizico-tactic, în cursul căreia 
antrenorii C. Cernăianu și C. Oțet, giei' 
au insistat în a-șî obișnui jucătorii " 
eu construirea acțiunilor de atac, 
numai pe extreme, Cu mărirea vite
zei în zona de finalizare și renun
țarea la centrările înalte, stereotipe, 
în interiorul careului advers. Cu si
guranță, Oblemenco accidentat (rup
tură de fibre musculare), nu va 
putea fi utilizat în formație și în 
consecință va fi folosit Niță.

Interesul pentru întîlnirea de 
mîine cu Standard Lifege este foarte 
mare. Se consideră că tribunele 
stadionului Central vor deveni ne
încăpătoare față de solicitările exis
tente. Organizatorii au pus în. vîn- 
zare, de ieri dimineață, 30.009 de 
bilete.

Delegația fotbaliștilor belgieni; 
care va fi însoțită și de cîteva sute 
de suporteri, și-a anunțat sosirea la 
Craiova, pentru astăzi la prînz, ve
nind direct.de la Liege cu un avion 
special. Ea va fi găzduită la hotelul 
„Jiul". Duminică, Standard Liege 
a susținut, în deplasare, jocul cu 
S.K. Lierse, din cadrul „Cupei Bel- 
'‘i“, pe care l-a pierdut cu 0—1. 

După informațiile primite, echipa a 
evoluat sub posibilități, numai fun
dașul Dewalque și extrema dreaptă 
Musovici situîndu-se la un nivel co
respunzător. Rora și Sigurvinsson 
nu au jucat, dar ei vor fi, cu sigu
ranță, prezenți în formația lui Stan
dard în meciul de mîine.

Gh. NERTEA

★
U.E.F.A. a desemnat ca observa

tor pentru meciul de mîine dintre 
Universitatea Craiova și Standard 
Ltege, pe dr. G. Dedes, președin
tele federației de fotbal din Grecia.

O consfătuire ce trebuie ancorată In realitatea fotbalului nostru

După cum am mai anunțat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în șe
dința sa de lucru, Biroul federal a 
discutat, printre alte probleme ce 
privesc fotbalul nostru, și tematica 
consfătuirii cu antrenorii din cen
trele de copii juniori și din secții
le^ de fotbal din unitățile de învăță- 
mint, ca și proiectul regulamentului 
de organizare a acestor importante 
unități de selecție, instruire și for
mare a viitorilor fotbaliști. Consfă
tuirea va avea loc între 3 și 7 de
cembrie și la ea vor fi invitați pre
ședinți de secții, responsabilii cen
trelor și antrenori, aproape 200 de 
persoane care se ocupă (sau ar tre
bui să se ocupe, pentru că nu peste 
tot rezultatele sînt pe măsura cerin
țelor!) de viitorul fotbalului nostru. 
Programul pe care federația l-a al
cătuit este deosebit de bogat (poate 
chiar încărcat) și din el nu vor lipsi' 
o analiză a activității pe anul 1?72— 
73; referate privind selecția, instrui
rea, particularitățile pe care le pre
zintă copiii pe diferite categorii de 
vtrstă (10—12, 13—15 ani); orientarea 
procesului de instruire la nivelul a- 
cestei categorii de sportivi : particu
laritățile pe care le prezintă acest 
proces; conținutul instruirii și filme 
demonstrative, cu antrenamente mo
del.

Drept să spunem, nu e vorba de 
O noutate în materie. Asemenea con-

«CHIMICA TiRNĂVENI LA PRIMA INFRINGERE: 1-2 CU OLTUL SF. GHEORGHE
— Unirea Iași
— Minobradul V. Domtl
— Sp. muncitoresc sv.
— Metalul Rădăuți
— Danubiana Roman
— constr. Botoșani
— Cristalul Dorohoi
— Univ. Iași
(Universitatea fiind scoasă

J. Bodnar, T- Ungureanu, Tr. Tu- 
U. ~ ‘

(0—0)
(1-0) 
(1—0)
(1-0)
(2-1) 
(0—0) 
(1-0)

1—1
3—0
2—1
1—1
2—1
1—0
3-0
3—0

din camp.)

Marina Mangalia 
Cimentul Medgidia 
Știința Constanța 
Chimia Brăila 
Granitul Babadag 
Constr. Tulcea 
Ancora Galați 
Portul Constanța

SERIA A IV-A SERIA A VII-A SERIA A X-A

— Arrubium Măcin
— I.M.U. Medgidia
— voința Constanța
— Viitorul Brăila
— Rapid Fetești
— Dunărea Tulcea
— Tehnometal Galați
— Electrica Constanța

6.
7. ____ _
8. Avîntui Frasin
9. Cristalul Dorohoi

10. Minerul Gura Humorului
31. Sportul muncitoresc Sv.13, - - -
13.
34.
15.
16.

Constructorul lași
Nicolina Iași
Victoria PTTR Botoșani 
Minobradul Vatra porneî 
Universitatea Iași 1

Teodor, V. Diaconescu, și D.

ii fi 3 2 20—12 15 1.
ii 5 5 1 10— 5 15 2.
ii 6 2 3 27— 9 14 3.
ii 6 2 3 17— 9 14 4.
ii 5 2 4 21—10 12 5.
it 4 4 3 19—15 12 6.
ii 6 0 5 13—13 12 7.
H 5 2 4 19—17 12 8.
ii 5 1 5 22—17 II 9.
ii 5 1 5 16—14 11 10.
ii 4 3 4 13—11 11 ÎL
ii 5 1 5 10—12 11 12.
ii 4 2 5 14—15 10 13.
ii 3 2 6 14—28 8 14.
ii 2 3 6 11—21 7 15.

10 1—411O11

(Corespondenți : I. Cioboată, R. Avram, 
Tr. Enache, N. Fugigiu, M. Topolschi, V. 
și S. Nace).

MARINA Mangalia 
Portul Constanța 
Chimia Brăila 
Viitorul Brăila 
Dunărea Tulcea 
Ancora Galați 
Electrica Constanța 
Cimentul Medgidia. 
I.M.U. Medgidto 
Granitul Babadag 
Rapid Fetești 
Voința Constanța 
Știința Constanța 
Tehnometal Galați 
Constructorul Tulcea 

16. Arrubium Măcin

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
8
8
6
5
5
4
5
4
4
3
2
3
2
2
1

3
1 
1
2
4
4
5
1
1 
1
3
4
1
3
2
2

1
2
2
32
2

5
6 
fi
5
5
7
6

8

Etapa viitoare — 11 noiembrie : lași — Construc- 
Danubiana Ro-

___r_ _______ ____  . Nicolina
torul Iași. Sportul muncitoresc .Suceava — -----------------
man. Constructorul Botoșani — C.S. Botoșani. Foresta Făl
ticeni — Minobradul Vatra Domei, Cristalul Dorohoi — Mi
nerul Gura Humorului. Metalul Rădăuți — Victoria PTTR 
Botoșani, AVlnlul Frasin — A.S.A. Cimpulung, Unirea lași 
— stă.

Unirea Iași

Etapa viitoare ; Arrubium Măcin —

SERIA A ll-A

1,
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.

30.
11.
12,
13.
14.
15.
16.

,1

7—1 (4—01 Metalul Topleț — Steagul roșu Plenița 0—2 (0-2)
1—€ (0—0) Cimentul Tg. Jiu — Știința Petroșani 2—0 10-0)
0—1 (0—0) F.O.B. Balș — Petrolul Ticleni 6—1 (1-1)
1—0 (0-0) Energia Rovinari — Minerul Lupeni 1—1 (l-O)
2—0 (1-0) Progresul Strehaia — Meva Drobeta Tr. Sev. 4—1 (1—l)
1—4 (0—0) Dunărea Calafaț — Victoria Călan 1—1 (1-0)
1—2 (0-1) C.I.L. Drobeta Tr. Sev. — C.F.R. Craiova 1—0 (0-0)
0—0 A.S. Victoria Craiova — Metalurgistul Sadu 4—0 (2-0)

N. Ster. (Corespondenți : B. Predescu. V. Digulescu , i. Petru,
Ștefânescu P. MauafuC. Treistaru,

Bihoreana Marghita 
Topitorul Baia Mare 
C.I.L. Sighetul Mar.
Oașul Negrești 
Minerul Băița 
Minerul Baia Borșa
Unirea Zalău 
Minerul Suncuiuș

(Corespondenți ; A. Pașcalău, V. Săsăranu, V. MI- 
hali. Gh. Preda, v. — * “ “ .
L. Groza).

— Someșul Satu Mare
— Voința Cărei
— Minerul Baia Sprie
— Gloria Baia Mare
— Bradul Vișeu
— Rapid Jibou _ _
— Măgura Simleul Silvanlei 6—0
— Victoria Zalău 3—0

4—3
4—0
2—0
2—2
2—1
0—2

(2-D 
(2—0) . 
(0-0)
(0-1) 
(1-0) 
(0-1)
(2—0) 
(1—0)

21- 5
26—11
15— 5
20— 9
17— 9
11— 7
14— 11
13—10
13— 13
15— 16
14— 17
10—20
16— 16
10—23
10—26
6—36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

N. Gherguș» C. Bărboi, 
N. Dragănoiu).

DUNÂRFA Calafat 
Energia Rovinari 
Victoria Câlan
Cimentul Tg. Jiu 
Steagul roșu Plenița
Minerul Lupeni 
MEVA Drobeta Tf. Sev. 
Progresul Strehaia 
C.F.R. Craiova
F.O.B. Balș
C.I.L. Drobeta Tr. Scv,
A.S. Victoria Craiova 
Metalul Topleț 
Metalurgistul Sadu
Știința Petroșani 
Petrolul Ticleni

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
n 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

7
5
6
5 
fi
5
S
5
5
5
4
3
4
3
3
2

1
4
2
3
1
3
2
2
2
1
2
3
1
3
0
0

3
2
3
3
4
3
4
4
4
5
5
5
fi
5
8
9

13— 7 
16—12 
15—13 
18— 8 
19—13
14— 13 
10—10
15— 16 
15—18 
18—12 
12—18
14— 14 
17—20 
12—18
15— 17
8—23

15 
14
14
13
13
13
12
12
12
11
10

9
9
9
6
4

1.
2.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UNIREA Zalău 
Bihoreana Marghita 
Someșul Satu Mare 
Minerul Baia Sprie 
C.I.L. Sighetul Marmațlei 
Topitorul Baia Mare 
Gloria Baia Mare 
Minerul Baia Borșa 
Oașul Negrești 
Bradul Vișeu
Minerul Suncuiuș 
Rapid Jibou
Minerul Bălța 
Măgura Simleu 
Voința Cărei 
Victoria Zalău

Etapa viitoare : Arrubium Măcin — Constructorul Tulcea, 
Voința Constanța — Portul Constanța. I.M.U. Medgidia — 
Rapid Fetești. Chimia Brăila — Marina Mangalia, Ancora 
Galați — Cimentul Medgidia, Electrica Constanța — Știința 
Constanța, Dunărea Tulcea — Viitorul Brăila, Granitul Ba- 
badag — Tehnometal Galați.

SERIA A V-A

Voința București
— Minerul Comănești 1—0 (0-0) Flacăra roșie Buc.
— Foresta Gugești 5—1 (1-1) Tehnometal Buc.
— Energia Gh. Gh.-Dej 1—0 (1-0J Azotul Slobozia
— Trotușul Gh. Gh.-Dej 0—0 Unirea Tricolor Buc.
— oituz Tg. Ocna 2—0 (0-0) Argeșul Mihăilești
— Rulmentul Birlad i—o (0-0) Olimpia Giurgiu
— Locomotiva Adjud 7—0 (3-0) Șoimii 'TAROM Buc.
— Relonul Săvinești 1—1 (1—1)

— Triumf București
— Electronica București
— T.M. București
— Sirena București
— Sp. i.C.m.a. Ciorogirla
— Dinamo Slobozia
— Laromet București
— I.O.R. București

3—0
1-0
2—1
2-1
3—0
1—1
3—2
1-1

Ticleni Victoria Călan. Mine-Etapa viitoare : petrolul , .....................
rul Lupeni — Meva Drobeta Tr. Severin, Steagul roșu Pie
ri ița — Cimentul Tg. Jiu. C.I.L. Drobeta Tr. Severin — Me
talurgistul Sadu, Știința Petroșani — A.S. Victoria Craiova, 
C.F.R. Craiova — Progresul Strehaia, F.O.B. Balș — Metalul 
Topleț. Energia Roviftari — Dunărea Calafat.

SERIA A VIII-A

Unirea Sînnieolaul M. ■— Strungul Arad
Minerul Moldova Nouă— Unirea Tomnatic 
Gloria Arad
Minerul Teliuc
Minerul Ghelar
Electromotor Tim.
Furnirul Deta
Metalul Oțelu Roșu

(Corespondenți : Ov. GHgorovici, I.

— Dacia Oră știe
— C.F.R. Simeria
— C.F.R. Caransebeș
— Constr. Arad
— A.S. Bocșa
— Progresul Tim.

1—0
1—0
1—1
2—2
3—0
2—1
0—0
3—2

(0-0)
(0—0)
(1—0)
(0-1)
(1—0)
(0-1)

U.R.A. Tecuci 
Constr. Gh. oh.-Dej 
Hușana Huși 
Textila Buhuși 
Cimentul Bicaz 
Bradul Roznov 
Letea Bacău 
Constr. Vaslui

(Corespondenți : C. Flliță, Gh. Gorun, 
1. vleru, St. Ghimpe, D. soroceanu, I. 
Moga).

RELONUL Săvinești 
Letea Bacău 
Trotușul Gh. Dej 
Energia Gh. Dej 
Textila Buhuși 
constructorul Gh. Dej 
U.R.A. Tecuci 
Minerul Comănești 
Cimentul Bicaz 
Hușana Huși 
Rulmentul Birlad 
Bradul Roznov 
Foresta Gugești 
Constructorul Vaslui 
Oituz Tg. Ocna 
Locomotiva Adjud

Gh. Dulhac, 
Șilancu M.

(Corespondenți : 
I. Matei, D. Daniel,

Gh. Vlad, 
Ion, P.I.

C. Toader, 
Burcin).

N. Stoian,

ii 
11 
11 
11
11
11
11
11
11 
11 
11
11 
11
11
11
11

4
5
4
5
4
5
6
5
3
6
3
4
3
3
4
2

27—
20—
14—
10—
17—

8
9
8
9
7

15— 9 
18—14
13— 16 
10—10
14— 19 
9—12

12—21 
14—1.4

9—18
16— 21 
7—24

TRIUMF București 
Voința București 
Flacăra roșie București 
I.O.R. București 
Tehnometal București 
Olimpia Giurgiu 
T.M. București 
Unirea Tricolor Buc» 
Sirena București 
Electronica București 
Laromet București 
Șoimii TAROM București 
Azotul Slobozia 
Dinamo Slobozia

15. Argeșul Mihăilești
16. Sportul I.C.M.A. Ciorogirla

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
6
4
4
5
3
3
5
5
4
4
3

3 
O

2
3
3
5
5

6
5
1
1
3

4
3
1
2

2
2
2
2
2
4
2
3
5
5
4
5
4
6
7
9

19— 12 
26— 7 
16—12 
18—13
15— 14
20— 15 
11— 8 
20—12 
20—14 
12—10
16— 16 
17—16 
14—22 
10—26
13—30

8—28

16
13
15
13
13
12
12
11
11
11
11
19
1»

7
7
2

Ion. I. Ștefan,
I. Vladislav, FI. Oprița, St. Marton, P. Toma și R.
Zeno).

1. MINERUL Moldova Nouă 11 7 1 3 20—10 15
2. Minerul Ghelar 11 6 2 3 21—14 14
3. Unirea Sînnicolau Mare 11 fi 1 4 23—18 13
4. C F.R. Simeria 11 4 4 3 21-13 12
5. Metalul Oțelu Roșu 11 5 2 4 22—20 12
6. A. S. Bocșa 11 5 2 4 13—14 12

7—8. Progresul Timișoara 11 5 1 5 20-^19 11
Dacia Orăștie 11 5 1 5 14—13 11

9. Unirea Tomnatic 11 5 1 5 9—13 11
10. Minerul Teliuc 11 ' 4 2 5 23—12 10
11. Electromotor Timișoara 11 4 2 5 17—13 10
12. Furnirul Deta 11 4 2 5 7—24 10
13. C.F.R. Caransebeș 11 3 3 5 8—13 9
14. Strungul Arad 11 4 1 6 12—18 9
15. Constructorul Arad 11 3 3 5 15—22 9
16. Gloria Arad 11 3 2 6 10—19 8

Constructorul Vaslui,
- ---------- --------- - Relonui Săvineștt -

Cimentul Bicaz, Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — Energia 
- ■ — • ------------—• —— Locomotiva Adjud,

U.R.A. Tecuci, Oituz 
Huși.

I.C.M.A. Cio-
Etapa viitoare 5 Foresta Gugești — 

Minerul Comănești — Textila JBuhușb 

Gh77iheo^hiu£Dej. Rulmentul Bârlad 
Trotușul 
Ocna —

Gh. Gheorghiu-Dej ------
Bradul Roznov, Letea Bacău — Hușana

Tf.

Etapa viitoare : I.O.R. București — Sportul ______ _ _
rogîrla, Voința București — Tehnometal București, Triumf 
București — Argeșul Mihăllețtl, Unirea Tricolor București — 
Olimpia Giurgiu. Sirena București — Flacăra roșie Bucu
rești, Laromet București — Azotul Slobozia, T.M. București 
— Șoimii TAROM București, Dinamo Slobozia — Electronica 

/ București.
București, Dinamo Slobozia — Electronica

SERIA A III-A SERIA A VI-A

Fior ești 
Ploiești

victoria
Prahova ------- .
Luceafărul Focșani 
Carpați Nehoiu 
Chimia Brazi 
I.K.A. Cîînptna 
Petrolistul Boldești 
Comerțul Brăila

— Portul Brăila
— Petrolul Berea1
— Carpați Sinaia
— Olimpia Rm. Sărat
— Poiana Clmpina
— Avîntui Măneclu
— Chimia Buzău
— Unirea Focșani

i—o

0—0
4—0
1—4

(0-0)
(0-1) 
(2—0) 
(0-0) 
(1—0)

(3—0)
(1-2)

— Petrolul Tîrgoviște 
Vede — Cetatea Tr. Măgurele

— Petrolul Videle
— Chimia Găești

Miele, C. lure?, M. Bonțoiu Și

11 6 4 1 15— 3 16
11 6 3 2 28—12 15
11 7 1 3 23—11 15
11 6 3 2 12— 4 15
11 6 2 3 18—13 14
11 4 3 4 17—14 11
11 3 5 3 14—13 11
11 4 2 5 14—12 10
11 3 3 5 17—18 9
11 4 1 6 13—17 9
11 3 3 5 14—19 9
11 3 3 5 13—19 9
11 3 3 5 9—18 9
11 3 3 5 10—22 9
11 3 2 6 13—19 8
11 2 3 6 12—28 7

Simleu Minerul Suncuiuș,

sfătuiri șî prelegeri au mai 
Dar atunci, mulțl antrenori 
au ascultat, au notat, au 
„Iecțiile-model", s-au înapoiat acasă 
și au făcut tot ce au știut ei si tre
burile au mers ca înainte, adică bi
ne acolo unde rezultatele anterioare 
dovedeau că se lucrează cu compe
tentă ți interes, și slab, unde nu s-a 
făcut mai nimic de la înființarea 
centrului respectiv.

De data aceasta, așa cum sublinia 
și președintele federației, tov. Mircea 
Angelescu, e necesar de a se da con
sfătuirii un mai pronunțat caracter 
practic, de schimb de experiență, cu 
o sporită eficiență, adică ieșirea din 
anumite canoane și dogme „tehnico-tac- 
tico-ștjințifico-morfologico etc." și an
corarea în munca concretă, de formare 
a viitorilor fotbaliști, bineînțeles, nu 
pe principii și practici empirice. DE 
FOARTE MULTA VREME. 1N MUL
TE CENTRE. CREȘTEREA JUCĂTO
RILOR DE VALOARE ESTE ÎNCĂ 
UN DEZIDERAT NEÎMPLINIT. Poa
te că acum antrenorii de Ia centrele 
din P. Neamț, Birlad, Galați, Foc
șani, Tulcea, Rm. Vîlcea, Mediaș ș.a. 
vor spune de ce nu dau încă un fot
balist mai răsărit — scopul major 
al existenței lor —, ca. de altfel, și 
centre cu mari pretenții ca cele de 
la Steagul roșu, F. C. Constanța, 
U.T.A., Dinamo (unde apariția unor 
Dobrău, Lueuță și Vrinceanu e de 
dată recentă), a căror producția..-,e-•«- 
minimă față de posibilitățile ce Ie 
au, după cum. cei ce au obținui re
zultate mai bune — „U" Cluj, Rapid, 
Steaua, Univ. Craiova, Politehnica 
Iași, Progresul — vor dezvălui „se
cretele" care le-au dat posibilitatea 
să l'c-?-o'e în Divizia A o serie de ju
cători mai buni. Pentru că, orice 
s-ar spune, producția celor 45 de cen
tre de copii și juniori (dintre care 
41 sînt finanțate de către, federație) 
este nesatisfăcătoare, mai ales prin 
prisma valorii jucătorilor dați, va
loare ce tiebuie comparată pe plan 
international și nu in limitele Divi
ziei A sau a echipelor de tineret. De 
mulți ani, constatăm că divizionarele 
A se pling de imposibilitatea de a-și 
completa loturile, că echipele de ti
neret sînt destul do slabe sub as
pect valoric (unele dintre 
sînt ținute doar din obligație), 
echipa 
bleme 
cesteia 
sească

Iată . _
jore pe care consfătuirea trebuie să 
le dezbată și cărora trebuie să le 
găsească cea mai bună rezolvare, re
petăm. fără a neglija latura teoriei, 
cu care antrenorii prezenți trebuie 
puși la curent.

Constantin ALEXE

avut loc. 
au venit, 
admirat

acestea
..... că 

națională de juniori are pro. 
de alcătuire, că antrenorul <<- 
aleargă cu luminarea să gă- 

vreun junior apt de selecție, 
cîteva dintre problemele ma-

Etapa Viitoare : Măgura __
Rapid Jibou — Oașul Negrești, Voința Cărei — Unirea Zalău^ 
Bradul Vișeu — Minerul Baia Sprie, Victoria Zalău — Topi
torul Baia Mare. Minerul Bălța — C.I.L. Sighet. Gloria Bala 
Mare — Bihoreana Marghita, Someșul Satu Mare 
rul Borșa,

LA 11 NOIEMBRIE
— Mine-

SERIA A Xl-A
O NOUĂ TRAGERE

Oltul Sf. Gheorghe
Minerul 
Minerul
Mureșul
Foresta
Viitorul
Carpați
Lacul Ursu So vata

Rodna
Bălan
Toplița 

Bistrița 
Gheorghieni 
Covasna

(Corespondenți i N. 
noliu, C. Teodorescu, i 
și N. Costin)-

1. UNIREA Focșani 
Petrolul Berea 
Poiana Clmpina 
I.R.A. Cimplna 
Olimpia Bin. Sărat 
Chimia Brazi 
Petrolistul Boldești 
Luceafărul Focșani 
Chimia Buzău 
Carpați Sinaia 
Victoria Floreșli 
Avîntui Mineciu 
Prahova Ploiești 
Portul Brăila 
Carpați Nehoiu 
Comerțul Brăila

Etapa viitoare : Chimia 
Poiana Clmpina — Victoria

2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
18.
14.
15.
16.

Ooman, I. Tănăsescu, V. M»-
A. Vasîieșcu, E. Stroe, N. Dinca

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11 
H
11
11
11

c
7
5
5
5
5
5
5
5
1
5
4
4
2
1
2

4
1
4
4
3
3
2

2
1
O

O
2
3
1

1
3•3
2
3
3
4
4
4
5
6
5
7
7
7
8

25—12
17—17
22— 9
12— 8
19— 13
13— 8
15— 10
24—22
16— W
20— 17
12-18
7—15

14— 16
6—12

11—25
10—25

16
15
14
14
13
13
12
12
12
11
10
10

8
6
3
5

Textilistul Pitești 
ROVA Roșiorii de 
Răsăritul Caracal 
Cimentul Fienl 
Automatica Alexandria — Dacia Pitești 
Chimia Tr. Măgurele 
ARO C-lung Muscel 
Recolta stoicănești

(Corespondenți 
Donciu, I. Teodoroiu, 
lescu și M. Dogaru).

RĂSĂRITUL Caracal 
Automatica Alexandria 
Progresul Corabia 
Chimia Tr. Măgurele 
ROVA Roșiorii de Vede 
Dacia Pitești 
Vulturii Cimpulung 
Chimia Găești 
Cetatea Tr. Măgurele 
Petrolul TirgOViște 
Textilistul Pitești 
Recolta Stoicănești 
cimentul Fieni 
ARO Cimpulung 

_ Unirea Drăgășanl 
16. Petrolul Videle

— Progresul Corabia 4—
— Unirea Drăgășanl 1—
— Vulturii C-lung Muscel 2—

T. Neguteseu, 
Gruia, ».

(0—0) 
(0—0) 
(2—0) 
(1-0) 
(0—3) 
(2—0) 
(l-O) 
(2-0)

AI. Momete, 
Bizon,M. D.

Gh. 
Rădu-

Luceafărul Focșani,
Focșani 7-

Brazi _
Floreștl, Unirea Focșani — 

Petrolistul Boldești. ChimiaMăneriu Portul Brăila - Petrolistul Boldești, cnimia -“i RTcimpin^Prahova Car-
petrolul Berea - Carpați Nehoiu, Olimpia Rm. Sărat - car 
pațl Sinaia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
1?.
13.
14.
15.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

fi
5
6
5 
fi
4
5
4
4
4
4
4
3
2
1
2

3
4
1
3
0
4
2
4
4
3
2
2
3
4
5
2

2
2
4
3
5
3
4
3
3
4
5
5
5
5
5
7

s
i— 9 

72—15 
19—12
19— 12
20— IS 
14—11 
14—14

9—15 
10—11
11— 13 
ÎS—21 
14—20
12— 17
9—23 

10—17

17—
16-

15
14
13
13
12
12
12
12
12
11
10
10

9
8
7
6

Tr.Etapa viitoare : Cetatea 
Unirea Drăgășani — Răsăritul 
— Dacia Pitești, ROVA Roșiori

Măgurele — Cimentul Flenî, 
Caracal. Vulturii Cîmpulung 
— Automatica Alexandria,

Măgurele

Textilistul Pitești - Progresul Corabia, Chimia Găești - 
Chimia . Tr. Măgurele* petrolul Videle — Recolta Stoicanești,
Petrolul Tîrgoviște — ARO Cimpulung.

LOTERIEI IN OBIECTEA(2-0)
(3-2)

— Chimica Tîrn&venl
— Avîntui Reghin
— A.S. Miercurea Ciuc
— Forestierul Tg. secuiesc
— Unirea Sf. Gheorghe
— Unirea Cristuru Secuiesc
— Viitorul Tg. Mureș
— Hebe Sîngeorz Băi

Briotă, GH. Balint, V. Bogan, 
Cs. Malnasi, Fr. Gazdag și

: Gh.(Corespondenți 
V. Coșarcă, I. Toma, 
Fekete).

2—1 
4—2 
0—0 
1—1
1-0
4— 1
3—1
5- O

(0-1) 
(C-0) 
(3—1) 
(2-1) 
(2—0)

A. obiec- 
10.000 
lei și

Forestierul Tg. Secuiesc — Minerul Rodna, Avîntui Reghin 
— Viitorul Gheorghieni, Unirea Sf. Gheorghe — Minerul 
Bălan, Lacul Ursu Sovata — Oltul Sf. Gheorghe, Chimica 
Tîmăveni — Viitorul Tg. Mureș, Unirea Crlstur — Foresta 
Bistrița. Mureșul Toplița — A.S. Miercurea Ciuc.

1. OLTUL Sf. Gheorghe 11 8 2 1 27—10 18
2. Chimica Tirnăvenl 11 8 2 1 28—11 18

5— 4. Viitorul Gheorghieni 10 6 2 2 22—13 14
A.S. Miercurea Ciuo 11 6 2 3 18— 9 14

5. Avintul Reghin 11 6 2 3 20—13 14
6. Forestierul Tg. Secuiesc 11 5 2 4 19—13 12
7. Carpați Covasna 11 4 2 5 14—15 10
8. Viitorul Tg. Mureș 10 4 2 4 16—20 10
9. Unirea Sf. Gheorghe 11 4 1 6 18—12 9

10—11. Lacul Ursu Sovata 11 4 1 6 16—22 9
Minerul Rodna 11 4 1 6 21—27 9

12. Minerul Bălan 11 3 2 6 9—12 «
13. Unirea Cristuru Secuiesc lt 3 2 fi 14—20 1
14. Foresta Bistrița 11 2 4 5 13—20 8
15. Mureșul Toplița 11 2 4 5 13—26 8
16. Hebe Sîngeorz Băi 11 2 1 8 8—33 5

Etapa viitoare : Hebe Sîngeorz Băi — Carpați Covasna,

extra-

La 11 noiembrie va avea loc, la 
București, o nouă tragere a Loteriei 
în obiecte care acordă participa nți- 
lor mari avantaje : se efectuează 24 
extrageri (față de 21 la tragerile 
anterioare), se acordă autoturisme 
TRABANT 601 și cîștiguri în 
te în valoare de 25.000 lei, 
lei, 5.000 lei, 2.000 lei, 1.000 
altele.

Tragerea va consta din 24
geri separate, după cum urmează: 
3 extrageri de numere formate din 
cîte 6 cifre ; 6 extrageri de termi
nații a 5 cifre ; 10 extrageri de 
terminații a 4 cifre ; 4 extrageri de 
terminații a 3 cifre și o extragere 
de terminații cu 2 cifre.

Participarea se face pe bilete de 
5 Iei bucata. Mai multe bilete, mai 
multe șanse de cîștig !

® Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune, cu începere de la 
ora 18.05. Rețineți ! Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor 1

PREMIILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 31 OCTOMBRIE 1873
EXTRAGEREA I: Cat. 1 : 1 va

riantă 10% a 100.000 lei; cat. 2: 
1 variantă 25% a 36.616 lei și 2 
variante 10% a 14.646 lei ; cat. 3 : 
13,50 a 4.882 lei; cat. 4: 
1.150 lei; cat. 5 : 160,50 a 
cat 6 : 4499,35 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1: 
lei

EXTRAGEREA a ILa : 
14,75 variante 5.810 lei ; 
33,20 a 2.581 lei; cat. D : 
60 lei ; cat. E. 111,15 â 
cat. F. 2529,40 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 85.697 
lei

Premiul de 100.000 lei jucat 10% 
de la categoria 1, a fost obținut 
de BARBULESCU VICTOR din 
Tohanul Vechi, județul Brașov.

Oțelu Roșu, Strun-Etapa viitoare : A.S. Bocșa.
gul Arad — Gloria Arad, Electromotor Timișoara — Unirea 
Tomnatic, Minerul Moldova Nouă — Minerul_ Ghelar, Dacia 
Orăștie — Minerul Teliuc, C.F.R. Simeria 
șoara, Constructorul Arad — C.F.R. Caransebeș, 
Deta — Unirea Sînnieolaul Mare.

— Metalul
— Gloria Arad, Electromotor Timișoara

Cimentul Turda 
Recolta Salonta 
Unirea Alba iulia 
Someșul Beclean 
C.I.L. Gherla 
Dermata Cluj 
Arieșul Cîmpia 
Metalul Aiud

SERIA A IX-A

(Corespondenți 
G. Platon, A. Vatau, 
I. Somogyi).

Progresul Timi-
Furnirul

SERIA A Xll-A

Turtii

Giurgiu

— Minerul Bihor S—0 (î—0)
— Tehnofrig Cluj 2-1 (1-1)
— Crlșana Sebtș 2—0 (1—0)
— Aurul Brad 1—2 (1—2)
— Constr. Alba iulia 1-1 (1—1)
— Soda Ocna Muivș 0—1 (0—0)
— Unirea Dej 1—1 (0—0)
— Minaur Zlatna 3-0 (1-0)

: P. Lazăr, Gh. Cotrău, I. Fitipescu,
E. Fchervari, St.

Textila Sebeș
Chimia Victoria 
C.F.R. Sighișoara
Lotrul Brezoi
I.C.I.M. Brașov 
Metalul Copșa Mică 
Textila Cisnădie 
Oltul Rm. Vîlcea

(Corespondenți : 1 
I. Zidaru, G. Lorac, 
noiu).

— C.I.L. Bla.1
— Precizia Săcele
— Torpedo Zărnești
— Hidroenergîa Rm. V.
— Carpați Mîrșa
— U.P.A. Sibiu
— C.S.U. Brașov
— Vitrometan Mediaș

Gli. Matei. 
Andrei

D. Lădarn, i 
M. Faliciu, I.

4—0
1—1
1—0
2—0
4—0
0—1
1—0
1—2

(l~0) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1—0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-1)

I. Turjan, 
și P. Glor

57,30 a
411 lei;

13
13
13
12
12
13
12
11
11
11
11
10
10
9
9
7

592.86211
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

2
4
4
4
5
4
3
5
5
5
4
6
5
5
5
7

s 
1
1
2 
O
2
4
1
1
1
3
0
2
3 
3
1

CHIMIA Victoria 
C.F.R, Sighișoara 
Textila Cisnădie 
I.C.I.M. Brașov 
C.S.U. Brașov 
Metalul Copșa Mică 
U.P.A. Sibiu 
Textila Sebeș 
C.I.L. Blaj 
Vitrometan Mediaș 
Hîdroenergia Rin. V, 
Lotrul Brezoi 
Precizia Săcele 
Torpedo Zămești 
Carpați Mîrșa 
Oltul Rm. Vîlcea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15 
15 
14
14
12
12
12
11
11
10
10

9
9
8
7
7

7
6
7
6
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
2

29—12 
22— 5
24—16
14— 10
20—15
10— 9
13—12
15— 15
10—11
13—11
11— 22
20—26 

9—1G
11—18
12-19
11-26

3 
2
4
3
4 
4
3
4
5
5
5
6
5
4
7
6

1
3 
O
2
2
2
4
3
1
2
2
1
3
2
1
3

UNIREA Dej 
Metalul Aiud 
Aurul Brad 
Cimentul Turda 
Soda Ocna Mureș 
Recolta i----------
Crițana 
Constr i 
Mlnaur 1 
Dermata 
Minerul Bihor 
C.I.L. Gherla 
Arieșul C. Turzii 
Unirea Alba Iulia 
Tehnofrig Cluj 
Someșul Beclean

Etapa viitoare: Soda Ocna Mureș —
Alba Iulia — Dermata Cluj, Mlnaur Zlatna — -...
Minerul Bihor — Constructorul Alba Iulia. Tehnofrig cluj 
— Aurul Brad, Arieșul C. Turzii — Someșul Beclesn. Re- 
roita Salonta ~~ Mstalul Aiud, GJhsrla —• Cimentul
Turda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Salonta
Sebiș 
Alba Iulia 
Zlatna 

L Cluj

11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11 
11
11

Crișana Sebiș, Unirea , 
Unirea Dej.

Sighișoara, C.I.L, 
............  . _______ Metalul Copșa 
Oltul Rm. vîicea, Hidroenergîa Rm. 

Vîlcea — Textila Sebeș. Preeiria Steele — I.C.T.M. Brașov, 
Vitrometan Mediaș — U.P.A. Sibiu, Tcrpsdo Zărnești — 
Textila Cisnădie.

Brezoi — C.F.R,Etapa viitoare : Lotrul
Blaj — Carpați Mîrșa, Chimia Victoria 
Mică, C.S.U. Brașov — C

Cat. B ; 
cat, C i 

1805,65 a 
200 lei ;

Rubrică redactată de 
LOTO ~ PRONOSPORT

direct.de


Fazi Un meciul mascu
lin Dinamo București 

— Dozsa Budapesta

(Urmare din pag l)

FRANCE-SOIR TURNEE DE TENIS

NASTASE A FOST CEL MAI PUTERNIC
w u

neașteptate de ritm, pro- 
— în cele din urmă — pră-

luat sfîrșit în- 
pentru „Cupa 
simplu bărbați

(12—10). N-au putut, însă, să men- 
ritm pînă în final, ce- 
setul și meciul. Scor: 
13) pentru Anirokan. 

M. Nicolau (România) 
(R. D. Germană).

țină același 
dînd totuși 
3—0 (4, 3, 
Au condus 
și E. Pohle

Cea mai frumoasă partidă a pro
gramului de dimineață a fost fur
nizată de formațiile masculine 
AMROKAN (R.P.D. Coreeană) șl 
GWARDIA (Polonia). Timp de 100 
de minute, cît a durat întîlnirea, 
cele două echipe au realizat un joc 
spectaculos, de înaltă ținută. For
ței de. atac a voleibaliștilor polo
nezi (înalț!, dar și mobili), bunel 
lor pregătiri atletice, mobilității în 
jocul la fileu și în linia a doua Ii 
s-au opus o tehnică deosebită, ca
lități acrobatice impecabile, com
binații ofensive variate, spectacu
loase și eficace. Posesorii acestora 
din urmă, voleibaliștii de la Ani- 
rokan aveau să obțină cîștig de 
cauză cu 3—1 (12, —8, 8, 15). Re- 
marcări speciale pentru Ciu Yong- 
tse, Kim Yong-yan și Miung Ciu- 
«lion (AmrOkan), Ciaszkiewicz, 
Wozniak (Gwardia). Arbitri : I. 
Covaci și Gh. Ionescu (România).

în ultima întîlnire a rundei de 
dimineață, formațiile feminine 
LEVSKI-SPARTAK (Bulgaria) și 
DYNAMO BERLIN (R. D. Germa
nă) au alternat evoluțiile bune cu 
momentele de cădere, ceea ce a 
făcut ca jocul să se prelungească. 
Inconstanța lor pe parcursul întil- 
nirii s-a tradus în faptul că fie
care echipă a cîștigat și a pierdut 
clar seturile. Cel decisiv și victo
ria în meci cu 3—2 (6, —14, —6, 
5. 8) au revenit formației Levski- 
Spartali. Au condus V. Vyoral (Ce
hoslovacia) și J. Szlivka (Polonia).

Reprezentantele clublui Dinamo 
București au intrat în competiție 
după amiază, obținînd victorii pre
țioase în fața unor adversari in
comozi. dar nu dintre cei mai 
puternici

Formația feminină a întîlnit pe 
Gwardia (Polonia), echipă bazată 
pe o divizionară B. Bucureștencele 
au fost firește, superioare în toate 
compartimentele. Polonezele au 
opus o rezistență mai mare doar 
în setul al treilea, în care au rea
lizat. de altfel, mai multe puncte. 
Scor final : 3—0 (5. 7, 11) pentru 
Dinamo București. Antrenoarea 
Doina Ivănescu a utilizat în acest

de bază, care a 
alcătuire : Con- 
Helga Bogdan,

și Dozsa Budapesta, 
noștrî au cîștigat pri- 
seturi pe fondul unei 
ascendente a adversa- 
și-au materializat jocul 
ce mai bun prin cîști-

joc doar sextetul 
avut următoarea 
stanța Dinculîță, 
Alexandrina Constantinescu, Vene
ra Hoffmann, Emilia Stoian, Mar
gareta Șorban. Arbitri : G. Pecsi 
(Ungaria) și Gh. Tassev (Bulgaria).

în continuare, s-a desfășurat în
tîlnirea masculină dintre Dinamo 
București 
Campionii, 
mele două 
comportări 
rilor, care 
din ce în
garea, în prelungiri, a setului trei, 
în cel de al patrulea, însă, bucu- 
reștenii au acționat mai atent, au 
insistat mai mult în atac și au iz
butit să oprească eleanul maghia
rilor. în acest fel Dinamo Bucu
rești a obtinut victoria cu 3—1 
(6, 12,—14,5). Partida, în general, 
nu a depășit nivelul mediu. S-a 
jucat prea mult cu pase înalte, de 
ambele părți, mizîndu-se pe forța 
de atac a jucătorilor înalți sau cu 
detentă bună. Dinamo a utilizat

sextetul: Dumănoîu, Schreiber,
Vraniță, Udișteaiiu, Tîrlici (Păușes- 
cu), Marinescu (Chiș). Au arbitrat : 
I. Gheladze (U.R.S.S.), și Kim Hi- 
senk (R P.D. Coreeană).

Programul primei zile s-a înche
iat tîrziu cu două partide mascu
line. Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 
a dispus neașteptat 
namo (U.R.S.S.) cu 
în urma unui joc 
baliștii cehoslovaci 
frumoase calități individuale și o 
omogenitate superioară garniturii 
sovietice. O bună impresie au lă
sat Fiala și Pipa, de la 
tori și Romanov, de la 
Meciul 
români

Un

de ușor de Di- 
3—0 (3, 11, 5), 
în care volei- 
au demonstrat

a fost condus 
N.

succes categoric

de 
Ionescu și A. 

a 
Levski Spartak (Bulgaria)
formației Dynamo (R. D. 
nă) cu 3—0 (10, 8, 4). A 
cuplul P. Armeanu 
toiu.

învingă- 
învinși. 
arbitrii 
Dinicu. 
obținut 
în fața 
Germa- 
arbitrat

Emil Cos-

ÎNAINTEA SEMIFINALELOR C.C.E. LA POLOdin toate puterilepentru a ne califica in

SI L-A MACIN AT PE STAN SMITH9
PARIS, 5 (prin telex).
Năstase nu-i lasă niciodată indi

ferenți pe spectatorii săi parizieni. 
Dacă vreți, el este puțin acasă în 
capitala Franței, mai ales de cînd 
a cîștigat zburdînd turneul de la
Roland Garros, în vara asta. Fan
tezia sa exacerbată, intervențiile 
pe lîngă arbitri se soldează uneori 
cu reproșuri, dar tenisul lui inspi
rat și spectaculos i-a redat total 
sufragiile mulțimii. „Nădăjduiesc 
că publicul mă iubește” — a de
clarat, de altfel, Ilie Năstase, in 
timp ce primea o valiză plină cu 
monede de ciocolată, pentru victo
ria sa în open-ul Jean Becker.

într-o arenă „Coubertin” arhipli
nă și arhiîncălzită, Năstase l-a sleit 
de puteri pe Stan Smith, care a 
recunoscut în cele din urmă su
premația adversarului său : „Am 
suferit mult de pe urma ritmului 
impus de Năstase". Este adevărat, 
americanul, care părea asfixiat, a

opus o slabă rezistență, după în
trerupere. Acesta este, de altfel, 
și motivul pentru care presa nu 
este totalmente elogioasă în ceea 
ce privește meciul.

Gerard du Peloux („Figaro") no
tează că au existat cîteva faze în 
stil mare, în timpul cărora cei doi 
ași au obligat publicul să le apre
cieze virtuozitatea, dar că aceste 
episoade n-au făcut decît să rupă 
o oarecare moderație a partidei.

Jean Couvercelle („France Soir“) 
menționează mult mai simplu că 
Năstase a fost cel mai puternic 
și că l-a măcinat pe Stan Smith. 
Aceasta este, în orice (caz, și pă
rerea noastră. Vom fi mult mai 
puțin severi decît unii comentatori, 
pentru simplul fapt că Ilie Năstase 
a desenat — el — conturul desfă
șurării meciului prin cadența in
fernală pe care a impus-o, prin 
presiunea pe care a exercitat-o 
asupra adversarului, prin schim-

bările 
vocînd 
bușirea lui Smith. De asemenea, 
nu vom uita minunatul spectacol 
pe care Ilie Năstase ni l-a oferit 
în semifinala contra olandezului 
Tom Okker, o capodoperă de in
spirație în tenis, după cum nu vom 
uita că, după trei ore teribile Ia 
simplu, el a mai avut forța de 
a învinge și la dublu, în tovărășia

HONG KONG. Turneul s-a în
cheiat cu victoria australianului 
Rod Laver, care l-a întrecut în 
finală cu 6—2, 3—6, 6—2, 6—2, pe 
Charles Pasarell (Porto Rico). în 
finala probei de dublu, cuplul Rod 
Laver—Colin Dibley a dispus cu 

de perechea 
Gerken—Brian

Poloîștii de la Rapid București 
au început antrenamentele zilnice 
la p;scina Floreasca. Deocamdată ei 
joacă în familie, dar spre sfîrșitul 
săptămînii vor avea ca parteneri 
de pregătire pe jucătorii de la Di
namo. Interesul feroviarilor este 
justificat dacă ținem cont că pînă 
la meciurile din grupa semifinală 
a CC.E. au mai rămas 10 zile, timp 
relativ scurt pentru antrenorul C. 
Vasiliu de a-și pune la punct echi
pa înaintea noilor confruntări.

ATLETISMUL NOSTRU
(Urmare din pag I)

în baza unor indici obiectivi, ca 
acest tînăr atlet nu numai să do
boare recordul de seniori la arun
carea ciocanului, ci și să se numere 
printre cei cu performanțe de peste 
70 de metri. Antrenorul său, Con
stantin Mușăt, apreciind volumul și 
calitatea muncii desfășurate, ne-a 
declarat, în iarnă, că elevul său 
este pe deplin capabil să realizeze 
saltul propus. Și într-adevăr, Stan 
a început sezonul prin a îmbună
tăți, de două ori, recordul seniori
lor, pentru ca apoi, pur și simplu, 
să se „stingă" ca o luminare fără 
aer. Ce s-a întîmplat cu Stan, 
după luna mai, în care s-a detașat 
cu autoritate ? Antrenorul Mușat 
ne spune : „Foarte simplu, n-a mai 
avut concursuriîn felul acesta, 
în activitatea sa a apărut o pauză 
cu efecte nefavorabile directe asu
pra volumului și calității pregătirii. 
Atletul continua să se antreneze, 
dar fără nici un obiectiv imediat, 
deoarece frecvența participărilor 
sale era, din lipsa concursurilor, 
foarte redusă.

între activitatea competițională a 
juniorului Tudor Stan și cea a 
proaspătului senior Tudor Stan nu 
s-a mai făcut o legătură firească, 
așa cum, fără discuție, ar fi trebuit 
să fie, și atletul a plătit, ca și alți 
tineri ca el, tributul ! Acesta ește 
unul din motivele — și nu de cea 
mai mică importanță — pentru 
care, încet, încet, mulți tineri re
nunță la atletism, mai înainte de 
a se fi realizat integral pe planul 
performanței, mai ales în cazul pro
belor la care există și o concuren
ță mai mare. Din păcate, în țara 
noastră nu există prea mulți arun
cători de ciocan de o valoare cît de 
cît mai ridicată. Tudor Stan este 
imul dintre acei puțini și, pentru 
că iubește atletismul, sîntem con
vinși că va găsi resurse psihice 
pentru a munci și mai departe cu 
aceeași seriozitate. Poate — dar a- 
ceasta nu mai depinde de el — va 
beneficia și de mai multe posibili
tăți, adică de concursuri, în care 
să-și materializeze, prin rezultate, 
strădaniile de la antrenamente.
. Am ales un caz. Din păcate, Tu
dor Stan nu este un caz singular. 
Cei mai mulți tineri seniori au po
sibilități să participe la mai mult 
de jumătate din numărul de con
cursuri pe care le-au avut ca... ju
niori. Și rezultatul se vede !

în anul ce vine trec la seniorat 
foarte mulți atleți cu frumoase per
spective și posibilități. Trebuie avu
tă toată grija pentru ca activitatea 
lor, pe planul performanței, să nu 
sufere cîtuși de puțin. Căci, să nu 
uităm, nici un moment, elemente 
ca Gheorghe Ghipu, Nicolae Ones- 
cu, Gheorghe Megelea, Horei Cris- 
tudor, Iosif Korodi și încă alții, 
trebuie să fie atleții cu care să ne 
putem mîndri la „europenele" din 
’74 de la Roma și la Jocurile Olim
pice din 1976 1

După cum se știe, în urmă cu 
aproximativ două săptămîni, bucu- 
reștenii au debutat cu succes în cea 
de a Xl-a ediție a competiției con
tinentale . rezervată echipelor cam
pioane. Poloîștii de la Rapid au 
pierdut la limită (3—4) meciul cu 
O.S.C. Budapesta și au terminat la 
egalitate (3—3) cu Polytehnik Lon
dra, obținînd calificarea datorită 
unui golavețrșj. superior, alături de 
echipa budapesteană, deținătoare a 
trofeului. Referitor la jocurile de la 
Londra, antrenorul feroviarilor ne-a 
împărtășit satisfacțiile, dar și unele 
observații critice prilejuite de evo
luția elev5lor săi:

— Cu O.S.C. am jucat de la egal 
la egal și cred că un meci nul ar 
fi fost mai echitabil. Golul 4 al for
mației maghiare putea fi evitat cu 
ușurință, dacă apărătorii ar fi fost 
mai atenți. Si tot așa am fi putut 
termina învingători 
Polytehnik. dacă în 
de, cînd conduceam 
nu nu ar fi comis 
neiertat. Echipa a evoluat la nive
lul superior al posibilităților sale și 
consider că portarii Mureșan și 
Chețan, împreună cu I. Slăvei (cel 
mai bun tocător), C. Rusu și rezer
vele Medianu sau Mustată 
făcut pe deplin 
Olac, Schervan 
comportări sub

— Cu ce
Rapid in grupa semifinală ?

— Cred că ne convine mai mult

în partida cu 
ultimele secun- 
cu 3—2, Țăra- 
o greșeală de

datoria. în 
și Țăranu 
așteptări.
șanse se

si-au 
schimb, 
au avut

prezintă

Atletismul e bintuit, de 
la o vreme, de o vigu
roasă mișcare feministă, 
în ale cărei tendințe tre
buie să vedem nu atît 
lupta teoretică pentru a- 
bolirea discriminării, cît 
expresia unei necesități 
aproape vitale de a se 
manifesta. Era inevitabilă 
venirea timpului cînd 
sportivele nu se mai 
mulțumesc să facă figu
rație în programul atle
tic, ca o completare la 
un film de lung metraj. 
Atletele au obținut des
tul de greu și destul de 
tîrziu dreptul de a se 
exprima și de a-și valo
rifica harurile în arena 
sportivă, alături de băr
bați. lată, acuma ele 
par să încerce recupe
rarea timpului pierdut, 
cu o grabă aproape 
firească.

Cînd lăsăm să se 
țeleagă că atletismul 
minin ia poziție, nu
referim la manifestările 
de singularizare. Nu a- 
vem deci în vedere, de 
pildă, refuzul Federației 
britanice de atletism fe
minin de a participa la 
un mare concurs la 
Edinburgh, pentru că reu
niunea era pusă sub pa
tronajul unei mărci de ți
garete ! (Reprezentanții 
atletismului masculin, 
mai puțin stricți, au ac
ceptat suportul financiar 
pe care l-au numit chiar: 
.omagiul viciului către 
virtute l“).

ne-

în- 
fe- 
ne

seria de la Palermo, unde avem 
realmente șanse de calificare, decît 
cea de la Belgrad, unde marile fa
vorite. Partizan și M.G.U. Moscova 
ar fi fost greu de învins. Consider 
că „7"-le jucătorilor 
nu ne este superior, 
rect va trebui, ca și 
găsim cele mai bune
a-1 îndepărta cit mai mult posibil 
pe celebrul Szivos de poarta noas- 

va funcționa fără 
să fruc- 
am pu- 
Mai di- 
cu Ca

de la O.S.C. 
în meciul di- 
la Londra, să 
soluții pentru

tră Dacă „zona4 
greșeală, iar în atac vom ști 
tificăm situațiile favorabile 
tea obține un rezultat bun. 
ficilă mi se pare întîlnirea 
nottieri Napoli, care a întrerupt 
anul acesta șirul celor 13 succese 
ale formației Recco în campionatul 
italian. Azzurri au în linii mari a- 
celași stil de joc ca al echipei noas
tre și, în mod cert va beneficia de 
imensul avantaj de a fi gazdă a 
turneului. Dintre cele 5 echipe ale 
grupei de la Palermo, doar O.S.C., 
Rapid si Canottieri pot emite pre
tenții de a ajunge în finală. Ruda 
Hvezda Kosice și S.K.K. Stockholm 
fiind formații de o valoare mai scă
zută.

— In lotul care a evoluat la Lon
dra, vor surveni

— Este posibil ca 
(sancționat disciplinar, 
deplasarea în capitala 
ia locul unuia dințre cei doi por
tari, Mureșan sau Chețan. în rest, 
vom conta pe aceiași jucători.

A. VASILIU

modificări ?
FI. Slăvei 

nu a făcut 
Angliei) să

Mai curînd, ne preocu
pă tendința 
manifestă — de prolife
rare a probelor atletice 
feminine, ca semn al ne
voii de realizare pe mai 
multe fațete, în domenii 
tot mai largi. Izvorul a 
țîșnit ca din senin : întîi 
proba de 1500 m, pe 
urmă cea de 400 m gar
duri, apoi cererea de a 
se adăuga proba de a- 
lergare pe 3000 m (și 
imediat primele recor-

tot mai

6— 3, 5—7, 17—15
americană Paul 
Gottfried.

EDINBURGH. Au 
trecerile turneului 
Dewar”. Proba de 
a fost cîștigată de jucătorul englez 
Roger Taylor, învingător cu 2—6,
7— 5, 6—4, în fața compatriotului 
său John Feaver. în finala probei 
de simplu femei, tenismana engle
ză Virginia Wade a învins-o cu 
6—4, 3—6, 6—1 pe americanca Julie 
Heldman.

STOCKHOLM. Ilie Năstase și 
Stan Smith, protagoniștii recentului 
turneu de la Paris, vor juca direct 
în turul II. Iată primele rezultate ; 
Jeff Borowiak—Philips Moore 0—6, 
C>—3, 7—5 ; Graham Stilwell— 
Christer Holm 6—4, 6—4; Kjell 
Johansson— Ion Tiriac 4—6, 6—4, 
6—1 ; Antonio Munoz—Douglas 
Palm 6—3, 4—6, 6—3 ; Birger An
dersson — Ji»?rgen Pohmann 
6—3, 6—3.

HELSINKI. în primul tur al 
competiției interțărî pe teren aco
perit, echipa Italiei a întrecut cu 
4—1 formația Finalandei. în ulti
mele partide disputate, victoria a 
revenit jucătorilor italieni : Adria
no Panatta — Pekka Saeilae 7—6, 
6—4, 6—4 ; Antonio Zugarelli—
Georg Berner 14—12, 11—9 ; Ber
tolucci, Barazzutti—Timenco, 
rakka 6—8,

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH

Cu o rundă înaintea încheierii tur
neului feminin de șah de’ Ia Halle, 
maestra româncă Margareta Juncu 
totalizează S'/} puncte din 10 posibile, 
fiind virtuală cîștigătoare a con
cursului. în clasament urmează : Ka- 
sabrișvili (U.R.S.S.) 7% p, Hofmann 
(R.D. Germană) — 6'/2 p. Just (R.D. 
Germană) — 6 p, Bottcher, Holzlein 
(ambele R.D. Germană) și Honfi (Un
garia) — 5 p etc. în runda a 10-a, 
Margareta Juncu a învins-o pe șahis- 
ta bulgară Nestorova, după ce cîști- 
gase și partida întreruptă în 
a 9-a, cu Honfi

★

runde, în turneul 
conduce Anatoli

runda

După 14
Novi Sad. .......
(U.R.S.S.) cu 10>/2 p (1). Victor Cio. 
câltea a cîștigat întreruptă cu Dezze

de Ia 
Lein

TI

și se află pe 
întrerupt cu 
(Iugoslavia) In

locul 5 cu 8‘/, (1) ; a 
avantaj la Janosevici 
runda a 14-a.

•ir
bi-a a turneului de la 

marele maestru
Liubojevici l-a

to runda a
Manila, marele maestru iugoslav 
Liubomir Liubojevici 1-a tovins pe 
jucătorul indonezian Max Wotulo. iar 
Torre a cîștigat la Tatai. Marele ma- 
stru român, Florin Gheorghiu a re
mizat in 16 mutări cu americanul 
William Lombardy, rezultat consem
nat și în partida Quinteros — Naj- 
dorf. Partida dintre Larsen și Ivkov 
s-a întrerupt. In clasament conduc 
Larsen și Liubojevici, eu cite 10 
puncte și cîte două partide între
rupte, urmați de Kavalek — 91/, p
(1) , Gligorici — 8'/; p (2), Lombardy 
— 8 p (1), Florin Gheorghiu 7‘Z
(2) , Ivkov — 7*A p (1) etc.

llie Năstase în acțiune, duminică, 
la sala Coubertin din Paris.

Teîefoto : A.P.-AGERPRES

prietenului său spaniol Juan 
Gisbert.

în această săptămînă de tenis, 
Ilie Năstase a fost, fără îndoială, 
steaua Parisului.

GILLES DELAMARRE
Miroir”—Paris

IN C.C.E. LA HANDBAL
In cadrul optimilor de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa 
H.I.F.K. Helsinki a întîlnit, pe te
ren propriu, formația Honved Bu
dapesta. Handbaliștii maghiari 
terminat învingători cu 
23—17 (15—11).

Partida retur se va 
ziua de 10 noiembrie 
pesta.

scorul
au 
de

îndisputa
la Buda-

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

|f 
h

■■

Nu îndeajuns de înalt... Iată o să
ritură nereușită a calului Adanac, 
încălecat de canadianul James El
der, în cadrul concursului interna
țional de obstacole desfășurat de 

curînd la New York
Teîefoto : A.P.-AGERPRES

U.R.S.S. în ultimele meciuri dis
putate In cadrul campionatului unio
nal s-au înregistrat următoarele re
zultate : Kairat Alma
ria Voroșilovgrad 1—1 ; 
Tașkent — Dinamo Kiev 
pedo Moscova — S.K.A. 
Don 1—0; Zenit Leningrad 
Tbilisi 1—0; Dinamo Moscova 
tior Donețk 2—0; Dinamo Minsk — Dnepr 
Dnepropetrovsk 2—0; Spartak Moscova
— Karpati Lvov 1—0.

După cum s-a mai anunțat, titlul de 
campioană a U.R.S.S. a fost cucerit de 
formația Ararat Erevan, care a totalizat 
30 de puncte din — 36 p, Dinamo Mos
cova — 33 o. Spartak Moscova — 31 p. 
Dinamo Tbilisi — 31 p, Șahtior Donețk
— 31 p etc. Clasate pe ultimele două 
locuri, echipele Dinamo Minsk și S.K.A. 
Rostov pe Don au retrogradat în divi
zia secundă a campionatului.

Titlul de golgeter a revenit In acest 
an internaționalului Blohin, care a în
scris 18 goluri.

IUGOSLAVIA (etapa a 12-a) : Hajduk 
Spilt — Vardar Skoplje 6—0; zelezniciar 
Sarajevo — F.C. Zagreb 0—1; Borac 
Banja Luka — Sloboda Tuzla 1—1; 
OFK Beograd — Partizan Belgrad 1—0; 
Dynamo Zagreb — Proletar Zrenianln 
3—0; Bor — Sarajevo 3—1; Radnicki 
Nlș — Celik Zenica 1—0 ; Steaua Roșie 
Beîgrad — Olimpia Ljubljana 5—2; Voj- 
vodina Novi Sad — Velez Mostar 2—1. 
Clasament ; 1. Dynamo Zagreb — 16 p; 
2. Radnicki Niș — 16 p; 3. Hajduk Split
— 15 p.

UNGARIA (etapa a 11-a) : Videoton — 
Uj pești Dozsa 3—2; PECS — ' ~~
2—0; Honved — Dorog 2—0; 
Vasas 2—0; Haladas — MTK 
rencvaros — Egyetertes 5—1;
szeg — Salgotarjan 2—1; Szeged — Ta- 
tabanya 1—1. Clasament : * “
16 p; 2. Kaba 
ros — 15 p.

BULGARIA .......
Spartak Sofia — Mtaior Pernik 
Spartak Pleven , . '
Zname Sofia 2—1; Slavia Sofia 
komotiv Sofia 3—1; — - ■ 
Akademik Sofia 1—1.
Lokomotiv Plovdiv 2—0; Iantra Gabrovo
— Cerno More Varna 1—0; Etir Tirnovo
— Botev Vrata 3—0: Pirin Blagoevgrad
— Beroe Stara Zagora 1—0. Clasament: 
1. Levski Spartak — 20 p; 2. ȚSKA — 
14 p: 3. Lokomotiv Plovdiv — 12 p.

Ata — Za-
Pahtakor 

0—1 ; Tor- 
Rostov pe 
— Dinamo 

Șah-

Raba Eto 
Csepel — 
2—1; Fe- 
Zalaeger-

1. Honved —
Eto — 16 p; 3. Ferencva-

(etapa a 10-a) : Levski
Z2_1__ 1—0;
ȚSKA Septemvrisko -* . -... Lo_

Trakia Plovdiv —
Spartak Varna —

(etapa a 8-a) : Murcia — C.F.
2—2: Granada — Malaga 0—O: 
- Oviedo 2—0; Real Madrid

SPANIA 
Barcelona 
Castelon ______  _ -------
— Atletico Madrid 2—0; Real Sociedad.
— Valencia 3—2: Espanol Barcelona — 
Las Palmas 2—0; Cella Vigo — Elche 
1—0; Gijon — Santander 2—0; Atletico 
Bilbao — Saragossa 2—1. Clasament : L 
Valencia — 12 p; 2. Malaga — 
3. Real Madrid — 10 p.

OLANDA (etapa a 12-a) : 
Maastricht — Ajax Amsterdam 
Graafschap — PSV Eindhoven 0—3; I 
ta Rotterdam — F.C. Utrecht 2—1; 
star — F. C. Haarlem 1—0; F. C. 
Haag — AZ ’67 Alkmaar 0—1; Roaa — 
Feyenoord Rotterdam 0—3; F.C. Gronin
gen — Twente Enschede 2—3; Go Ahead 
Deventer — NEC Nijmegen 1—1. Clasa- 
ment : 1. Ajax — 20 p; 2. Feyenoord
— 18 p; 3. F.C. Twente Enschede — 
18 p.

PORTUGALIA (etapa a S-a) : 'Guima
raes — Beira Mar 3—0; Benfica — F.C. 
Porto 2—1; Olhanense — Farense 1—0; 
Barreirense — Oriental 0—1; Sporting 
Lisabona — Montijo 8—0 (!); Academica
— CUF 1—2; Vitoria Setubal — Bele- 
nensfis 3—2; Boavista
Clasament : 1. Vitoria Setubal — 15 p:
2. Sporting Lisabona — 14 p; 3. Benfica
— 13 p.

FRANȚA (etapa a 14-a) : Marseille — 
Monaco 0—2; Rennes — Nantes 0—0; 
Lens — F.C. Paris 3—2; Sochaux — Metz
1— 0: Nancy — Nlmes 1—1; Nice — 
Bordeaux 2—1; Bastia — Angers 0—o; 
Lyon — Reims 4—4; sedan — Strassbourg
2— 1; Troyes — St. Etienne 1—0. Clasa 
ment : 1. Lens — 24 p; 2. Nice — 21 p;
3. St. Etienne — 21 p.

ii p;

MW 
0—4;

Spar- 
; Tel- 

F. C. Haarlem 1—0; F. C. Den
AZ ’67 Alkmaar 0—1; Roda —

Bele-
Lcixoes 2—2.

DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

probei, tînăra Christa 
Kofferschlăger, in virstă 
de 24 de ani, a trecut 
linia de sosire după 2h 
59:26,6. Rezultatul — fi
rește un primat european 
— este 
puțin de 
încheiat 
puțin de 
tate. Un 
propovăduitor consecvent 
al alergărilor de fond, 
dr. van Aacken, s-a 
bucurat primul de aces-

uluitor. Nu mai 
6 concurente au 
proba în mai 
3 ore și jumă- 
medic olandez,

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII

duri). In ritmul acesta, 
nu e probabil prea de
parte ziua cînd atletele 
vor avea programul de 
concurs identic (sau a- 
proape) cu cel al băie
ților !

Săptămîna trecută, la 
Waldniel (R.F.G.), s-a 
disputat primul maraton 
oficial din Europa rezer
vat exclusiv 
(Acesta este, 
evenimentul 
stîrnit comentariul 
față). Pentru a preveni 
orice expresie de uimi
re, să menționăm că ta 
start au fost 30 de aler
gătoare 
virstă de 
care a 
cursul I).

femeilor I 
de altfel, 

care ne-a 
de

(una chiar în 
54 de ani — 
terminat par- 

Cîștigătoarea

te vești, declarînd : 
„lată, s-a făcut dovada 
că alergarea pe distan
țe lungi nu este dăună
toare femeilor, ci dim
potrivă recomandabilă, 
în mod relativ, femeile 
pot alerga maratonul 
mai bine decît bărbații, 
într-o zi vom afla și de 
femeia care a terminat 
maratonul în 2h 20..."

Da, da, încercarea de 
expansiune a atletismu
lui feminin pare că nu 
mai poate fi stăvilită. 
Pentru a fi și mai con
vingători, iată un exem
plu la fel de recent. Se 
înmulțesc tentativele pen
tru înlocuirea pentatlo
nului (deocamdată nu cu 
un decatlon, poate din

cochetărie feminină !) cu 
un... octatlon. Pînă și nu
mirea aceasta 
se pare acum 
dar s-ar putea 
vremea cînd o
nunta curent. La Lever
kusen, Christel Voss a și 
reușit 6589 puncte, ame- 
liorînd cu 510 puncte 
performanța recunoscută 
pînă acum dreot un re
cord oficios. Rezultatele 
parțiale au fost : 100 m
— 12 s, disc — 40,90 
m, lungime — 5,84 m, 
suliță — 35,20 m, apoi 
în ziua a doua : 100 mg
— 13,7 s, areutate — 
14,18 m, înălțime — 1,73 
m, 800 m — 2:28,3. Pen
tru o Drimă experiență nici 
nu e rău (de altfel, atleta 
vest-germană s-a clasat 
a 6-a la Cupa Europei 
de pentatlon). Ne pu
tem, firește, imagina că, 
în cazul oficializării a- 
cestei probe, prima ba
rieră de trecut vor fi 
cele 7000 de puncte. Și 
tot atît de lesne ne-o 
putem închipui pe Burg- 
linde Pollak (R.D.G.) - a- 
propriindu-și și acest re
cord de poliatlon.

Dar cine știe ce sur
prize ne mai rezervă, în 
viitorul apropiat, atletis
mul feminin. Poate o să
ritură cu prăjina ?

nouă ni 
ciudată, 
să vină 
vom pro-

Victor BANCIULESCU

TELEX • TELEX
La Helsnlki s-a disputat meciul revan
șă dintre selecționatele de hochei pe 
gheață ale Finlandei și U.R.S.S. Ho- 
eheiștit sovietici au terminat Învingă
tori cu scorul de 7—1 (1—0, 4—1, 2—0). 
în primul joc, desfășurat la Tampere, 
scorul a fost egal : 4—4.

Reprezentativa de rugby a Argentinei 
și-a început turneul In Europa, juclnd 
la Belfast cu o selecționată regională. 
Rugbyștli irlandezi au obținut victoria 
cu scorul de 23—13 (12—0).

Gdansk, in prezența a peste 20 000 
spectatori, s-a disputat meciul de

• TELEX • TELEX
gi-tor al Turului Portugaliei, ediția 
1973, cîștigat de portughezul Joaehim 
Agostlnho. După cum se știe, la ter
minarea cursei, organizatorii au dez
văluit. faptul că Agostlnho a holosit 
înțr-una din etape medicamente sti
mulatoare interzise. Analizele și con- 
traexpertiza efectuate au fost pozitive, 
astfel că Uniunea internațională de ci
clism a luat hotărîrea să-1 descalifice 
pe J. Agostinho, atribuind victoria lui 
Manzaneque, situat pe locul doi în 
clasamentul final.

La 
de 
rugby dintre reprezentativa Poloniei șl 
selecționata de tineret a Franței. Rug- 
byștii francezi au obținut victoria cu 
scorul de 10—8 (4—4).■
In ziua a doua a turneului feminin de 
volei de la Varșovia, echipa locală 
Spojnia a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—10 15—3, 15—9) selecționata orașu
lui Sofia. într-un alt joc, echipa Trak
tor Schwerin (R. D. Germană) a dis
pus cu 3—2 (1.5—11, 
15—12) de formația

A 27-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Păcii" se va desfășura 
anul viitor pe traseul Varșovia — Ber
lin — Praga, în 15 etape. Prima etapă 
se va disputa la 8 mai, contracrono- 

■ " ■ ’ - km), pe străzile o-metru individual (6 
rașulul Varșovia.

9 La Luxemburg s-a desfășurat 
întîlnirea amicală dintre echipele 
Luxemburgului și Norvegiei. Fotba
liștii din Luxemburg au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
2-1 (1-1).

• La Potsdam, în prezența a circa 
5 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul dintre selecționatele R. D. Ger
mane și Albaniei, contînd pentru 
Campionatul european rezervat echi
pelor de tineret. Victoria a‘ revenit 
cu scorul de 6—0 (1—1) gazdelor, care 
s-au calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

• Selecționatele Italiei șj Iugo
slaviei s-au întîlnit în localitatea ita
liană Gorizia intr-un meci contînd 
pentru campionatul, european rezer
vat echipelor de amatori. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—1). în 
aceeași competiție, la Tenerife s-au 
întîlnit selecționatele Spa-niei și Gre
ciei. Fotbaliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (2—0).

• La Port au Prince (Haiti), In
tr-un meci amical, selecționata Haiti 
a învins cu scorul de 1—0 (1—0) e- 
chipa S.U.A. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Sanon, în min. 26.

15—5, 
Legia

13—15, 3—15, 
Varșovia.

La Calgary au luat 
internaționale de ț 
Canadei. Proba feminină 
gată de sportiva canadiană Lynn Nigh
tingale cu 218.42 p, urmată de compa
trioata sa Barbara Terpenning—217,45 p. 
Concurenta engleză Jean Scott. care 
conducea în clasament după figurile 
obligatorii, a ocupat în final locul trei, 
cu 217,28 p. La masculin, pe primul loc 
s-a clasat Toller Cranston (Canada) — 
226,72 p, urmat de Ron Shaver (Cana
da) — 225,36. Miron Sano (Japonia) 
212,24 p și Igor Llsovskl (U.R.S.S.) — 
209,11 p. In proba de dans, victoria a 
revenit cunoscutului cuplu englez Hilla
ry Green-Lynn Watts cu 201,74 p. I-au 
urmat perechile Louise șl Barry Soper 
(Canada) — 198,28 p șl Irina Moiseeva 
— Andrei Minlnkov (URSS) — 192,44 p. ■
Potrivit unei știri pubileate de ziarul 
„Mundo deportivo", ciclistul spaniol 
Jesus Manzaneque va fi declarat învln-

; sfîrșit 
patinaj

campionatele 
artistic ale 

a fost cîști-

La Belo Horizonte
ciul demonstrativ__ ____ _
dintre echipa Japoniei și selecționata de 
tineret a U.R.S.S. Voleibaliștii japonezi 
au terminat învingători cu scorul de 
3—0 (15—9, 15—9, 15—6).

s-a desfășurat me
de volei masculin in preliminariile

ZAIR ZAMBIA
C.M

2-0
Fostul campion mondial de box Ia ca
tegoria cocoș, Johnny Coulon, a Înce
tat din viață. în virstă de 84 de ani, 
la Chicago. J. Coulon a devenit cam
pion mondial în anul 1910 în urma vic
toriei prin K. O. asupra lui Jim Hen
dricks.■
Trei alpiniști italieni : Enrico Maugo, 
Gino Mora și Aristide Galbusera, au 
reușit să escaladeze (în premieră mon
dială), piscul „Dintele uriașului" 
(4 014), din masivul Mont Blanc.

Intr-un meci Internațional amical de 
hochei pe gheată, reprezentativa R.F. 
Germania a lntlinlt pe teren propriu se
lecționata Elveției. La capătul unul joc 
echilibrat, hochelștii vest-germanl au 
terminat învingători cu scorul de 5—4 
(2—1, 1—2, 2—1) prin golurile marcate 
de Hlnterstecker (2), Langer, Berndaner 
și Philipp. Punctele oaspeților au fost 
realizate de Dubois (2), Duerst și Ber
ger.

turneuluiLa Lusaka, în cadrul 
final al zonei africane a campiona
tului mondial s-au întîlnit repre
zentativele Republicii Zair și Zam- 
biei. Fotbaliștii din Republica Zair 
au terminat învingători cu scorul 
de 2—0 (2—0), prin golurile marca
te de Adelar Mayanga (min. 21) și 
Emmanuel Kakoko (min 32). La 
meci au asistat peste 75 000 de spec
tatori. Iată clasamentul grupei fi
nale a zonei africane (reamintim că 
echipa clasată pe primul 
califica 
C.M.) :

pentru turneul
loc se va 

final al

Zair 
Zambia 
Maroc

1
2
1

1
1
0

0 
0
0

0 2—0 2
1 4—2 2
1 0—4 0
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