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REVIRIMENTUL SPORTULUI DE MASA
TREBUIE ACCENTUAT

IN TOATE JUDEȚELE ȚARII
In cursul lunii octombrie, într-o serie de județe din țară, brigăzi co

mune ale C.N.E.F.S. ți ale organelor cu atribuțiuni în domeniul educației 
fizice și sportului au efectuat activități de control ți îndrumare, avind 
drept scop îmbunătățirea continuă a muncii activițtilor sportivi ți implicit 
atragerea unui număr tot mai mare de tineri în practicarea exercitiilor 
fizice și sportului.

în cele ce urmează, publicăm-unele aspecte relevate de concluziile 
acestor brigăzi, fapte pozitive, care atestă preocupare pentru vitalizarea 
fenomenului sportiv, dar ți altele negative, pe cale de atenuare sau 
—cum ar fi de dorit — de dispariție...

Toate aceste probleme se înscriu pe linia indicațiilor reiețite din 
•* - ” “• • cu privire Ia dezvoltarea continuă a

sportului, document de partid care trebuie să călău- 
munca tuturor activiștilor sportivi.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
educației fizice și 
zeascâ permanent

OLT: Unele

PROtBTXW DIN TOATE TAXTMf TrtnȚW*1.
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eclipsate de faptul că se recurge la 
deplasări cu mijloace auto. De ase
menea, înotul, ciclismul, gimnastica 
Ia locul de muncă sint neglijate de 
organele cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului de masă, 

în mediul rural, asociațiile sportive 
sătești nu rezolvă cu forțe organiza
torice proprii problemele vieții spor
tive. In cadrul unor competiții cen
trale, cum ar fi „Cupa tineretului de 
la sate- s-a neglijat organizarea de 
întreceri rezervate fetelor din satele 
ce aparțin de comune, asemenea ac
țiuni rezumîndu-se la etapele inter- 
comunale.

Unele neajunsuri au fost întîlnite 
și în gospodărirea bazei materiale. 
Stadionul din Corabia, de exemplu, 
se găsește într-o stare improprie ; 
bazinul de înot de la Caracal n-a 
fost folosit în acest an ; cu totul 
necorespun-zătoare s-a prezentat baza 
sportivă în perioada de vară la li
ceul din Drăgănești Olt.

Unele situații asemănătoare au fost 
întîlnite și la sate. La Deveselu, spre 
exemplu, baza sportivă a fost dez
afectată, fără a se construi alta în lo
cul ei ; la căminele culturale din co
munele Vlădeni și Căleni, în spațiile 
rezervate sportului s-au depozitat di
ferite materiale, în timp ce în comu
na Sprîncenata bazele sportive n-au 
fost nici acum împrejmuite.

Toate aceste neajunsuri trebuie 
grabnic lichidate, asigurîndu-se acti
vității sportive din județ condiții tot 
mai bune de desfășurare, pe măsura 
interesului 
muncii

REPREZENTANȚII NOȘTRI EXCEEENȚI

ceasta partidă formația care por
nea favorită. Dinamo, a obținut vic
toria în patru seturi. Voleibalistele 
cehoslovace au început foarte bine 
jocul, acumulînd din start 4 punc
te, diferență pe care aveau să o. 
păstreze majoritatea timpului. La 
14—10 pentru ele, voleibalistele so
vietice — care evoluaseră surprin
zător de slab pînă atunci și-au re
dresat jocul și au realizat 5 puncte 
consecutiv. Finalul a fost disputat 
și a revenit in extremis formației 
cehoslovace. Apoi Dinamo s-a com
portat din ce în ce mai bine, a ba
rat cu succes acțiunile la fileu ale 
adversarelor, care depuneau efor-, 
turi mari să reechilibreze jocul, dar 
fără succes. Diferențele la care au 
luat sfîrșit următoarele trei seturi 
reflectă superioritatea clară a dina— 
movistelor, de la care s-au remarcat 
Tatiana Tretiakova. Nina Smoleeva, 
Zoia Iusova, Ludmila Scentinima 
și Ludmila Buldakova. Au condus : 
A. Dinicu si L Covaci (România).

DYNAMO (R.D.G.) - GWARDIA 
(Polonia). Echipa poloneză a depus 
ieri multe străduințe în partida cu 
berlinezele. Aceste eforturi nu au 
fost însă încununate de succes, de
oarece Dynamo a avut o forță de 
atac superioară, căra i-a adus vic-

Aurelian BREBEANU

în sala Dinamo din Capitală au 
continuat ieri partidele din cadrul 
seriilor competiției internaționale 
de volei, Dinamoviada. Ca și în 
ziua precedentă, jocurile au purtat 
amprenta disputei aprige pentru 
obținerea victoriilor.

neajunsuri se mai fac
sportul de masă
Olt un puternic

-.Tn ultima
. cunoaște în „ . .
avînt.Au fost inițiate unele acțiuni 
care au dus la creșterea numărului 
de competiții, s-a lărgit sfera de cu
prindere în întreceri, a tineretului 
îndeosebi. Iată cîteva date elocvente 
în acest sens.

Numărul acțiunilor turistice, al 
crosurilor, al jjăftieipanțîlbr în cam
pionatele interne ale asociațiilor este 
aproape dublu, în comparație cu anul 
trecut. Competițiile pe ramuri de 
producție, duminicile cultural-spor- 
tlve, festivalurile, demonstrațiile cu 
ocazia unor zile festive au constituit 
adevărate evenimente pe meleagurile 
județului. In școli, în asociațiile 
sportive, cu sprijinul profesorilor de 
educație fizică, activitatea de masă 
a a tiffs noi cote. La Caracal, de pil
dă, Jh primăvara acestui an. aproape 
toți elevii au fost cuprinși în com
petiții ; la Corabia s-au desfășurat 
reușite acțiuni sportive pionierești ; 
în orașele' Slatina, Balș și Drăgănești- 
Olt, aii fost organizate competiții'la 
atletism, fotbal, tenis de . masă, tenis 
de cîmp.

•Preocuparea față de sport se con
stată și în domeniul bazei materiale, 
în brasul Slatina, spre exemplu, în 
timp foarte scurt s-a amenajat un. 
stadion modern; la Balș, Caracal, 
Corabia, Drăgănești-Olt sîr.t în curs 
de finisare 5 baze sportive, iar Ia 
sate s-au planificat peste 45 aseme
nea obiective.: Sînt dovezi concrete 
ale muncii unor oameni harnici,, care 
ne' ocupă cu pasiune de activitatea 
Sportivă în..01% de continua, ej dez-

vretîie, 
județul

încă simțite
acestea au fost rele-vQlțăre.Toate

vate de brigada de control și îndru
mare care a vizitat recent județul.

Minusurile, din păcate, n-au lipsit. 
Concluziile au subliniat, de pildă, 
faptul că Ia nivelul asociațiilor spor
tive se organizează încă puține acti
vități sportive de masă, din iniția
tivă proprie. Organizarea „Zilei spor
tului preferat", în vederea atragerii 
unui număr sporit de oameni ai 
muncii, a familiilor lor, nu a intrat 
în practica muncii organelor sindi
cale, a U.T.C., sau a consiliilor aso
ciațiilor sportive.
sportive mari ca Aluminiu Slatina, 
I.O.B. Balș, Uzina de vagoane Cara
cal, care n-au inițiat nici un fel de 
asemenea acțiuni. în domeniul turis
mului și concursurilor de orientare, 
inițiativele care apar ici și colo sint

Există asociații

SĂLAJ: Roade mereu
in activitatea sportivă

cu-
A-
ac-

Activitatea sportivă sălăjeană 
noaște o cbntinuă redimensionare.

, vem în vedere, în mod deosebit, 
țiuțiile organizate cu participarea e- 
levilor, a tineretului din întreprin
deri și instituții, de la tate. Sărbăto
rirea, de curînd, a 503 de ani de 
atestare documentară a existenței o- 
rașului Zalău, reședința județului, a 
constituit un binevenit prilej și pen
tru organizarea unor competiții spor
tive de masă, care au angrenat peste

ce it-1 acordă oamenii 
și îndeosebi tineretul.

Dumitru CERCHEZAN

mai bogate 
a tineretului

de tineri și tinere, fotbaliști,1000
voleibaliști, jucători de tenis de cîmp, 
handbaliști, șahiști, amatori ai con
cursurilor de orientare turistică, iu
bitori ai atletismului. La această ul
timă disciplină sportivă amintită, să- 
lăjenii s-au bucurat de vizita unor 
reprezentanți ai unor județe înveci
nate (Bihor. Cluj, Satu Mare) sau 
cu care au statornicii tradiționale în
treceri (Maramureș, Bistrița-Nâ- 
săud

Comel Oros (Dinamo București) va bloca cu o mină atacul din pasă 
scurtă al voleibaliștilor coreeni.

Foto : Dragoș 1IEAGU

BOX CLUB CONSTRUCTORUL GALAȚI"

N-A FOST SCUTITA
Dl IMOIII

IN PRIMUL MECI
CU DUNĂRIA GALAȚI
Prima din cele două ................. .

tante ale etapei inaugurale a di
viziei A la hochei s-a consumat 
pe patinoarul „23 August" din

întîlniri

jn divizia de hochei

res-
ieri, 

. . . _ Ca
pitală,. opunînd, după cum se știe, 
pe Dinamo București și- Dunărea 
Galați. La capătul unui joc doar 
cu rare și, din păcate, scurte Pe
rioade mâi atractive, bucureștehii au 
cîstigat cu scorul de 7—3 (3—0, 0—1, 
4-2).

După o primă repriză în care 
superioritatea tehnică a dinamovîș- 
tiior ș-a concretizat mult mai ușor 
decît era normal (pe fondul unei 
replici palide a gălățenilor), în con
tinuare partida a fost ceva mai a- 
nimată. Aceasta, pe de o parte, 
pentru că hocheiștii de la Dinamo 
au slăbit simțitor ritmul, iar pe de 
altă parte pentru că oaspeții s-au 
dovedit mai activi în atac, punînd 
uneori în dificultate defensiva di- 
pămovistă. La începutul reprizei a 
treia, scorul .devenise doar 3—2 pentru 
Dinamo (min. 45) și se părea că 
partida va lua o întorsătură neaștep
tată. Treziți ia realitate de această 
situație, de loc favorabilă pentru ei, 
jucătorii de la Dinamo au reacțio
nat vehement și într-un interval 
de 3 minute au înscris 3 goluri, 
astfel că au ajuns să conducă cu 
6—2 (min. 50). Finalul jocului, a fost 
cea mai' interesantă parte a întîlnl'rîi, 
ambele echipe atacînd deschis, în 
forță.

Au marcat Gh. Huțanu (2), Pană 
(2), Banda?, Vișan. Costea pentru 
Dinamo, respectiv Ciobotaru, Lucaci, 
Trăușan — pentru Dunărea. Au 
arbitrat M. Presneanu și Gh. Mure- 
șan, ambii din București.

Azi, de la ora 17,30, are loc partida 
revanșă.

(C. A.)

Handbalul înregistrează anual r.oi adepți in rindul tinerilor din județul 
Sălaj. Imaginea ne înfățișează o fază de la un meci din cadrul campio
natului județean. Protagoniste, echipele Armătura Zalău (in tricouri și 

chiloți albi) și C. S. Cehul Silvaniei
Foto : Ionel DAVID, ziarul „Năzuința" — Zalău

IN PRIM PLAN — COMPETIȚIILE DE MASĂ
Tinerii sălăjenl, de la orașe și 

sate, sînt prezenți constant în acti
vități sportive de masă. Este moda
litatea directă de a dezvolta gustul 
pentru exercițiu fizic, pentru miș
care, mai ales acolo unde cu un de
ceniu în urmă nu se prea știa ce 
este un joc de handbal sau un teren 
de tenis. Acum Sălajul numără, de 
pildă, o duzină de terenuri pentru 
tenis și aproape tot atîtea centre de

inițiere a copiilor și elevilor, alături 
de altele în care se deprind tainele 
atletismului, fotbalului, voleiului. Nu 
s-a ajuns încă la rezultate specta
culoase, dar peste tot se muncește 
cu sirg, se selectează talente, se șle- 
fuiesc, cu migală și răbdare, viitorii

Tiberiu STAMA

Marți după-amiază, în sala de 
festivități de pe platforma Combi
natului Siderurgic din Galați, o nu
meroasă asistență — printre care 
am recunoscut numeroși sportivi 
frunteși, antrenori — a fost mar
tora unui important eveniment în 
viața sportivă a bătrînului oraș du
nărean. Din inițiativa și cu spri
jinul organelor locale s-a consti
tuit ..Box-Clnb Constructorul Galați" 
prima unitate de acest gen înfiin
țată pe lîngă o mare întreprindere.

Ședința de constituire a avut loc 
în nrezența tovarășilor Glieorghe 
Guriev, președintele Federației Ro
mâne de Box, Cristea Pctroșcneanu, 
secretarul general al federației de 
spenifllitate. Ghcorgfio. Baroga, .se
cretarul Comitetului de nartid de 
pe platforma combiriatului. Ion Sta- 
matoiu, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor, care în alo
cuțiunile lor au relevat importanța 
și oportunitatea evenimentului.

Desigur, înființarea Box-Clubu- 
lui la Calați nu este deloc întîm- 
plătoare. deoarece noartă amprenta 
linei vechi și trainice 
șui de la Dunăre este 
mele centre din țară 
sat această disciplină, 
ridicat și s-au afirmat pe arenele 
din țară și de peste hotare boxeri 
de certă valoare, care și-au adus 
din plin contribuția la constituirea 
școlii românești de box. Este sufi
cient dacă amintim de Panaitescu 
Zlgotto, Grigore Jelesneac, Ion Pei- 
cin, Dum!,-> Ciobotaru ș.a Tradi-

ția boxului gălățean este astăzi 
continuată cu succes de pugiliști 
ca Alee Nastac. Sandu Tîrîlă. 
cea Tone și alții.

Prin înființarea la Galați a 
tui club de box, pugilismul „__
țean va căpăta noi valențej va con
duce nemijlocit la dezvoltarea și a- 
firmarea acestui sport. deoarece 
aici sînt asigurate condiții dintre 
cele mai favorabile. Noul club de 
box (vicepreședinte salariat — 
Gheorghe Moscopol) dispune de un 
sediu propriu, de două săli de an
trenament și un colectiv de tehni
cieni avîndu-1 în frunte pe antreno
rul emerit Petre Mihai,

Ne exprimăm convingerea că în 
sctirtă' vreme boxul gălațean se va 
afirma cu și mai multă tărie, con
tribuind astfel la îmbogățirea lo
turilor naționale cu sportivi de cer
tă valoare.

AMROKAN (R.P.D. Coreeană)— 
UJPESTI DOZSA (Ungaria). Me
ciul de debut al etapei a II-a s-a 
soldat cu succesul scontat al volei
balistelor coreene, care au îneîntat 
din nou prin mobilitate în teren, 
prin intervenții acrobatice în apă
rare și mai cu seamă prin combi
națiile rapide realizate la fileu. De- 
altminteri, acesta a fost atuul esen
țial al succesului lor. Trebuie apre
ciată însă și comportarea bună a 
jucătoarelor de la Ujpesti Dozsa, 
care nu numai că au izbutit să 
contracareze mult timp viteza de 
acțiune a coreencelor. ba chiar au 
cîșțigat și un set, iar în ultimele 
două au menținut echilibrul jocu
lui pînă spre finaluri, cînd resursele 
fizice nu le-au mai permis însă să 
efectueze blocaje prompte. Atacuri
le .din pase scurte ale sextetului 
pregătit de Kim Sin-kium au sur
prins apărarea la fileu maghiară, 
solicitată intens. Arbitri: 7 .L_
(Polonia) și M. Nicolau (România).

DINAMO (U.R.SS.) -------
BtVEZDA (Cehoslovacia). Și în a-

J. Szlivka

RUDA
(Continuare In vag a 4-a)

A

Mir-

aces-
gălă-

Telemac SIRIOFOL
--------------- -.......................i......................

(Continuare in pag. a 3-a)

Astă seară, la Helsinki

STEAUA JOACA 
ÎN „CUPA CUPELOR"

LA BASCHET

A

ieri a plecat la Helsinki echipa mas
culină de baschet Steaua pentru a sus
ține, astă seară, prima partidă din ca
drul ediției a Vin-a a „Cupei cupelor", 
mai precis in 16-imile competiției. Ad
versara vlcecamplonllor României este 
formația Helslnger Kisa Toverit, ta rta- 
dui căreia evoluează șl jucători prove- 
nițl din rtadul profesioniștilor nord-a- 
mericani. Întîlnirea de astăzi are ca 
arbitri pe Semion Atanasev (U.R.S.S.) și 
Oscar Peteresen (Suedia), Meciul retur 
se va desfășura tn ziua dș H noiem
brie, ta sala rlereasea din Bucura»ti, 
șl va ti arbitrat de Borislav stolcev 
(Bulgaria) și Georgios Tsolakldis (Gre
ets).

In caz de victorie ta dubla partidă 
eu Helslnger Kisa Toverit, steaua va 
juca cu tnvtagătoarea dintre Paisley 
B.C. (scoția) și B.B.C. Spartak Pepsi 
(Luxemburg), iar eîștlgătoarea acestei 
tatilnlri se va califica !n grupele sfer
turilor de finală ale ^Cupei cupelor".

Celelalte echipe românești participante 
la cupele europene vor Juca in optimile 
de finală. astfel : Dinamo (C.C.E. — 
masculin) cu învingătoarea dintre Tehnik 
Unlversitesl Istanbul șl Racing Ford 
Anvers: Politehnica București (C.C.E. — 
feminin) cu Învingătoare» dintre A.S.S. 
Academica Coimbra (Portugalia) și 
Union Garant. Ehgartner Vifena. Aceste 
meciuri se vor disputa la 29 noiembrie 
și la 6 decembrie, mai întîi în depla
sate și apoi la București. In „Cupa cu
pelor" la fete, I.E.F.S. este calificată în 
faza sferturilor de finală.

tradiții Ora- 
unul din pri- 
care au lan-
De aici s-au

Ciîiți in pag. a 4-a 
CRONICA PRIMEI GALE 

„CRITERIULUI TINERETULUI" 
LA BOX, DE LA GALAȚI

Sportivii despre ei înșiși, despre victoriile și infrîngerile lor
Tradiționala rubrică deschisă comentariilor făcute de sportivi, pe mar

ginea întrecerilor la care ei au participat, găzduiește astăzi, în proporție 
majoritară, părerile 
întîlnirile derby la

sportivelor. 6 fete ne împărtășesc opiniile lor despre 
handbal, volei și baschet.

BASCHET MARGARETĂ PRUNCU (POLITEHNICA)-.
„SUCCESUL

Cea niai mare surpriză a turneului 
campionatului republican feminin de 
baschet desfășurat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în sala Olimpia din 
Timișoara (Universitatea Timișoara — 
Politehnica București 52—51) este co
mentată de două dintre cele mai 
bune jucătoare ale întrecerii respec
tive :

RODICA GOIAN (UNIVERSITA
TEA): „La începutul primei repri
ze, atn-fost mult încurajate de reu
șita unor contraatacuri realizate de 
Rodica Constantineseu, apoi am de
venit din ce în ce mai atente în a- 
p&rarea agresivă ce o practicam, iz
butind să o anihilăm în mare mă
sură (tn special în repriza I) pe Su- 
zana Szabados. Am folosit aproape 
permanent atacuri cu durată mare 
și ne-am luptat foarte mult pentru 
a recupera șl în atac șl tn apărare. 
Faptul că acum ne-am pregătit mal 
bine decît anul trecut ne-a fost de 
un real folos, mal ales că s-a Insistat 
asupra a două capitole la care eram 
deficitare i pregătirea fizică și pre
cizia aruncărilor la coș. Dar nu pot 
uita nici sprijinul primit din partea 
publicului, care ne-a susținut cu mul
tă căldură și căruia eu șl coechipie
rele ti mulțumim".

MARGARETA PRUNCU (POLI
TEHNICA) : „în general, în partida 
cu Universitatea, ca de altfel în tot 
turneul, am jucat sub nivelul posibi
lităților noastre, cred că în mare mă
sură din cauza oboselii intervenite 
după turneul efectuat in Cehoslovacia, 
unde am susținut nouă meciuri în 10 
zile. La înapoiere, am avut cîteva 
zile de odihnă, dar probabil că nu

ECHIPEI UNIVERSITATEA A FOST MERITAT"
au fost suficiente pentru refacerea 
fizică și, mai cu seamă, nervoasă. 
Noi ne-am pregătit, în mod special, 
pentru întîlnirea cu Voința București. 
A doua zi am jucat cu Universitatea, 
care ne-a incomodat mult prin' agre-

sivitatea apărării. Trebuia să trecem 
de această surpriză, dar nu am reu
șit și am pierdut o partidă în care 
adversarele s-au străduit enorm pen
tru un succes meritat. Noi trebuie 
să ne impunem pe parcurs șl nu să 
ajungem ca o singură decizie a arbi
trilor să hotărască rezultatul. Repet, 
noi sîntem de vină și cred că înfrân
gerea ne-a prins bine, deoarece ne 
va determina să privim cu și mai 
multă răspundere pregătirea pentru 
viitoarele întreceri ale campionatu
lui, cînd vom întîlni rivalele noastre 
de tradiție (n. r. Rapid și I.E.F.S.). 
precum 
fruntări

și în vederea primelor con- 
din cadrul C.C.E.".

POPICE ION PETRU (RAPID)

VIZITA DELEGAȚIEI COMITETULUI
GENERAL PENTRU CULTURĂ FIZICĂ

ȘI TURISM DIN P9L0NIA
La invitația conducerii Consiliu

lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ieri a sosit în București 
o delegație a Comitetului general 
pentru cultură fizică și turism 
din Polonia, condusă de tovarășul 
Boleslaw Kapitan, președinte.

Cu prilejul vizitei oaspeților vor 
avea loc convorbiri între cele două 
conduceri ale mișcării sportive din 
România și Polonia și vor fi vi-

zitate instalații și baze sportive 
din București.

La aeroportul Otopeni, delegația 
C.G.C.F.T. a fost întîmpinată ds 
tovarășul Emil Gliibu, secretar al 
C.N.E.F.S.

Au fost, 
însărcinatul 
Ambasadei Poloniei la București, 
Edward Rakicki, și alți reprezen
tanți ai ambasadei.

de asemenea, prezenți 
cu afaceri a.i. al

i.

ASTĂZI, LA CRAIOVA Șl MADRID, ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

A ÎNTRECERILOR CU STANDARD SI ATLETICO

DE ZILE MARI

de atac Takaci o lasă

se întrevadă.

CRAIOVENII SPERĂ
INTR-O PARTIDĂ

♦

Central din Craiova va

speranța că echipa 
va reuși să refacă 
două goluri primite 
cel de la 24 octorn-

• Belgienii, sosiți, ieri la prinz in 
„Cetatea Băniei", vor miza pe apărare? 

Aducerea fundașului Thissen in locul
mijlocașului

să

Stadionul
fi astăzi, cu siguranță, neîncăpător 
pentru iubitorii fotbalului din loca
litate și din împrejurimi, prezenți 
în tribune cu 
lor favorită 
handicapul de 
în primul joc, 
brie de la Liege. Partida retur din 
turul al doilea al Cupei U.E.F.A., 
Universitatea Craiova — Standard 
Liege, trezește un viu interes, do
vadă fiind și cererea mare de bile
te. Vor fi capabili jucătorii univer
sitari, pe parcursul celor 90 de mi
nute, în cursa lor contracronometru, 
să egaleze scorul general, sau chiar 
să marcheze un gol în plus (acel 
minim, dar necesar avantaj) care să 
le asigure calificarea tn turul al 
III-lea al competiției ? Greu, dar 
nu imposibil.

în întîlnirea de sîmbătă, cu C.F.R. 
Cluj, atacul craiovean, deși fără O- 
blemenco. a funcționat foarte bine, 
realizînd scorul record al acestei 
ediții de campionat. Dar, cum bine 
remarca antrenorul C. Cernăianu 
Ia sfîrșitul meciului, „C.F.R. Cluj 
nu este Standard Ltege“ ; întîlnirea 
trebuie privită cu mare atenție, tn 
sensul unei mobilizări totale, a ex
primării In joc a tuturor cunoștin
țelor, pe fondul unor ambiții înze
cite din partea celor 11 jucători 
craioveni. De aceea, pentru reface
rea terenului pierdut la Liăge, este 
nevoie de combativitate, foarte 
multă răbdare în pregătirea acțiu
nilor la mijlocul terenului, construi
rea fazelor de atac pe extreme, prin 
valorificarea la maximum a calită
ților lui Țarălungă și Marcu, deci-

DRUntiL CEL DUN“,ACUM CRED CĂ NE AEEĂM PE
biective, ca, de pildă, reluarea tîr- 
zie a pregătirilor în vederea noului 
campionat (din cauza «amenajării 
arenei din Giuleștl) și plecarea unui 
jucător de bază al echipei (C. Ră- 
dulescu, care s-a transferat). Acum, 
cred că ne aflăm pe drumul cel 
bun. Poate că la început această 
revenire nu va fi dintre cele spec
taculoase. Vom încerca, de pildă, 
să cîștigăm și jocul din etapa ur
mătoare, cu toate că acesta va avea 
loc în deplasare".

•r

ION PETRU (Rapid București) : 
„Formația noastră, care activează 
de mulți ani în divizie, a obținut în 
etapa a V-a a actualului campionat 
prima sa victorie. După cum se 
știe, în acest început de sezon am 
avut numai insuccese, patru jocuri 
pierdute, unul chiar pe arena noas
tră din Giulești, cu Dacia Ploiești, 
nou promovată. Acest eșec ne-a 
ambiționat să ne pregătim mai bine 
la antrenamente, să lucrăm mai in
tens. Slaba comportare 
lui s-a datorat și unor

a Rapidu- 
condițîi o-

VOLEI
„NU NE-AM DESCURAJAT Șl...

HELGA BOGDAN (DINAMO).
AM ÎNVINS !“

(Dinamo) : 
prezenți la

HELGA BOGDAN
„Dacă mulți dintre cei 
meciul nostru cu Penicilina nu cre
deau că vom obține victoria după 
acel debut total nefavorabil, noi, 
totuși, nu ne-am descurajat și bine 
am făcut! Mobilizîndu-ne, am reu-

șit să realizăm punct după punct, 
terminînd învingătoare în trei se
turi. Aceasta a fost posibil. în spe
cial. datorită blocajului care a func
ționat bine, stopîno acțiunile la fi-

(Continuare în pag. a 2-a)

Rora (stingă) ți Marcu, purtătorii tricourilor cu nr. 11, cei mai percutanți 
atacanți ai formațiilor care evoluează astăzi pe stadionul „Central" din 

Craiova
zia la finalizare șl imprimarea unui 
tempo ridicat încă de la primul 
fluier al arbitrului, manieră de joc 
care să surprindă și să deregleze 
sistemul defensiv al oaspeților.

Jucătorii craioveni cunosc acum 
punctele forte ale lui Standard. 
După înfrîngerea de la Liege, în 
ședința de analiză de după joc, 
au învățat din propriile greșeli, 
găsind totodată cele mai corespun
zătoare căi și mijloace de debuso- 
lare a mecanismului tactic al for-

nțației antrenate de Vlatko Marco- 
vicl, în care piesele de bază se 
cheamă Sigurvinsson, Bukal și 
Rora.

Odată încheiate, încă de iert, 
pregătirile pentru acest joc, antre
norul Cernăianu declara : „Jucătorii 
mei sint eonștienți de importanța 
care o prezintă meciul de astăzi.

Ghecrghe NERTEA

(Continuare in pag. a 3-a >

[în pagina a lll-a, amănunte despre întîlnirea de la Madrid]
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După campionatele naționale de cros Asistind la două meciuri din campionatul
divizionar de popice

RECORDUL RAPIDISTELOR
„CUPA DE TOAMNA" LA HANDBAL,

DAR GREUL ABIA ÎNCEPE
Campionatele naționale de 

care s-au desfășurat pentru a 
oară consecutiv pe traseul de

cros, 
doua . „ ____
la Băiie Felix, au consemnat un 
real progres al alergătorilor noștri 
de semifond și fond. Numărul de 
participant!, la individual și,' mai 
ales, la echipe, buna pregătire ge
nerală, selecția serios îmbunătățită, 
rezultatele bune obținute pe tra
seele deja cunoscute și precis mă
surate, iată numai cîteva aspecte 
ale unei reușite (din punct de ve
dere valoric) ediții a campionatelor.

• Dacă Liceul de atletism din 
Cimpulung Muscel, cu 5 titluri, 
Steaua cu 4 titluri și Metalul Bucu
rești cu 3 titluri au arătat că în 
aceste unități se muncește serios și, 
în special, cu spor, ne declarăm 
complet nesatisfăcuți de modul în

secare s-a prezentat secția clubului 
„campion absolut" Dinamo Bucu
rești la această ediție. Pentru pri
ma oară în istoria sa, Dinamo se 
întoarce de la un campionat na
țional de cros fără nici un titlu !... 

.Oare ce explicații s-ar putea da 
după o asemenea „performanță" 
cînd se cunosc condițiile de pregă
tire pe care le au dinamoviștii și 
care sînt mult mai bune decît în 
celelalte secții. Nesatisfăcător s-au 
prezentat și alte unități de bază 
(C.A.U. și Ș.S.A., ambele din Bucu
rești).

• Apar unități noi care se dis
ting prin valori atletice, datorită 
sprijinului primit, a pasiunii antre
norilor de la Liceul 2 Deva (Ion 
Ciofică), Olimpia Craiova (Mihai 
Nestor și Ștefan Popescu). De ase
menea, consemnăm rezultatele unor 
secții, în evident progres, de Ia 
Ceahlăul Piatra Neamț și din Ga
lați.

• După rezultatele bune obținu
te în cursul sezonului, iată că tînă- 
rul Iile Floroiu se distinge și la 
cros, unde obține — la tineret — 
cea mai categorică victorie. Luînd 
Startul și în cursa seniorilor, el 
și-a adus o contribuție decisivă la 
victoria echipei Steaua. Toate Iau-

dele pentru acest sportiv, 
exprimăm» nedumerirea față 
târârea antrenorilor de la 
de a introduce, la interval foarte 
scurt, un sportiv țînăr în două 
curse de cros, lucru unic în aceste 
probe atît la noi cît și în alte țări.

• Cursa seniorilor a prilejuit 
victoria oarecum așteptată a lui 
Petre Lupan. Mai interesant ni se 
pare timpul realizat pe o distanță 
bine măsurată (10 000 m) ; 29:46.0. 
Al 14-lea clasat a realizat un re
zultat sub 31 min. !

• O revelație : cîștigătoarea de la 
junioare III, Erszebet Ambruș de la 
Tractorul Țg. Secuiesc, alergătoare 
care seamănă leit cu fosta record
mană mondială H. Falck.

• Două surprize plăcute: victo
ria neașteptată a echipei de se
nioare a Constructorului Buc. și 
clasarea pe locul II a Ioanei Ară- 
șanu Ia senioare și a lui Paul Copu 
la tineret.

• Mihai Tintorescu — un nume 
care nu mai are nevoie de pre
zentare. De doi ani la Pitești, a- 
cest specialist a făcut să se vadă 
priceperea sa. A reușit acum, la 
Felix, să-și claseze 5 echipe — în 
cele 9 alergări — între primele 6 !

• A surprins neplăcut — la pri
ma probă — organizarea defectuoa
să, care a făcut — din vina corpu
lui de oficiali — ca fetele sosite 
după locul 25 să nu mal primească 
bonurile de sosire, cu ordinea exac
tă. De altfel, în general, organiza
rea a fost sub ceea ce ne-a obișnuit 
pînă acum această comisie.

• în cronica campionatelor re
publicane de cros desfășurate du
minică la Oradea nu au apărut re
zultatele probei de junioare I. Iată 
primele clasate : individual: 1. Doi
na Popa (Metalurgistul Cugir), 2. 
Domnica Tîrlea (Știința Baia de 
Aramă), 3. Mariana Bratu (înainte 
Vînju Mare); echipe: 1. L.C.E.A. 
Cîmpulung Muscel, 48 p, 2. Liceul 
2 Lași 58 p, 3. C.S.M. Cluj 61 p.

nadar 
de ho- 
Steaua

Campioana țării la popice, echi
pa feminină Rapid București, își 
continuă șirul succeselor, obținînd 
a 11-a victorie consecutivă (6 în 
returul ediției trecute și 5 în ac
tualul campionat), ultima în dauna 
puternicei formații Metrom din 
Brașov (este, de altfel, singura 
echipă care se poate mîndri cu o 
asemenea performanță). Jucînd în 
deplasare, elevele antrenorului Tu
dor Buzea au acționat în nota lor 
obișnuită și au reușit, grație unei 
pregătiri tehnice superioare, să se 
acomodeze ușor cu particularitățile 
pistelor și astfel să lanseze cu si
guranță bila La „ulița" mare a lă
cașului popicelor, stabilind cu cele 
4 002 p.d. recordul sălii Metrom, 
recent retumată.

Meciul a avut o evoluție extrem 
de interesantă, gazdele luînd încă 
de la primul schimb (tînăra Maria 
Vătafu) conducerea cu 46 p.d. In 
continuare, și-au disputat întîietatea 
jucătoare de forțe sensibil egale, 
oaspetele fiind nevoite să facă uz 
de întregul lor arsenal tehnic și 
fizic pentru a reduce din handicap, 
iar în final să obțină o victorie 
muncită, dar pe deplin meritată. 
Lipsit de aportul unei jucătoare 
de bază, Alexandrina Navon (bol
navă), antrenorul sextetului rapi- 
dist, care obișnuiește să-și rodeze 
elevele pentru toate posturile, a 
trimis sîmbătă pe arenă o formație 
într-o formulă inedită, care, mai 
ales în final, se părea că nu va 
putea învinge rutina gazdelor. To
tuși, cu o zestre infimă, doar 35 
de „bețe" acumulate cu multă tru
dă de coechipierele sale, bucureș- 
teanca Elena Irod, ultimul schimb 
al oaspetelor, a întrecut-o clar pe 
cunoscuta sportivă Margareta Rotter, 
performera echipei sale în etapa 
anterioară : 414—378. Iată și rezul
tatele individuale în ordinea in
trării jucătoarelor pe pistă: Ma
ria Vătafu (M) — Angela Sofronle 
(R) 398—352, Margareta 
Elena Gonciar 398—412, 
Magda ” ' _
Tereza Meșter — Maria 
382—407, Llvia Răstăman — Vasili
ca Pințea 399—422, Margareta 
Rotter — Elena Irod 376—414. Re
zultat final: 2 402—2 330 pentru
rapidiste.

Nu putem încheia fără a aminti,

Tripla campioana europeană 
junioare, Vasilica Pințea a fost au
toarea principală a victoriei obți

nută de rapidiste la Brașov

măcar în treacăt, despre Florica 
Filip, membră a lotului reprezen
tativ de senioare, care — în ultima 
vreme — nu mai progresează pe 
măsura posibilităților ei, deoarece 
viteza de reacție prea puternică cu 
care lansează bila îi scade din 
precizie. Ar fi cazul să-și mai mo
dereze lovitura, fiind mai receptivă 
la indicațiile antrenorului ei.

FLACÂRA CÎMPINA 
ARE UN NOU ANTRENOR

Nagy —
Gabriela

Florica Filip 377—395, 
Popescu

INTRE INTENȚII Șl REALIZĂRI
Programată de-a lungul a 10 

etape, tur șl retur. In peri
oada 26 august — 4 noiem
brie, „Cupa de toamnă" a angajat 
toate cele 24 de formați! (12 femini
ne și 12 masculine) care activează în 
primul eșalon al handbalului nostru. 
La sfirsitul întrecerilor, trofeele au

■ ' UNIVERSITATEA .
BAIA

!
foaia eă Școala sporFaate e4 $a«ta»por- 
Ueg di» Ttmtțoora, 
•I edrei ttlrim vlăs
tar este secția de 
atletism, va reuși să 
atragă copii spre 
prima disciplină o- 
Bmpted. lat-o pe 
pretf, Utta Lereter 

;.<nțjtindu-i pe micii 
aspiranți

Fotot 
Drago» NEAOU

tivi di» Timișoara,
«I edrei ultim vlăs
tar este secția de
atletism, va reuși să
atragă copii spre
prima disciplină o-
limpieă. lat-o pe
praf. Utta Lereter
inlflindu-i pe micii

aspiranți
Fotei

Drago» NEAOU

Se știe că popicarii cîmpineni 
traversează în prezent o perioadă 
dificilă. Noul lor antrenor, fostul 
jucător al echipei, loan Dănuțiu, 
caută o ieșire din impas, încercînd 
să înlocuiască pe vechii titulari cu 
elemente tinere. Duminică, în me
ciul cu Rafinăria Teleajen, jucînd 
acasă, Flacăra a întrebuințat doi 
juniori, Mihai Vartic și Ion T.a- 
langă, care au dat randamentul 
scontat. Iată rezultatele individua
le : D. Constantin (F) — T. Sîrzea 
(R) 945—831, N. Gruia — M. Gheor
ghe 937—929, M. Vartic — Gh. Do- 
dică 834—860, I. Talangă — S. Sil
vestru, înlocuit după 150 de bile 
cu V. Ivan 817—770, I. Postelnicu
— M. Constantin 912—912, A, Slay
— Gh. Silvestru 951—911. Scor 
final: 5 396—5 213.

Maestrul emerit al 
Petre Purje nu a jucat în echipa 
locală, acuzînd o ușoară 
dar

sportului

răceală, 
după spusele antrenorului 

— nici nu se prezenta într-o formă 
bună de joc. Celălalt om de bază 
al echipei naționale, Gh. Silvestru, 
a fost depășit de adversar, dar 
ceea ce ni se pare mai grav este 
faptul că 
destul de 
de lot.

a tras de 5 ori în... gol, 
mult pentru un sportiv

Traian IOANIȚESCU

fost cucerite de 
TIMIȘOARA și MINAUR 
MARE.

Rațiunea organizării acestei 
tiții a fost dictată de faptul 
turile reprezentative au trebuit 
efectueze o pregătire specială în ve
derea participării echipelor noastre 
raționale la campionatele mondiale 
din Iugoslavia (feminin — decem
brie 1973) și R.D. Germană (masculin
- februarie. 1974). Și cum loturile 
reprezentative cuprind cei mai valo
roși jucători ai formațiilor de divizia 
A, federația de specialitate a hotărît
— pe bună dreptate — amîi'area 
campionatului cu cîteva luni și or
ganizarea acestei competiții cu carac
ter republican în perioada care ar fi 
corespuns unui tur de divizie.

In intențiile F.R.H., „Cupa de toam
nă" trebuia să asigure echipelor din 
primul eșalon nu numai o continui
tate competițională, dar și o posibili
tate foarte bună de a-și verifica po
tențialul tehnico-tactic șl capacitatea 
rezervelor, de a încerca noi formule 
de joc și, în sfîrsit, de a arunca în 
luptă handbaliști tineri.

Pentru a constata cum au fost 
îndeplinite aceste cerințe, ne-am a- 
dresat cîtorva tehnicieni. Iată părerile 
Interlocutorilor noștri :

EUGEN TROFIN (Universitatea 
București): „Pentru mine, „Cupa de 
toamnă" a fost binevenită întrucît, 
așa cum se .știe, la sîîrșitul campio
natului trecut am pierdut întreaga 
formație de bază. în această situație, 
am avut prilejul să încerc acum di
ferite formule de echipă, să pun In 
treabă o serie de jucători care au 
stat multă vreme pe banca rezerve
lor. Șl chiar după scurgerea celor 10 
etape mai am Încă destule probleme 
de rezolvat. Cred chiar că pentru a 
fi încununată de c reușită depiinâ, 
„Cupa de toamnă" putea fi de mai 
lungă durată, eventual prin progra
marea a încă unui tur. In altă ordine 
de idei, profit de acest prilej pentru 
a-mi exprima un punct de vedere în 
legătură cu întreruperile și amână
rile campionatului — destul de dese 
în ultima vreme. Dacă în situația 
de acum, cînd la orizont se află cam
pionatele mondiale. înțeleg această 
măsură, nu cred că principala noas
tră competiție internă trebuie frag
mentată și atunci cînd' este vorba de 
participarea echipelor reprezentative 
la competiții internaționale de mai 
mică importanță (cum s-a 
cu „Cupa Țărilor Latine" 
piu)".

CONSTANTIN LACHE 
tatea Timișoara) : „Am 
bucurie ldeea organizării 
competiții, întrucît lotul 
aveam la dispoziție cuprindea doar 
două dintre titularele echipei de ba
ză (Hristov șl Stoicovici — n.n.). O- 
blectivele pe care le-am planificat 
pentru „Cupa de toamnă" — rodarea 
rezervelor și integrarea noilor venite 
în concepția noastiă de joo — au 
fost îndeplinite, dar mă gîndesc că 
întrecerile s-au încheiat prea devre
me și ne-a rămas o mare perioadă 
de timp fără competiții. Pentru a a-

compe- 
că lo

jă

întîmplat 
de exem-

(Univers», 
primit cu 

acestei 
pe care-1

LUCRĂRILE SEMINARULUI INTERNAȚIONAL SALVAMONT
SIBIU, 8 (prin telefon). Cea de a 

doua zi a Seminarului internațional 
Salvamont a debutat cu o intere
santă ședință de proiecții și diapo
zitive, găzduită într-una din sălile 
modernului edificiu al Casei de 
cultură a sindicatelor. După a- 
ceasta, participant!! la lucrări au 
vizionat în holul aceleiași Case de 
cultură o expoziție de fotografii și 
materiale necesare în acțiunile de 
salvare în munți, concepute și rea
lizate de membrii echipelor Salva-

mont din Brașov, Pitești, Sibiu, 
Cimpulung, Baia Mare, Zămețti.

La amiază, a avut loc festivita
tea deschiderii oficiale a Seminaru
lui Salvamont, la care au asistat, 
în afara participanților la lucrări, 
tovarășii N. Hurubean, vicepreșe
dinte al Consiliului popular al ju
dețului Sibiu, II. Sitzlcr, vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului Sibiu, reprezentanți ei 
organelor locale din domeniul spor
tului și turismului, precum și oas
peții din Austria, Cehoslovacia, R.F.

Germania, reprezentînd organizații 
similare din aceste țări.

Au luat cuvîntul cu acest prilej 
prof. M. Mihăilescu, secretar gene
ral al F.R.T.A., N. Hurubean, doctor 
Nicolae N. Ivan — centrul Salva- 
mont Sibiu, H. Mautner (Austria) 
și doctor L. Cornea, secretarul Co
misiei centrale tehnice Salvamont.

Lucrările seminarului au conti
nuat marți după-amiază, cu refera
te pe teme medicale și de educare 
a turiștilor.

Sebastian BONIFACIU

vea, totuși, un număr suficient de 
jocuri »1 o continuitate competiționa
lă, noi vom organiza ia Timișoara o 
„Cupă da Iarnă".

LASCAR PANA (Minaur Baia Ma
re): „Pentru handbalul băimărean, 
succesul echipei tn competiția recent 
încheiată este de bun augur șl con
tribuie In mare măsură la bunul 
mers al activității în perioada urmă
toare. Cupa ne-a permis să eliminăm

torlel, In loc să-și canalizeze pregă
tirile spre obiective mal importante 
cum ar fi: desăvtyșlrea măiestriei 
tehnlco-tactlce, verificarea jucători
lor de perspectivă și a rezervelor E 
adevărat că au existat citiva antre
nori care au înțeles așa cum trebuia 
ldeea organizării acestei competiții, 
însă marea majoritate a lor au ur
mărit cu orice preț realizarea pseudo- 
surprizelor. uitînd că, o’ ti-

Fază dintr-un meci disputat in cadrul „Cupei de toamnă11 : Universitatea 
București — Universitatea Iași. In imagine, atac la poarta ieșencclor. 
Șutează bu<cureșteanca Lidia Scorțescu, sub privirile coechipierei sale, 

DiaconescuSteliana
cîteva lacune existente în jocul for
mației și să ne edificăm pe deplin 
asupra aportului pe care ni-1 pot a- 
duce rezervele. Sînt mulțumit de 
comportarea, întregului lot și cred că 
In urma acestei victorii pretențiile 
noastre vor crește în campionat. 
Competiția a fost — din punctul meu 
de vedere — utilă, dar poate că tre
buia să se întindă pe o mai mare 
perioadă de timp".

GABRIEL ZUGRAVESCU (antre. 
nor federal): „Cupa de toamnă putea 
fi mult mai bine valorificată de for
mațiile primului eșalon dar, din pă
cate. aproape toate echipele au ur
mărit în primul rînd obținerea vic-

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag. 1) HANDBAL

leu ale adversarelor, ce beneficiau 
de trăgătoare cu o forță remarcabi
lă. De asemenea, serviciile executa
te de coechipierele mele au pus în 
dificultate apărarea adversă și 
le-au împiedicat pe ieșence să con
struiască combinații eficace1*.

AURELIA ICHIM (Penicilina) : 
„Am început bine, am realizat un 
decalaj ce părea irecuperabil pen
tru dinamoviste, dar în cele din ur
mă am pierdut. Cum explic eu a- 
ceastă înfrîngere? în primul rînd 
prin nervozitatea ridicătoarei care, 
din dorința prea mare de a obține 
un rezultat favorabil, s-a grăbit, a 
greșit și nu a mai putut Să-și în
deplinească atribuțiile, dereglînd în
treg mecanismul echipei. Desigur, 
nici noi nu ne-am concentrat sufi
cient, intrînd în panică atunci cînd 
dinamovistele au recuperat handi
capul. Totodată, atacurile prea ste- 
reotipe au constituit o altă cauză a 
insuccesului”.

MARIA BOTA (I.E.F.S.):
„AM FOST VICTIMELE PROPRIILOR NOASTRE SLĂBICIUNI...*'

CORNELIA HRISTOV (Universita
tea Timișoara): „Am dorit mult să 
cîtigăm această finală, poate și pen
tru că aveam în față echipa care 
ne smulsese titLul de campioane. 
Știam că meciul va fi dificil și a- 
veam, pe lingă un mare respect 
față de adversare, o oarecare tea
mă. Am pregătit meciul cu multă 
atenție și, așa cum ne-a sfătuit 
antrenorul nostru, am căutat să ne 
apărăm cît mai bine, pentru «ă în 
atac ne bazam pe aruncătoarele 
noastre de la distanță. Pe tot par
cursul finalei am respectat întoc
mai instrucțiunile primite și cred 
că tocmai acest lucru ne-a adus 
victoria. în sfîrșit, eu personal sînt 
mulțumită că am fost inspirată Ia 
patru din cele cinci aruncări de la 
7 m, apărîndu-le“.

neau victorii în fața unor .echipe lip
site de cei mai buni jucători I"

Bazindu-ne pe opiniile acestor 
specialiști și pe observațiile noastre, 
vom prezenta cîteva concluzii pe 
marginea recent încheiatei „Cupe 
da toamnă":

— întrecerea a fost utilă și bine
venită pentru toate echipele caro 
au înțeles adevăratul ei scop: asi
gurarea unei continuități competi- 
ționale în condiții apropiate de 
campionat;

— s-a căutat (și s-a reușit în ma
re măsură) ca rezervele să benefi
cieze în primul rînd de această 
competiție, dar nu s-a acordat su
ficientă atenție promovării jucăto
rilor tineri}

— deși nu a contribuit prea mult 
Ia progresul handbalului nostru, 
competiția are, totuși, meritul de a 
fi stimulat introducerea jucătorilor 
noi în echipe divizionare, contri
buind, totodată, și la asigurarea 
unei perioade intense de pregătire.

M. TABARCEA-coresp.

500 DE PARTIDE OFICIALE

NICI O COMUNĂ ÎN 
AFARA ACTIVITĂJII SPORTIVE

Cu prilejul meciului 
Iugoslavia din cadrul 
Carpați" La handbal,

„Să nu lăsăm nici o comună in 
afara activității sportive" este de
viza conducerii CJEFS-Tlmiș. în 
consecință, inițiativele sînt stimu
late de Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport șl, ca a- 
tare, în satele și comunele bănă
țene apar noi terenuri de sport, 
pe care tinerii și vîrstnicli practi
că jocurile preferate. De curînd, 
în comunele Nerău, Deta, Recaș, 
Orțîșoara, Belinț ș.a. au fost date 
în folosință terenuri de fotbal, 
handbal și oină. Totodată ș-au a- 
menajat și sectoare de atletism, la 
care au muncit, în orele de răgaz, 
numeroși tineri din așezările men
ționate. Avînd la dispoziție condi
ții corespunzătoare, consiliile aso
ciațiilor sportive din comunele 
Deta și Nerău organizează cu re
gularitate concursuri polisportive, 
la reușita cărora își aduc un a- 
port deosebit profesorii N. Măr- 
gineamțu și, respectiv, I. Demeter.

D. MORARU-Slivna

articol despre acest concurs. Prin 
urmare, mi-am luat inima in dinți 
și in cele de mai jos am să în
cerc să relatez, destul de stîngaci, 
atmosfera acelei zile de duminică 
din curtea școlii noastre".

(Tînăra noastră corespondentă ne 
informează în continuare că cel 
mal frumos meci la băieți a fosto- 
cela dintre clasele a Vl-a A și a 
Vil-a B, că derby-ul feminin a re
venit echipei clasei a VII-A, că 
învingătorii șl susținătorii lor s-au 
îmbrățișat, în timp ce amărăciunea 
se citea pe fețele învinșilor, că 
s-a mai desfășurat un meci ami
cal de volei între formațiile șco
lilor generale nr. 25 și 14, vic
torioasă fiind prima echipă, Iar în 
final zeci de fete și băieți s-au în
trecut în diferite probe de cros.

Cu aceste date pioniera Veronica 
Țimiraș și-a încheiat relatarea, ex- 
primîndu-și speranța că rîndurile 
scrise de ea le va reciti pe una 
din paginile ziarului „Sportul". De
butul s-a realizat și noi sperăm 
că mica noastră colaboratoare ne 
va mai trimite vești care vor ve
dea lumina tiparului.

• Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport, în co
laborare cu Consiliul local al 
organizației pionierilor, a iniți
at mai multe trialuri de atle
tism, rezervate elevilor școlilor 
generale din Urzicenl. Pînă în 
prezent au participat la astfel 
de concursuri peste 500 de copii.

DEBUTUL UNEI PIONIERE

Printre plicurile sosite Ia re
dacție, unul aparținea elevei Vero
nica Țimiraș, de la Școala genera- 

25 din Brăila, din care re- 
următorul 
noastră a 
de volei.

claselor

lă nr. 
dăm 
școala 
petiție 
elevii 
rîndu-mă printre . 
chipei de volei din clasa a Vil-a 
A și asistind la celelalte meciuri 
desfășurate pe clase, fete și băieți, 
m-am gîndit că, în calitate de 
pionier comandant de unitate, aș 
fi cea mai în măsură să fac un

fragment : „în 
avut loc o coin-

Partieipanți — 
VI—VIII. Numă- 

jucătoarele e-

• Pînă nu de mult, jocul de 
handbal părea dat uitării la Si
ghișoara, iar terenurile începu
seră să aibă o altă destinație. 
Printre primele măsuri luate de 
C.M.E.F.S. au fost înviorarea 
campionatului municipal, la 
care participă în prezent 36 de 
formații de juniori și seniori și 
organizarea de centre de iniție
re 
de

U.R.S.S. — 
„Trofeului 

. . . , buzoianul
Constantin Căpățînă a prestat cel 
de-al 500-lea arbitraj oficial. De
venit „cavaler al fluierului” din 
anul 1950, C. Căpățînă a debutat 
în campionatul divizionar la 16 
mai 1951, iar din 1963 a devenit 
arbitru internațional. Cartea sa de 
vizită cuprinde conducerea unei fi
nale la campionatele mondiale u- 
niversitare din 1971 și mai multe 
meciuri din cadrul C.C.E. Pentru 
calitatea arbitrajelor sale, C. Că
pățînă a primit diploma de onoare 
la Tbilisi (1963), Budapesta (1967) 
și Praga (1971).

Neobosit activist voluntar, pro
fesorul de educație fizică C. Căpă
țînă a pregătit mulți arbitri care, 
azi, conduc meciuri de primă ca
tegorie. Cu prilejul celui de-al 
500-lea meci oficial, F.R.H. i-a în- 
mînat un frumos trofeu, iar noi 
îi adresăm sincere felicitări.

C. TEODORESCU-coresp. jud.

MII DE PRIETENI 
A! DRUMEȚIEI

șl perfecționare, frecventate 
sute de tineri șl tinere.

Ion TURJAN — coresp.

Avînd în vedere faptul că turis 
mul dă putință de îmbogățire a 
cunoștințelor și constituie un mi
nunat mijloc de relaxare șl pe
trecere a timpului liber. Agen
ția B.T.T. a angrenat în numeroa
se acțiuni peste 37 000 de tineri 
și tinere din județul Hunedoara.

Peisajul sportiv al orașului Sf. Gheorghe s-a îmbogățit cu o modernă sală, 
care a și găzduit cîteva competiții internaționale de anvergură, lată o 

parte din exteriorul acestei frumoase construcții 
Foto : r ----- ---------Gyorgy BORTNYIK — Sf. Gheorghe

concursul „Floarea 
participat 15 000 de 
peste 1 500 dintre ei 

ai' insignei

de colț" 
cetățeni, 
sînt po-

La 
au 
iar 
sesori al insignei și brevetului 
„Floarea de colț". 17 000 de tineri 
au luat parte la excursiile „Să ne 
cunoaștem patria". Peste 3000 de 
elevi au participat la drumeții de 
studii și orientare profesională. 
S-au mai inițiat și alte excursii 
montane, B.T.T. avînd două baze 
turistice proprii: Soimuș și Geoa- 
giu-Băi.

Grupurile de prieteni ai drume
ției au fost conduse de numeroși 
ghizi, dintre care 90 au absolvit 
cursurile școlilor organizate la 
Hunedoara, Deva și Petroșani.

să vă trimitem această se-

în localitate sînt destul de 
baze sportive, nici de aces-

nostru, Oțelul Roșu, ne-a deter
minat 
sizare.

Deși 
puține
tea nu ne putem folosi în totali
tate. Un exemplu destul de con
vingător îl constituie sala de po- 

fost transformată în 
această 
care a 
barajul 
nu mai

cauză, echi- 
participat a- 
pentru divi- 
are unde să

ton VLAD — coresp. județean

DOLEANȚE LEGITIME

„Nu 
să vă 
lă, dar

am avut de gînd niciodat.. 
scriem o asemenea episto- 
faptul petrecut în orașul

pice, care a 
dormitor. Din 
pa de popice 
nul trecut Ia 
zia națională
se pregătească în vederea viitoare
lor concursuri. Ce am putea face 
noi pentru rezolvarea acestei pro
bleme ?“ își încheie scrisoarea 
grupul de tineri din Oțelul roșu.

Credem că rîndurile acestor ti
neri vor avea ecoul dorit la fac
torii responsabili din localitate.

ION NEGOVAN (Minaur Baia 
Mare): „Sincer să fiu, nu m-am 
gîndit nici un moment că vom 
pierde finala. Băieții erau prea de
ciși și prea hotărîți să arunce în 
luptă toate forțele, iar de la Baia 
Mare veniseră cu autocarul peste 
100 de suporteri. A existat, totuși, 
o clipă cînd mi s-a strecurat în su
flet îndoiala. Era în. minutul 33 și 
brașovenii ne conduceau cu 10—7. 
Apoi, totul a fost ca un vis. Știu 
doar că m-am lovit de cîteva ori 
la coloană. Mă durea îngrozitor, 
dar strângeam din dinți și-i în
curajam pe colegii mei. Așa a venit 
victoria, frumoasă, nespus de fru
moasă și cred că și meritată..."

MARIA BOTA (I.E.F.S.) : „Am 
fost victimele propriilor noastre 
slăbiciuni ! Neputința de a înscrie 
a jucătoarelor de la 9 m, lipsa de 
încredere în puterile lor 
Radu și Măriei Niță (care 
cîte două aruncări de la 
n.n.), precum și evoluția
sub posibilități a întregii echipe 
ne-au dus la un eșec usturător, cu 
atît mai mult cu cît am avut în fată 
o echipă lipsită de cele mai bune 
jucătoare ale ei. Cred că înfrânge
rea aceasta ne prinde bine într-un 
fel, întrucît — deși nu ne găseam 
în formă — am avut încă o posi
bilitate să np edificăm asupra lipsu
rilor noastre înainte de a aborda 
pregătirile în vederea pretențioasei 
competiții care este „Cupa campio
nilor europeni".

Horia ALEXANDRESCU

V

U

LA COPII

a Doinei 
au ratat
7 m — 
cu totul

Un prim element care se re
marcă din destăinuirile spor
tivilor (și, mai ales, ale spor

tivelor) este deplinul fair-play. Se 
recunoaște direct superioritatea în
vingătorilor, se recunosc 
care au condus la succes 
adverse. Șint scoase în 
carențele proprii, greșelile care au 
dus Ia înfrîngere. De asemenea, ss 
arată condițiile de pregătire (une
ori precare) care influențează di
rect performanțele. Socotim că 
exemplul sportivilor care și-au spus 
cuvîntul trebuie urmat fără ezitare. 
De altfel, îi așteptăm cu plăcere să 
participe la discuțiile găzduite de 
această rubrică pe toți cei care pot 
să contribuie Ia elucidarea unor 
probleme, la progresul sportului 
nostru.

meritele 
echipele 
evidență

Clubul bucureștean „Cutezătorii" 
al Palatului Pionierilor desfășoară 
o prodigioasă activitate în dome
niul 'tenisului, rezultatele obținute 
de secția antrenată de Tudorei Bă- 
din și E. Modiano fiind de la an 
la an tot mai bune.

La ultima competiție — campio
natul municipal de copii, pe echi
pe, încheiat de curînd, reprezen
tanții „Cutezătorilor" au cîștigat 
locul I. Jucînd excelent, mai ales 
în ultima confruntare, cea cu echi
pa Dinamo București, ei au cîștigat 
cu scorul categoric de 8—1.

Nu este lipsit de interes să amin
tim că, începînd din 1969, echipa 
„Cutezătorii" este, într-un fel, „a- 
bonată" la locurile fruntașe ale 
campionatului municipal al copiilor. 
Atunci formația a ocupat locul III, 
pentru ca în continuare să meargă 
pe o linie ascendentă : locul II în 
1970, locul I în 1971 și focul I—II, 
la egalitate de puhcte 'cu Dinamo 
București, în 1973,.. . ..

Baza materială de. țeare dispune 
echipa „Cutezători^*, 7.estej probabil, 
una dintre cele . mai complete și 
mai corespunzătoare din ; București, 
în afara terenurilor pe suprafețe 
bituminate, amplasate îh incinta 
Palatului Pionierilor — pe care se 
poate juca pînă toamna tîrziu, 
chiar pînă la căderea zăpezii —, 
pe tot timpul iernii antrenamentele 
nu încetează, ele continuînd în 
sală.

Dintre sportivii care au fost fo
losiți în întrecerea amintită și a 
cărer evoluție Sg anunță promiță
toare, amintim pe Ediiard Pană, 
Alexandru Popovîci, Șerban Nisipa- 
ru, Andrei Mîrză, Cristian Vlad, 
Laurențiu Biaga, Cristian Dumitru. 
Lucia Romanov, Maria Romanov și 
Cozmina Popescu.

I. GV.

DIRECȚIA GENERALĂ A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR -

LA TOATE OFICIILE P.T.T.R. DIN TARĂ 
A ÎNCEPUT CONTRACTAREA ’

ABONAMENTELOR LA PUBLICAȚIILE 
CUPRINSE ÎN CATALOGUL PRESEI 
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AGENDA ACTIVITĂȚII LA ORDINEA ZILEI

SPORTIVE DATORIA DE
LA ASTAZI IN CUPELE EUROPENE

CMVEHII SPERA
(Urmară am pag

DE MASĂ
„CROSUL BOBOCILOR" 

PLOIEȘTI
C.M.E.F.S. Ploiești, în colaborare 

cu comitetul municipal U.T.C. ți 
Inspectoratul școlar, au organizat 
duminică dimineața pe străzile 
principale ale orașului „Crosul 
bobocilor", rezervat elevilor din 
anii I, aparținînd școlilor profesio
nale și liceelor orașului. Totodată, 
s-a desfășurat și „Crosul de toam
nă al elevilor", la care au partici
pat elevii din anii II—V. La star
tul întrecerilor s-au prezentat 
peste 4 009 de băieți și fete.

IATĂ ClȘTIGĂTORIl : la 
boci" : țete : .Iustina Bogdan 
yc. Chimie), băieți : I. Naghi (Lie. 
6). La „crosul de toamnă" : anii !1 
— Etelca Covaci (UCECOM) și An
drei Glent (Șc. coop, consum), anii 
III — Maricta Ghencea (Lie. peda
gogic) și Gheorghe Constantin (Lie.-T _ pjI)rjCa 

și Constan- 
pedagogie).

complexul 
a fost îm-

Ind. chimie), anii IV—V 
Ileana (Lie. pedagogic) ț 
tin Băjenaru (Lie. 
(VI. M.).
A.S.E. BUCUREȘTI :

DE TOAMNĂ" Șl 
ANILOR I

Sîmbătă dupâ-amiază, 
sportiv de la Agronomie 
brăcat în straie de sărbătoare. Ste- 
gulețe multicolore, trasee proaspăt, 
marcate, toate acestea în dorința 
ca Studenții Academiei de studii 
economice, prezenți în număr des
tul de mare, să simtă din plin at
mosfera unei mari întreceri — tra
diționalul Cros de toamnă, faza pe 
Academie, întrecere la care au 
participat 1800 de studente și 1000 
de studenți. Președintele Comisiei 
de organizare a sportului de masă 
din Academie, lector univ. Cornel 
Zegreanu, s-a declarat mulțumit de 
felul cum au înțeles să participe 
și cum s-au pregătit studenții.

Aleile din frumosul parc al A- 
gronomiei s-au dovedit neîncăpă
toare. Pe lîngă participanții la în
trecere, mulți spectatori au ținut 
să asiste la acest interesant con
curs, urmărindu-și cu atenție cole
gii aflați în concurs. Atît la fete, 
cît și la băieți, întrecerea a fost 
dominată de studenții anului I. Or
dinea primilor trei clasați : FETE 
(600 m) : 1. Mariana Ungureanu 
(Finanțe II), 2. * ' ’
(Contabilitate I), 
(Contabilitate I): 
m) : 1. Mihai Lazăr (Comerț inte
rior I), 2. Constantin Ciurea (Eco
nomia Producției I), 3. Gh. Satmari 
(Calcul economic II).

„Cupa anilor I“, organizată de 
catedra de educație fizică și sport

„CROSUL 
CUPA

Adriana
3. Angela 

BĂIEȚI

Paștin
Bara 
(1300

REVIRIMENTUL SPORTULUI DE MASA
TREBUIE ACCENTUAT

(Urmare din pag l)

sportivi de performanță ai județului.
Sportul de masă rămîne deocam

dată ferm ancorat în preocupările ti
neretului de pe aceste meleaguri. A- 
ceasta echivalînd la orașe cu dife
rite întreceri cu sute de participant! 
(„1 iunie", „Constructorul", „23 Au
gust"), iar la sate cu competiții foarte 
îndrăgite — „Cupa agriculturii sălă
jene", „Cupa Sălăjanca", „Cupa tine
retului de la sate" etc. în școli se 
face simțită o vie activitate începînd 
de la nivelul claselor, la fel ca și în 
întreprinderi, unde ain întîlnit, de 
pildă, primele nuclee de gimnasțică 
la locul de muncă — la Zalău, în ca
drul cooperativei „Meseșul", cu 60 de 
tinere muncitoare, specializate în con
fecționarea covoarelor.

SPECTACOLE SPORTIVE CU 
MII DE PARTICIPANT! I

A se citi, de fapt, duminici-spor- 
tive. Din mai și pînă în august inclu
siv, Sălajul cunoaște efervescența 
marilor serbări cîmpenești, organizate 
aproape duminică de duminică. Atunci 
cinci iarba abia începe să mijească, 
asemenea acțiuni se fac cunoscute la 
Gcrgana. pe frumoasele așezări de 
la Sinmihaiu Almașului și de Ia Ro- 
mânași. Mai tîrziu, In primele săp- 
tămini ale lui iunie. Chiejdul cu
noaște și el frumusețea senină a ser
bărilor sportive de masă. în iulie, 
alte acțiuni similare reunesc pe iubi
torii de mișcare, fără deosebire de 
vîrstă, cu prilejul „Măsurișului de 
Pria". Chiar și în perioada arșiței 
de vară, în luna lui Cuptor, la Bocșa 
și în alte părți ale județului. între
cerea celor mai voinici adună în mar
ginea așezărilor rurale mulți „actori" 
și spectatori. Cele mai multe din a- 
ceste duminici sportive poartă am
prenta efortului comun, organizatoric, 
al celor care răspund direct de des
tinele sportului și al organizațiilor 
U.T.C., cum sînt cele de £a Someșul 
Odorhei, Dragu, Gîlgău pe Someș, 
Ip, Nușfalău, Sărmășag ș.a.

Să alăturăm aici și marele capitol 
al activității da agrement — aceasta 
însemnînd drumeție în cel mai pur 
înțeles al termenului — cu opriri de 
neuitat la Popasul Romanilor, Bră- 
detul de Zalău, Boghiș, Bizușa, strâm
toarea Țicăului. Agrement prin ciclo
turism de masă, iată. ultimul... hobby 
al sălăjenilor, de care par a fi conta
minați tot mai mulți tineri și chiar 

ne asigură inimosul 
Tăut. 

de o- 
atîtea.

vîrstnici, cum 
activist obștesc care este Ioan 
președintele comisiei județene 
rientare turistică. Un județ cu

VASLUI înviorare evidentă,
dar și multe resurse neexplorate

îndrumarea di- 
județean de par-

Bucurîndu-se de 
rectă a comitetului . .
tid, mișcarea sportivă de masă și de 
performanță din județul Vaslui a 
obținut rezultate satisfăcătoare. în 
comparație cu anii precedent), dar 
mai cu seamă — deși nu a trecut un 
timp prea îndelungat — după aplica
rea prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie a.c.

Stabilind o colaborare fructuoasă 
cu celelalte organizații cu atribuții 
în domeniul educației fizice și spor
tului, C.J.E.F.Ș. Vaslui a cuprins în 
aria sa de activitate un număr mai 
mare de probleme, preocupîndu-se, în
deosebi, de extinderea formelor sim
ple, necostisitoare și atrăgătoare de 
antrenare în practicarea exercițiului 
fizic a unui număr tot mai mare de 
sălarlați, muncitori, elevi, de la o- 
rașe și sate, din întreprinderi și in
stituții. Acțiunile turistice, concursu
rile de orientare au cîștigat adeziu
nea a peste 130 000 de tineri și oa
meni mai vîrstnici. Cei mai mulți 
adepți . ai acestei. forme de practi
care a exercițiului fizic au fost re
crutați din rîndul elevilor, în pe

» Academiei de studii economice, 
a luat sfîrșlt, Am consemnat par
tide deosebit de spectaculoase la 
volei, baschet, tenis de masă șl 
handbal. La cele patru discipline 
sportive au participat studente ți 
studenți aparținînd celor șapte fa
cultăți din institut. La volei au 
cîștigat formațiile facultăților de 
Comerț exterior (fete) și Calcul 
economic (băieți). Echipele facultă
ților de Comerț interior (fete) și 
Calcul economic (băieți) s-au dove
dit cele mai bune în întrecerile de 
baschet. Competiția de tenis de 
masă a dat un singur cîștigător — 
formația Facultății de contabilitate 
— atît la fete, cît și la băieți. La 
handbal (au participat numai echi
pe feminine), învingătoare a ieșit 
formația facultății de Comerț exte
rior. ■

Pavel PEANA

I
I
I

întreceri tradiționale
De mai mulți ani au loc intere

sante dispute sportive între saia- 
riații fabricilor de confecții din 
Oradea și Satu Mare. Devenite tra
diționale, întrecerile sportive din
tre cele două unități industriale 
trezesc un viu interes în rîndul 
tuturor salariaților. Ultima confrun
tare a avut loc, zilele trecute, la 
Satu Mare și a dat naștere la dis
pute pasionante, dîrze, încheiate în 
mare măsură cu succesul gazdelor. 
Echipele F.C. Mondiala și F.C. O- 
radea au luptat cu ardoare pentru 
victorie.

IATĂ REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE : Fotbal : F.C. Mondiala — 
F.C. Oradea 1—1 (1—0) ; șah : F.C. 
Mondiala — F.C. Oradea 4—2 ; po
pice : F.C. Mondiala — F.C. Ora
dea 624—592 ; tir : F.C. Mondiala 
— F.C. Oradea 350—285 ; tenis de 
masă : F.C. Oradea — 
la 8—7.

Din rîndul ambelor 
evidențiat 
Z. Janoș, 
A. Cociș, 
A. Orban,

F.C. Mondia-

formații s-au 
M. Ruboczki.

i

I
Isportivii :

P. Dărăbnn, Gh. Planta, 
Șt. Donea, I. Munteanu, 
T. Boși ș.a.

Ștefan VIDA, coresp.
30 DECEMBRIE" LA 

FOTBAL
..CUPA

C.E.F.S. al sectorului 3 din Capi
tală a inițiat o frumoasă întrecere 
fotbalistică, dotată cu „Cupa 30 De
cembrie" 
sindicale 
Fulgerai, 
Brănești,
Vulturii Pasărea și Luxor). Pînă în 
prezent s-au remarcat formațiile 
Frigul și Fulgerul Cemica.

O. GUȚU

și rezervată formațiilor 
(8 la număr — Frigul, 

Cernica, F.R.B., Victoria 
Metalurgica, I.E.A.B.S.,

frumuseți naturale exercită o atracție 
permanentă pentru cunoașterea fie
cărui colțișor...

UN FACTOR CARE 
PREFAȚEAZĂ PERFORMANTA 

— SPORIREA AVUjIEI 
SPORTIVE

Este delicat să te referi la per
formanță, acumj în Sălaj, deși unele 
indicii există, a serie de tendințe se 
fac simțite — volei în divizia B, 
fotbal în C (cu. perspectiva de a mai 
urca o treaptă valorică), ceva box, 
baschet, scrimă, judo și haltere, atle
tism și handbal, mai ales la orașe 
și la nivelul școlilor. Se creditează 
curent ideea Unui liceu cu profil 
sportiv de anvergură, după ce de 
cîțiva ani în județ ființează școli 
sportive. Apariția unor cluburi — la 
Zalău și Șimleu — oferă nădejdi de 
apropiată afirmare.

Pînă la apariția primului campion 
republican să notăm faptul că peste 
tot sporește avuția sportivă a județu
lui. Se amenajează continuu terenuri 
pentru fotbal (recent la Dragu, Hida, 
Sălătlg, Sînmlhai, Rona, Nadis, Sur- 
duc), volei (la Băbeni). baschet (la 
Bălan și Cizer), o pistă de atletism 
(la Dragu), pentru tenis. Evident ar 
mai fi multe alte exemple de amintit. 
Este lăudabilă inițiativa prof. Emil 
Trif, inspectorul general școlar, care 
personal se îngrijește ca fiecare școală 
din județ să dispună de ui> minim 
de amenajări sportive.

SPORTUL SÂLĂJEAN 
MULT! PRIETENI

Aspectele semnalate aici, 
cu prilejul concluziilor unei 
care a vizitat Sălajul, a dat în vileag 
și faptul că această frumoasă zonă 
a țării se bucură, pe plan sportiv, 
de sprijinul a numeroși entuziaști 
ca Octavian Cheța, directorul Școlii ‘ “ - - - -- - Ku

din 
par- 
pro- 
Ioan

ARE

relevate
brigăzi

generale din Gîlgău, Alexandru 
dar, directorul Școlii generale 
Almaș, Petru Deji, secretarul de 
tid din Ileanda, Nicolae Kovacs, 
fesor din Zăoan, Ioan Man, 
Ciucă șl Alexandru Sziics, directori 
de școli din Zalău, Laszlo Zoltan, pri
marul din Nu.șfalău, Victor Lăcătușiu 
și, fără a însemna un caz de excep
ție, o femeie, Florica Mureșan, con
tabilă la C.A.P. Șomeșul Odorhei, ju
cătoare și antrenoare a echipei de 
volei, locul I pe județ in „Cupa agri
culturii sălăjene". Cu asemenea oa
meni minunați, despre sportul sălă- 
jean vom 
ternem s ‘ 

„a avea prilejul să mai aș- 
și altă dată rînduri de laudă

Vacanței de vară, ei fiind pre-

altele — au 
devenind ac- 
în cele mai 
Ceea ce este 
că asemenea 

recomandă

rioada 
zenți la cel puțin o excursie pe zi.

Crosurile — al fetelor, al primă
verii, al metalurgistului, al elevilor, 
al textlliștilor și multe 
reintrat în drepturi, ele 
țiuni aproape obișnuite 
multe asociații sportive. 
Îmbucurător, este faptul 
manifestări — așa cum 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R — au fost organizate pe tra-

în toate cele trei județe prezentate se evidențiazăîn toate cele trei județe prezentate se evidențiază preocupare j de 
a spori interesul tineretului pentru practicarea exercițiilor fizice, pintru 
angajarea fermă a acestuia intr-o disciplină sportivă, după apt tudini 
sau preferințe, paralel cu lichidarea unor neajunsuri care se m<! fac 
simțite, legate îndeosebi de dezvoltarea continuă a bazei materiale a 
activității sportive, de imbunâtățirea stilului de muncă cl activiștilor spor
tivi. In împlinirea tuturor acestor deziderate, se impune o colaborare 
directă, continuă, sinceră între toți factorii meniți să contribuie la dez
voltarea mișcării sportive de masă și de performanță, așa cum reco
mandă, de altfel, Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c.

I
I
I
I
I
I
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I
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cu prudenți in apărare, 
prindem una din zilele 
să nc aducă satisfacția 
scorului în primele 30 

Dacă se va i-îtimpla

Cu toții sint hoțărîți să facă risipă 
de energie pcnțru atingerea țelului 
nostru comun, calificarea. Ne vom 
juca ultima carte, mizînd totul pe 
ațae, dar și 
Sperăm să 
bune, care 
deschiderii 
de lilipute.
așa, ne mai rămîne suficient timp 
să restabilim egalitatea. Și apoi. în 
prelungiri, cine va avea resurse de 
energie m?-« mari, va merge mai 
departe în turul ai IH-lea".

Cu toate eforturile depuse de dr. 
V. Frînculescu. Oblemenco nu a 
putut fi recuperat, așa că nu va fi 
apt de joc, văzîndu-se nevoit să 
urmărească meciul din tribună. 
Universitatea Craiova va începe 
meciul cu următorul „11“ : Manta
— Niculescu, Boc, Deselnieu, Bădin
— Sțrimbeanu, Bălăci — Țarălungă, 
Bălan, Niță. Marca.

Delegația fotbaliștilor belgieni a 
sosit ieri, la prînz, la Craiova, în
soțita de un grup de. 250 suporteri. 
După-amiazâ, jucătorii au efectuat 
un antrenament de acomodare pe 
stadionul Central. Surprinde absen
ța din lot a iugoslavului Tabaci, 
unul dintre cei mai buni jucători 
în meciul de La Lidge. De aseme
nea, nu au făcut deplasarea nici 
internaționalii Piot și Van Moer. 
accidentați. în schimb, a făcut de
plasarea fundașul Thissen, care a 
fost operat acum o lună de menise 
Această măsură divulgă 
intențiile antrenorului 
care va adopta o tactică pur defen
sivă. Formația lui Standard va fi 
comunicată înaintea jocului și va fi 
alcătuită din următorii 16 jucători 
deplasați la Craiova : Brakljajici și 
Dignef — portari; Gerets, Jeck. De- 
walque, Dolmans, Beurlet și This
sen — fundași ; Goovacrts, Hen- 
rotay, Semmeling și Sigurvinsson — 
mijlocași ; Musovici, Bukal, Rora și 
Lambrichts — atacanți.

Partida este programată cu înce
pere de la ora 14,15 și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri din 
Turcia, avîndu-I la centru pe Er- 
tugrui Dilek ; ea va fi transmisă în 
întregime de posturile noastre 
radio și televiziune.

see dintre cele mal obișnuite fără ca 
cineva sa ridice pretenția acordării 
unor condiții speciale.

Dintre acțiunile întreprinse și care 
au dat rezultatele scontate, au făcut 
parte și competițiile dotate cu dife
rite cupe, organizarea de duminici 
cultural-sportive, precum și institui
rea, în forme interesante, a campio
natului asociației. Consemnăm, de a- 
semenea, introducerea gimnasticii în 
pauza de producție la fabrica de con
fecții din Vaslui — unitate indus
trială cu specific feminin — acțiune 
în care sînt angrenate peste 2 000 de 
salariate.

Ca în multe alte județe ale țării, 
și pe meleagurile vasluiene își des
fășoară activitatea multe unitqți șco
lare. Atragerea elevilor în practica
rea sportului și exercițiilOr fizice în 
afara orelor stabilite în acest scop 
de programa de învățămînt a făcut 
obiectul preocupărilor mai susținute 
din partea Inspectoratului școlar. Au 
fost organizate campionate între clase, 
între școli și între unități școlare din 
diferite localități ; elevii au partici
pat la tabere și sate de vacanță, au 
fost cuprinși în acțiuni de inițiere și 
specializare în diferite ramuri spor
tive.

Firește, datorită sprijinului material 
primit din partea statului, a atra
gerii tinerilor din școli, întreprinderi 
și instituții în vaste acțiuni de muncă 
patriotică, baza materială a sportului 
din județul Vaslui s-a îmbogățit sim
țitor : a început modernizarea stadio
nului din orașul Vaslui și tot aici este 
în curs de amenajare un complex 
sportiv modern, în principal cu Spri
jinul material al U.G.S.R. ; au fost 
amenajate două bazine de înot des
coperite, cu dimensiuni olimpice, te
renuri bituminate de tenis, volei, bas
chet. Tn același timp s-a îmbună
tățit baza materială a sportului în 
școlile localităților județului.

Există, însă, indiscutabil condiții 
în județul Vaslui pentru ca activita
tea sportivă în ansamblu, cea de 
masă și cea de performanță, să se ri
dice la cote și mai înalte. Atît timp 
cît nu se acționează la toate nive
lele, în modul cel mai responsabil, 
pentru aplicarea prevederilor Hotărî
rii Plenarei C.C. al P.C.R., nu se 
pot obține rezultate pe măsura po
sibilităților existente și a condițiilor 
create. Nu in toate asociațiile spor
tive — deși lucrul este posibil — 
se organizează, săptămînal, acțiuni 
sportive. Este cazul asociațiilor Avân
tul Huși, Autobuzul Bîrlad. Voința 
Vaslui, Spartac Bîrlad și al altora ; 
în același timp campionatul asocia
ției sportive nu a devenit peste tot 
6 preocupare de bază, iar organiza
rea gimnasticii Ia locul de muncă 
nu s-a generalizat și la alte unități 
industriale și cooperatiste din Vaslui, 
Bîrlad și Huși.

Este, de asemenea, de remarcat 
faptul că C.J.E.F.S., prin activiștii 
săi, salariați și nesalariați, nu se 
preocupă suficient de dezvoltarea u- 
nor ramuri sportive specifice și nu 
acordă atenția cuvenită selecționării 
șl pregătirii unor sportivi țalentați.

Se poate conchide că, pe teritoriul 
județului Vaslui, activitatea sportivă 
â cunoscut o înviorare evidentă dar 
că, în același timp, sînt încă niari 
posibilități pentru o dezvoltare în
tr-un ritm și maj 
fizice și sportului

susținut a edu ației 
în ansamblu.

Ion RADU

MADRID, 6 (prin telefon). — în 
vederea meciului pe care îl susține 
in cacb-ul turului al doilea al C.C.E.. Di; 
namo" București a sosit la Madrid marți 
la ora prînzuiui, pe calea aerului. La ae
roport au fost prezente oficialități ale 
clubu'ui gazdă — Atletleo Madrid —, ală
turi de care se găseau și numeroși zia
riști și fotoreporteri. Cei 18 jucători care 
compun lotul deplasat, de Dinamo la 
Madrid-au efectuat marți seară, la lu
mina reflectoarelor, un scurt antrena
ment de acomodare cu terenul de joc de 
pe stadionul „Vicente Caldoron- (pro
prietate a clubului Atletico), pe care va 
avea loc asiă-seară meciul. Partida retur 
în compania echipei campioane a Spa
niei se anunță extrem de dificilă pentru 
fotbaliștii dinamoviști. Dc altfel, antre
norul Ion Nunweiller declara Imediat 
după sosirea la Madrid : „Sperăm nu
mai intr-un joc bun, in care și Dinamo 
să arate — spre deosebire de meciul de 
la București — că nu a ajuns întlniplă- 
tor in turtii al dailea al celei mai pres
tigioase competiții europene".

In ceea ce privește echipa gazdă, este 
de reținut ta primul rînd faptul că ea 
a susținut duminica trecută unul dintre 
cele mai grele meciuri din turul cam-

întrucîțva 
Marcoviei,

Ayala, jucătorul nr. 1 al campioanei spaniole, și Dinii față în față în par
tida de la București, adversari și în această seară pe stadionul din Madrid

CONFUZII NEDORITE

ÎNTRE JOCUL BĂRBĂTESC Șl JOCUL DUR
Nu este necesar să ni se aducă 

aminte, din cînd în cînd, că fotba
lul nu este „un joc de domnișoare" 
sau „un joc de salon". Nici un joc 
în care adversarii vin în contact 
direct unii cu alții nu poate fi un 
joc delicat, de fetițe. Fotbalul este 
unul dintre sporturile bărbătești, 
una dintre armele victoriei fiind și 
angajamentul fizic total, lupta dîrză 
cu adversarul pentru balon. Se 
face, însă, mereu — și, uneori, în 
mod voit — o confuzie între jocul 
bărbătesc și jocul dur, periculos, 
care nu prea are contingențe cu 
sportul, cu ceea ce se înțelege prin 
această noțiune.

Un exemplu de acest gen ni l-a 
oferit, duminică, întîlnirea de la 
București, dintre Sportul studențesc 
și F.C. Constanța, unde jucătorii 
s-au „luat" unii pe alții, cum se 
spune, „cu fulgi cu tot". Din acest 
punct de vedere, observatorul fede
ral, Traian Șerbănescu, fără a-i 
cruța pe constănțeni, își manifestă 
nemulțumirea, în special, față de 
„jocul dur. periculos, obstructionist 
al gazdelor". Arbitrajul ar fi putut 
stăvili mai repede și mai sigur a- 
ceste porniri, dacă ar fi intervenit 
mai energic, nerecurgînd la jumă
tăți de măsură, cum s-au dovedit, 
în unele cazuri, „cartonașele gal-

APROAPE DE TEREN,
SPORTIVITATE!DEPARTE DE

„Uneori, chiar și elevul își per
mite să aprecieze relativitatea 
notării sale în catalog, deci, cu 
atît mai mult putem noi, publicul 
spectator, să nu „punem la inimă" 
o notă a cronicarului care nc pu
ne într-o lumină nefavorabilă" — 
îmi spunea a doua zi după meciul 
de sîmbătă, din Giulești, un înfo
cat suporter al Rapidului. 11 știam 
un sufletist, care nu pierde un 
meci acasă al feroviarilor bucu- 
reșteni, ba chiar l-am și întîlnit 
în deplasări. coincidența lăeînd 
ca ultima noastră întîlnire într-un 
asemenea context să fie tot la o 
partidă disputată cu U.T.A., la 
Arad.

îl intuiam acum, încercînd să 
braveze că nu-1 interesează nota 
mică (6) acordată publicului după 
meciul de sîmbătă. că totuși îl 
„roade", că nemulțumirii sale asu
pra comportării slabe a echipei 
favorite pe terenul propriu nu 
ponte să-i opună, dincolo de două 
puncte în clasament, orgoliul ce
lor care își păstrează demnitatea 
și la bine și la rău. Pentru că, 
deși nu era vorba de el ca per. 
soană — fiind un om cu bun simț 
și de o urbanitate pilduitoare în 
comportare — se simțea părtaș la 
această „opinie publică" închegată 
ad-hoc la fiecare meci in tribune 
și care nu întotdeauna găsește 
formele cele mai adecvate de ex
primare.

ora 21,45 (ora 
condusă de. un 
avind la centru

pionatului, întîlnind pe stadionul „San
tiago Bernabeu" pe Real Madrid. Atle
tico a lost învinsă cu scorul de 2—0, 
după care antrenorul Juan Carlos Lo
renzo a sacoțit că două zile de repaus 
vor fi foarte bine venite pentru jucătorii 
săi. neprogramînd deci nici un antre
nament pînă la meciul cu Dinamo.

Partida va- începe la 
Bucureșttului) și va fl 
„trio" dc arbitri englezi, 
pe renumitul O. Taylor.

★
Repriza secundă a meciului Atletleo 

Madrid — Dinamo va fi transmisă In 
direct de posturile noastre de televiziune, 
cu începere de la ora 22,45.

Iată formațiile probabile (ta parante
ză. numerele de pe tricouri) :

ATLETICO : Reyna (1) — Melo (2), E" 
usebio (5), Benegas (6). Capon (3, —
Luls sau Alberto (8), Adelardo (5) — A- 
yala (7), Garate (5), Salcedo (10), Be
cerra (11).

DINAMO : Caval (1) — Clteran (2). 
Dobrău (5), G. Sandu (3), Deleanu (4) 
— llinu (6), Nunweiller (10) — Sălceanu 
(7), Dudu Georgescu (8), Dumitracho 
(9), Lucescu (11).

bene". Este tocmai ceea ce observa
torul federal îi reproșează conducă
torului partidei : „lipsă de fermita
te față de jocul dur, periculos al 
ambelor

Și la 
năsescu, 
disciplină a F.R.F. 
au încălcat regulamentul, ripostînd 
cu faulturi grosolane la acțiunile 
reușite ale adversarilor. Așa a pro
cedat internaționalul Deleanu, care 
neacceptînd ideea că ar putea pier
de duelurile cu adversarul său di
rect, Atodiresei, „l-a cosit zdravăn 
pe acesta de citeva ori“.

în unele cazuri, au fost consem
nate și încercări de lovire — sau 
chiar lovire — a adversarului, cînd 
jocul era oprit. Așa s-na întîmplat 
la Tîrgu Mureș, unde, cu puțin 
înaintea fluierului final, Istrătescu 
(Petrolul) l-a lovit pe Grigore, du
pă ce Zamfir încercase și el același 
lucru, ca răspuns, în afara regula
mentului, la o intrare dură a fun
dașului mureșean, sancționată de 
arbitru. Dar, chiar dacă N. Rainea 
a fost prea sever în cazul lui Zam
fir, este criticabilă reacția condu
cătorilor clubului Petrolul și, mai 
ales, aceea a antrenorului principal 
al echipei ploieștene, Mircea Dri- 
dca, care l-a insultat pe conducăto-

echipe".
Reșița — arată Mihal Tă- 
președintele subcomisiei de 

’ — unii jucători

Și sîmbătă, pe Giulești, fluie
răturile au însoțit prea ades des
fășurarea jocului, chiar dacă evo
luția gazdelor nu era cea aștep
tată și nemulțumirea era prezen
tă. Căutînd cu orice preț „țapi 
ispășitori", ținta vehementelor și 
necivilizatelor apostrofări (înjură
turile și triviaiitățile abundau la 
tribuna a doua !) au fost, pe rînd, 
arbitrul (corect), oaspeții (un fot
bal „curat" .și departe de anti-joc), 
propriii „idoli" (Năsturescu și Du- 
mitriu II, în momentele înlocui
rii lor, antrenorul Macri, care 
suferea destul pe bancă...). Ba, 
mai mult, au ajuns pe pistă (aco
lo unde se aflau jucătorii de re
zervă ai celor două echipe) și cio
burile unor sticle sparte de tăblii
le tribunei a doua.

Sînt sigur că cei care se pre
tează la asemenea comportări de 
maidan vor găsi și de această 
dată un prilej de furie necontro
lată, dar că adevărații suporteri 
ai giuleșțenilor, cei care cred sin
cer in puterea de regenerare a 
acestei echipe de tradiție, vor re
flecta la mijloacele prin care pot 
fi intr-adevăr aproape de favoriții 
lor. Pentru că destui dintre cei 
aflați sîmbătă în tribune, deși 
foarte aproape de teren, au fost 
foarte departe de echipă, de spor
tivitate !

Paul SLAVESCU

TENTATIVA BE LA CRAIOVA,
LA MADRID...

om fi, toți, conectați astăzi

Via atmosfera — devenită o- 
bișnuitA — pentru stadionul 
din Craiova : tribune arhi
pline, cu acel public cald, care 

face și pașii lui de consacrare in
ternațională, împreună cu echipa 
alb-albastră pe care o iubește 
asa de mult, Universitatea (eu, 
unul, tot mai sper ca acest nume 
de împrumut să dispară în folo
sul unuia simbolizînd fotbalul Ol
teniei, cu așa frumoase tradiții...). 
După Fiorentina, care n-a putut 
face cadou antrenorului ei califi
carea în al doilea tur al „Cupei 
U.E.F.A." și încă i»-a încetat să 
țjeplîngă înfrîngerea din „Cetatea 
Băniei". Standard Lifcge apare pe 
marea arenă craioveafcă. Diferența 
dintre „momentul Fiorentina" și 
„operațiunea Standard" e acela că 
De Sisti, Superchî și ceilalți vio- 
lețî din Florența vpneeu fără nici 
o acoperire din priimul joc, de pe 
„Stadia Comunale", în vreme ce 
această veritabilă echipă de „vul
poi" din Liege a sosit la adăpostul 
a două goluri, acele puncte rea
lizate de primele valori actuale 
ale lui Standard, Rora și Bukal. 
Acum, tentativa craioveană se pre
zintă cu această condiție care face 
de o maxima dificultate efortul 
Universității. Și, să stabilim foar
te bine acest lucru, calificarea e- 
levilor lui Cernăianu ar repre
zenta cu siguranță un rezultat dc 
mare răsunet din întreg progra
mul de confruntări al cupelor eu • 
ropene.

Stă în putința liderului campio
natului nostru să lovească de trei 
ora plasa porții lui Standard fără 
Să-l oblige, însă, pe Manta să 
scoată niciodată balonul dintre 
buturile lui? Da, credem noi și 
o spunem nu numai dintr-o cîn- 
tărire sentimentală a situației, cl 
adirclnd si următoarele argumente :

1. Apărarea Iui Standard Liege 
nu are în nici un caz valoarea și 
forța și nici obișnuința de a șe 
organiza precum sistemul defensiv 
al Florentinei, care dispuneia, în 
plus, și de săritori la mingile)înal
te cu totul remarcabili.

2. Absența lui Oblcmenco. fără 
discuție un handicap, are în mo
mentul de față o acoperire în 
verva lui Bălan, care trebuie ju
cat cu toată încrederea.

3. E de așteptat ca Universita
tea să realizeze, în fine, o partidă 
de excelent calificativ pe terenul 
ei, acele jacuri pe care nu le-a

O NOUĂ ETAPĂ
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

In competiția dotata cu „Cupa Româ
niei" se va desfășura azi și mline o nouă 
etapă. în programul întocmit de rede-- 
rația de fotbal figurează 14 meciuri, șt 
de data aceasta divizionarele B vor 
evolua în deplasare. Reamintim faptul 
CĂ regulamentul prevede ta cazul ter
minării unor partide cu rezultate de ega
litate ca acestea să fie prelungite cu 
două reprize a cite 15 minute. Dac# ega
litatea se va menține și după prelun
giri. atunci se vor executa lovituri de 
la 11 m. .. .

Dar, lată programul .etapei :
AZI : C.F.R. Pașcani.’ — Știința Bacău

rul partidei. Se pare că, de la o 
vreme, în loc să se ocupe de pro
bleme tehnice, Colegiul central al 
antrenorilor a devenit mai mult un 
for de judecată a abaterilor săvîr- 
șite de către diverși antrenori 
irascibili.

In general, arbitrajele au fost bu
ne, unii „cavaleri ai fluierului" 
primind chiar nota maximă — 10 
— din partea observatorilor fede
rali. Este vorba de Mircea Bică. 
(Politehnica Timișoara — Steagul 
roșu), Gabriel Blau (Universitatea 
Cluj — Steaua), Victor Pădureanu 
(F.C. Argeș — Politehnica Iași) și 
Chevorc Ghemigcan (Universitatea 
Craiova — C.F.R. Cluj). în acest 
context, întîlnim, totuși, o plîngere 
a unui arbitru împotriva altui... ar
bitru. „Reclamantul" este Victor 
Pădureanu, care, după ce arată că 
a trebuit să intervină de două ori 
pentru sancționarea unor poziții de 
ofsaid nesemnalizate de tușierul A. 
Miinich, roagă Comisia de delegări 
a arbitrilor ca la meciurile sale 
să nu mai aibă ca tușier pe A. 
Miinich, „din motive pur perso
nale".

Frumoase aprecieri la adresa pu
blicului le-am întîlnit în foaia de 
arbitraj a lui Chevorc Ghemigean 
(„m-a impresionat galeria studenți
lor craioveni, cu eșarfe și șepci cu 
culorile clubului"), precum și în ra
portul lui D. Ionescu, privind pu
blicul de la Timișoara : „este o plă
cere să auzi ce frumos își încu
rajează studenții echipa, cu cînte- 
ce și strigături foarte frumoase".

Este o plăcere și pentru noi să 
consemnăm aceste lucruri.

Jack BERARIU 

LOTERIA IN OBIECTE

SE ATRIBUIE PREMII IN OBIECTE IN VALOARE DE 
25.000 LEI.10.000 LEI, 5.000 LEI, 2.000 LEI-S.A. ,

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 4 NOIEMBRIE 1973
CATEGORIA I (13 rezultate) 17,60 variante a 5.585 lei. CATEGORY 

a Il-a (12 rezultate) 350,80 variante a 336 lei. CATEGORIA a IlI-a (1 
rezultate) 2.980,50 variante a 59 lei.

practicat decît în partidele din 
afara stadionului propriu, Meciul 
de sîmbătă, cu C.FJt. Cluj, poate 
fi un indiciu al verve! regăsită pe 
scena sa, bineînțeles păatrînd pro
porțiile randamentului adversari
lor.

Craiovenii întruchipează, în a- 
cest moment, concurentul nr. 1 al 
fotbalului nostru și cursa lor de 
astăzi e și o cursă a fotbalului 
nostru, care a rupt așa de rar, în 
ultima vreme, firul alb al sosiri
lor victorioase în probele interna
ționale. Sperăm deci ca echipa 
care conduce cu autoritate în cam
pionatul nostru să-și facă datoria 
așa cum se cuvine !

inamo intră pe stadionul 
madrilen ou handicapul cel 
mai mare pe care formațiile 
care evoluează astăzi, în 

deplasare, în competiția campioa
nelor, apar pe terenul adversa
relor. Ace3t 0—2 apasă greu asu
pra mo-ralului bucureștenilor. In 
asemenea cazuri ai nevoie de o 
totală depășire a propriilor limite 
și temeri. în fotbal se spune că, 
în situații ca acestea, „nu mai ai 
nimic de pierdut, ci totul de cîș
tigat...". E nevoie, deci, de un 
meci al întregii dăruiri, al încer
cării oricărei acțiuni, al asumării 
oricărui risc. Chiar dacă nu se 
va realiza o răsturnare de rezul
tat, care ar fi în adevăr o sen
zație proprie numai fotbalului, 
datoria de a părăsi cu fruntea sus 
competiția există. Și Dinamo tre
buie să o achite în această seară. 
Valoarea adversarului nu mai are 
nevoie de noi argumente, de alte 
elogii. Singure, biografiile acestui 
„unsprezece" de internaționali spa
nioli — argentinieni — brazilieni 
— paraguayeni (șl, să notăm, cHîar 
și acel Paraguayan e fotbalistul 
nr. 1 al țârii lui), vorbesc despre 
potențialiui acestui Atletico, pe 
care înfrîngerea de duminică, în 
fața lui Real, „l-a înrăit și mai 
tare..." cum afirmă căpitanul său, 
Garaet. Garnitura dinamovistă — 
cu internaționalii el, cărora, cre
dem, nu le-a dispărut orice urmă 
de orgoliu — pot, tocmai Intr-o 
asemenea companie, să onoreze 
datoriâ față de suporterii săi, față 
de fotbalul nostru, de fotbalul în 
general, datorie rămasă — nu nu
mai pe tabela de marcaj — după 
meciul de la 24 octombrie.

Eftimie IONESCU

șl Poiana Ctmptaa — Metalul PHyptrnli 
Ambele meciuri vor Începe la ora 13.

MIINE ; Partizanul Bacău — c.S.M. 
Suoeava, Prahova Ploiești — Gloria Bu
zău, Viitorul Cobarita — Dunărea Tulcea, 
Recolta Bollntinul Ota Deal — s.N. Ol
tenița, Voința Caracal — Electroputere 
Craiova, Energia Rovlnarl — Chimia 
Km. Vllcea, Gloria Reșița — Știința Pe
troșani, stăruința Aleșd — Constructorul 
Arad, Rapid Jibou — Minerul Bala Mare. 
C.I.I*. Gheria — Gloria Bistrița, Dacia 
Orâștie — Chimica Timăvenl, Oltul .Si. 
Gheorghe — Șoimii Sibiu. Toate parti
dele vor începe la ora 13.30.

Semnalăm performanța echipei Re
colta Bolintlnui din Deal (din campio
natul județean, cat. Promoție), care a 
învins trei formații din Divizia C și pe 
Metalul București. Astfel, confruntarea 
sa de mline cu S.N. Oltenița se anunță 
deosebit de atractivă.

DUMINICI CUPLAJ
INTERBUCUREȘTEAN

Duminică, meciurile dintre echi
pele bucurețtene se vor disputa în 
cuplaj, pe stadionul ,,23 August", 
după următorul program : ORA 
14,30 : Rapid — Sportul studențesc ; 
ORA 16,15 : Dlnamo — Steaua.

■7

A apărut
nr. 389 al revistei

Q0GQ00
din cuprinsul căreia vă reco

mandăm :

• Punct final la ancheta re
vistei „Antrenorii la ordinea zilei I" 
— opiniile a încă nouă tehni
cieni din primul eșalon al fotba
lului, concluzii.
• La „Interviul Săptămînii" : 

divizia A la Masa rotundă I
• Trei pagini cuprinzînd note, 

comentarii, confidențe, clasamente, 
după etapa a 12-a a Diviziei A.
• O pagină dedicată juniorilor 

și școlarilor.
• Matt Busby se declară duș

manul jocului destructiv.
• O corespondență specială din 

Madrid despre „Ziua Mondială a 
Fotbalului".

• Noutăți privind viitorul cam
pionat european de fotbal.
• Rubricile permanente : dialog 

cu cititorii, sublinieri, carnet ex
tern, instantanee, magazin, din 
fotbalul internațional, campionate 
în Europa.
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A SPORTULUI SOVIETIC
ECHIPA MASCULINA A ȚARII NOASTRE
A OBȚINUT 0 FRUMOASA VICTORIE

s-au clasat

MARGARETA JUNCU

TURNEUL DE TENIS
zultat consemnat și în partidele' 
Lipska—Honfi, Eretpva—Kașabriș- 
vili, Hofmann—Just și Nestorova— 
BSttcher. La acest turneu.au par
ticipat 12 jucătoare din șapte țări.

tn centrul Moscovei se află un minunat complex nautic, unde mii de tineri își pot desăvîrși 
pregătirea la înot, polo, sărituri de la trambulină, caiac-canoe și canotaj. Iată o imagine panoramică 

‘ numită „Bazinul Moscova" Foto s TASS

In dubla Intilnire de handbal juniori România — Ungaria

ANI DE PUTERNICĂ AFIRMARE

BERLIN, 6 (Agerpres). Cea de-a 
7-a ediție a turneului internațional 
feminin de șah de la Halle s-a ter
minat cu victoria maestrei românce 
Margareta Juncu, care a realizat 
im procentaj excelent: 9 puncte din 

"3.1 posibile. De remarcat că șahista 
româncă nu a cunoscut înfrîngerea 
în acest concurs, în care , a cîștigat 
șapte partide și le-a remizat pe ce
lelalte patru.

Margareta Juncu. în vîrsiă de 22 
«le ani, proaspătă absolventă a 
cultățli de filologie din Cluj, își 
scrie in palmares primul succes 
ternațional, afirmîndu-se ca una 
speranțele autentice ale șahului 
niinin românesc.

Pe locurile următoare _ _____
Kașabrișvili (U.R.S.S.) — 8 p. Hof- 
man (R.D. Germană) — 7 p. Just 
(R.D. Germană) — 6’/« p. Eretova 
(Cehoslovacia) — 6 o, Honfi (Un
garia) și Bbttcher (R.D. Germană) 
— 5'/i p etc.

In ultima rundă. Margareta Juncu 
a remizat cu Worch (R.D.G.). re-

La fete, oaspetele
PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). In 

sala Victoria din-localitate s-au 
desfășurat marți după-amiază jocu
rile revanșă dintre reprezentativele 
de handbal juniori ale României 
și Ungariei. Iată o scurtă prezen
tare a celor două partide :

ROMANIA—UNGARIA (I) 10-13 
(6—Ș), Echipa oaspe, în evident 
progres față de întîlnirea prece
dentă (pe care o pierduse cu 10-14) 
a . atacat mai decis, combjnînd mai 
clar și mai eficace. Junioarele 
noastre, inexplicabil de precipitate 
la fazele ofensive.; au ratat multe 
ocazii clare, printre care și trei 
aruncări de la 7 m. Principalele

și-au luat revanșa
realizatoare: Nagy 5 (Ungaria), 
respectiv Lăcustă 3.

ROMANIA — UNGARIA (m) 
15—12 (6—8). Echilibrată de la un 
capăt la celălalt, partida a plăcut 
prin angajamentul deplin al jucă
torilor din ambele formații. In
tr-un final strîns, mai calmi și 
mai deciși,- cu mai multe resurse 
fizice, handbaliștii noștri au reu
șit să obțină o frumoasă victorie 
(în primul joc, scorul a fost egal: 
23—23). Principalii realizatori :
Deacu 6, lenea.3 pentru România, 
respectiv . Kontra 3, Koszegi 
Molnar cîte 2 pentru Ungaria.

Al. H.

g O
goi

DE LA STOCKHOLM
a acestei frumoase construcții,

MANILA, 6 (Agerpres). — In ca
drul turneului internațional de șah 
da la Manila s-au disputat partide
le întrerupte în rundele anterioare.1 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu l-a învins pe Rodolfo 
Cardoso (Filipîne) și a pierdut la 
Stefano Tata; (Italia).

Liderul clasamentului, după 14 
runde, este Bent Larsen cu 12 p, 
urmat de Liubojevici — 11 p, Ka- 
valek — 107t p, Gligorici — 9 p. 
Florin Gheorghiu și Lombardy — 
87b p, Tatai — 8 p. Ivkov 
p etc.

STOCKHOLM, 6 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de 
la Stockholm a continuat cu dispu
tarea ultimelor partide din turul I 
al probei ■ de simplu bărbați.. Cam
pionul. iugoslav Nikola Pilici l-a 
eliminat în trei seturi: 4—6, 6—3, 
6—3 pe spaniolul Antonio Munoz, 
iar americanul Jeff Borowiak l-a

1.

1.
2.
3.
1.

3.
4.

toria în trei seturi. Au arbitrat V. 
Dumitru
(Ungaria).

(România) și G. Pecsi

Seria a Il-a

a-și redresa e-

BucureșU

AZI :

Feminin 
kan 1—3 
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(R.D.G.)

Seria a H-a

Levski Spartak
7. Dinamo București
3. Dynamo (R.D.G.)
4. Gwardia

1. Amrokan
2. Dinamo (U.R.S.S.) 

Ujpesti Dozsa 
Ruda Hvezda

Masculin
Seria I

Ruda Hvezda
Levski Sparțak 
Dinamo
Dynamo

întrecut cu 0—6, 7—5. 7—5 pe en
glezul Mark Cpx. Alte rezultate: 
Rahim (Pakistan).— Mottram (An
glia) 3—6, 6—3, 6—4 ; McMillan 
(R.S.A.) — Zugarelli (Ralia) 6—3, 
6—3 ; Carmichael (Australia) — 
Svensson (Suedia) 6—4. 6—2; Leif 
Johansson (Suedia) — Dominguez 
(Franța) 6—3. 6—1; Battrick (An
glia) — Noraerg (Suedia) 6—0, 6—2.

S-au disputat și primele partide 
de dublu: Meiler, Pohmann (R. F. 
Germania) — Thamin, Dominguez 
(Franța) 6—3, 6—2 ; 
(Australia), McMillan 
Borowiak (S.U.A.), Mottram (An
glia) 7—6. 6—4.

una 
sub

(urmare din pag. 1)

REZULTATE ;
: Ujpesti Dozsa — Amro- 
(9, —3. —11, —10), Dinamo 

. — Ruda Hvezda 3—1 (—15, 
3, 5, 5), Dynamo (R.D.G.) — Gwardia 
3—0 (13, 2, 9). Dinamo București — 
Levski Spartak 2—3 (12. 10, -li), -7, 
-8).

Masculin : Gwardia — Ujpesti 
Dozsa 3—1 (7, 16, —7, 13), Ruda 
Hvezda — Levski Spartak 3—1 (4,
-11, 3, 10) DinamSo București — Am
rokan 3—0 (4, 4, 6) Dlnamo (U.R.S.S.) 
— Dynamo (R.D.G.) 3—0

CLASAMENTE
Feminin
Seria I

O acțiune de a- 
tac a jucătorilor 
de la Levski 
Spartak pe lîngă 
blocajul celor de 
la Ruda Hvezda 
va sfîrși în afara 
terenului, adu- 
cînd un nou 
punct echipei ce

hoslovace.

; ’ 1
>> v l

■ -

(3, 13, 6).

dinamovistelor de 
voluția au eșuat. Doar Emilia Sto- 
ian s-a comportat constant bine 
pe tot parcursul meciului. Trebuie 
să subliniem faptul că Levski 
Spartak cuprinde majoritatea com
ponentelor de bază ale lotului na
țional bulgar. Pentru a se califica 
în semifinale, Dinamo trebuie să 
învingă astăzi pe dinamovistele 
din R.D.G. Arbitri: Kim Hi-senk 
(R.P.D. Coreeană) și V. Vyorâl (Ce
hoslovacia).

Carmichael 
(R.S.A.) —

TNTILNIREA DE TENIS

ELVEȚIA CEHOSLOVACIA
Meciul dintre echipele Elveției șl Ce

hoslovaciei, desfășurat Ia Zurich, în 
cadrul primului tur al competiției eu
ropene de tenis pe teren acoperit inter- 
țări, s-a încheiat cu scorul de 4—1 în 
favoarea gazdelor. Iată rezultatele în
registrate în ultima zi a întîlnirii 
(primii sînt trecuți tenlsmanli elve
țieni) : Michel Burgener — Jan Plsecky 
7—9, 2—6 ; Petr Kanderal — Jan Sim- 
bera 6—2, 6—3; Fred Blatter, Jacques 
Mlchod — Vladislav Savdra, Jan Sim- 
bera 6—2, 6—4.

CONCURSUL DE CĂLĂRIE

DE LA NEW YORK

1. Dinamo :
2. G-wardia
3. Amrokan

4. Ujpesti Dozsa

PROGRAMUL DE
Ora 8 : Levski Spartak — Gwardia 

(f). Ruda Hvezda — Ujpesti Dozsa 
(f), Amrokan — Ujpesti Dozsa (m), 
Ruda Hvezda — Dynamo (m); 
15: Dinamo București
(rti), Dinamo București 
(f), Dinamo ~ '
(f), Dinamo 
Spartak.

(U.R.S.S.) -
(U.R.S.S.)

ora
Gwardia 
Dynamo 

Amrokan 
— Levski extenuantă

BUCUREȘTI
SPARTAK

DINAMO
LEVSKI SPARTAK (Bulgaria), 
începutul întîlnirii promitea o vic
torie a bucureștencelor, care și-au 
adjudecat primele două seturi, 
după o luptă aprigă, dar cu bune 
rezultate pentru sextetul introdus 
în teren de Doina Ivănescu. Din 
setul al treilea, însă, echipa bul
gară — beneficiara unei pregătiri 
fizice superioare — a pus stăpî- 
nire pe joc și toate tentativele

MASCULIN
GWARDIA (Polonia) - UJPESTI 

DOZSA (Ungaria), Foarte impor
tant pentru ambele formații, rezul- . 
tatul acestei întîlniri a angajat ju
cătorii într-o dispută
care a durat două ore. Aproape în 
permanență meciul a fost echili
brat, voleibaliștii polonezi remar- 
cîndu-se prin vitalitate și forță de 
atac, iar maghiarii prin experiența 
mai bogată de care dispun Plusul 
de energie al tinerilor jucători de 
la Gwardia a decis victoria în pri
mul set, însă în continuare sexte
tul polonez dădea semne de obo
seală și numai datorită pripelilor 
maghiarilor și-a adjudecat și cel de 
al doilea set. în care Dozsa condu
cea cu 14—12 ! Formația maghiară.

cu internaționalul Istvan Nagy în 
formă deosebită, a cîștigat apoi se
tul al Ill-lea în manieră destul de 
clară ce lăsa să se întrevadă o răs
turnare a rezultatului. Ujpesti Do
zsa a condus detașat (5—0. 13—9) 
în setul al IV-lea, dar o greșeală de 
arbitraj și o zvîcnire disperată a 
polonezilor au. declanșat suita de 
puncte necesară victoriei acestora. 
Arbitri; K. Pohle (R.D.G.) și B. 
Farmuș (România).

DINAMO BUCUREȘTI — AM
ROKAN. — în fața a circa 1000 

. de spectatori, . echipa noastră, cu 
Cornel Or'os reintrat în sextet, a 
făcut o partidă excepțională în 
fața principalilor adversari din se
rie, 
stil ofensiv derutează orice apă
rare. Dar Dinamo a adoptat cea 
mai potrivită tactică, s-a concentrat 
permanent asupra jocului, a efec
tuat cu succes blocajele în scară 
și a zădărnicit atacurile în urcare, 
în cruce, sau din pase scurte , ale 
adversarilor. Pe de altă parte, 
ofensiva jucătorilor români a fost 
tot timpul la înălțime. Dinamo a 

. folosit sextetul obișnuit; DUMÂ- 
NOIU, TlRLICI, VRANIȚĂ, UDIȘ- 
TEANU, SCHREIBER și OROS. 
Arbitri : Gh. Tassev (Bulgaria) și 
I. Gheladze (U.R.S.S.).

NEW YORK. 6 (Agerpres). — Con
cursul internațional de călărie de la 
„Madison Square Garden" din New 
York a programat o nouă probă de 
obstacole, în care victoria a revenit 
sportivului vest-german Fritz Ligges. 
Concurînd pe calul „Thronfolger", Fritz 
Ligges a fost cronometrat cu timpul de 
33,1 sec. Pe locul secund s-a situat 
englezul David Broome — 33,6, Iar lo
cul trei a fost ocupat de americanul 
Rocney Jenkins — 33,7.

Sportivii sovietici, ca și întreg 
poporul sovietic, întîmpină cea 
de a 56-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie sub impresia proaspătă a 
Congresului mondial al forțelor 
iubitoare de pace, care a avut 
loc Ia Moscova în ultima săptă- 
mînă a lunii trecute.

„Pace popoarelor" ! Iată 
din lozincile primordiale
care, cu 56 de ani în urmă, în 
toiul primului război mondial, 
muncitorii Rusiei au înfăptuit 
revoluția. Primul act al primu
lui stat socialist din lume, sem
nat de Lenin, a fost Decretul 
asupra păcii.

Este simbolic că, la Congresul 
mondial al forțelor iubitoare de 
pace, au fost mai mulți sportivi 
de frunte în calitate de delegați. 
Să amintim de cunoscuta gim
nastă Karin Janz, din R.D. Ger
mană, dublă campioană olimpi
că, de renumitul campion mon
dial și cîștigător al „Cursei 
Păcii", ciclistul polonez Ryszard 
Szurkowski ș.a. Participarea lor 
la acest Congres reprezintă o 
clară recunoaștere a marelui rol 
Pe care-1 joacă mișcarea spor
tivă în viața mondială și în spe
cial în țările socialiste.

Da, sportul și pacea 
țiuni de nedespărțit, 
doar în condițiile păcii 
sibile întrecerile sportive, recor
durile, marile performanțe. Este 
demn de semnalat că, în condi
țiile grele ale refacerii econo
miei țării distrusă de războiul 
civil, iar, mai apoi, după cel 
de-al doilea război mondial, sta
tul sovietic a găsit mijloacele 
necesare pentru crearea unor 
baze solide pentru cultura fizi
că de masă. Imediat după Re
voluția din Octombrie’ a fost 
trasată sarcina se includă

sînt no- 
deoarece 
sînt po-

în mișcarea sportivă, pe baza 
unui sistem științific de educație 
fizică, mase cît 
meni, începînd 
pilăriei.

In Uniunea 
creat un solid 
tire a cadrelor 
pregătite în 22 de institute de 
cultură fizică, în 78 de facultăți 
de educație fizică de pe lîngă 
institute pedagogice și universi
tăți, în nenumărate școli de an
trenori. In țara în care nu 
exista nici un institut de acest 
profil sînt acum pregătite cadre 
de specialitate cu o înaltă cali
ficare, gata să pună în practică 
hotărîrile partidului și statului 
în acest domeniu, în țară sînt 
mai mult de 130 000 de specia
liști cu pregătire superioară și 
pregătire medie. Credincioase 
principiilor internaționalismului 
proletar, organizațiile sportive 
din U.R.S.S. împărtășesc din ex
periența lor popoarelor care au 
pășit pe drumul dezvoltării in
dependente a culturii fizice na
ționale și a sportului. în ultimii 
ani, în institutele de cultură 
fizică din U.R.S.S. au fost pre
gătiți aproximativ. 300 de spe
cialiști de înaltă calificare din 
rîndul studenților străini.

Sărbătoarea Marelui Octombrie 
în rîndurile sportivilor sovietici 
și a cadrelor didactice coincide, 
de obicei, cu primele starturi 
ale întrecerilor din sezonul de 
iarnă. în aceste zile sosesc vești 
de la întrecerile schiorilor și 
patinatorilor nu numai din ra
ioanele nordice ale țării, dar și 
din orașele situate mult mai la 
sud de Cercul Polar. Milioane 
de oameni ai muncii, tineretul 
studios se pregătesc să ia parte 
la următoarea Spartachiadă a 
popoarelor U.R.S.S. Deviza aces-

mai largi de 
din perioada

oa-
co-

fostSovietică a 
sistem de pregă- 
sportive. Ele sînt

tei Spartachiade este I ^Atrage
rea cît mai multor oameni în 
practicarea sporturilor de iarnă", 
în această ordine de idei, aș 
dori să vă dau un singur exem
plu. în întâmpinarea iernii, în 
multe orașe din Urali s-a luat 
hotărîrea să se pornească la ac
țiunea denumită „Raidul de iar
nă ’73“. Ce înseamnă aceasta ? 
în perioada „Raidului de iarnă", 
într-unul din cele mai cunoscute 
centre sportive de iarnă, la 
Zlatoust, au loc competiții de 
masă ale schiorilor („Kilometri 
pe zăpadă"), întreceri pentru 
premiul „Taganai" ce se acordă 
schiorilor începători, sînt în toi 
concursurile pentru premiile 
„Bulat" și „Vifornița din Urali".

Introducerea culturii fizice în 
viața de zi cu zi a poporului 
sovietic, dezvoltarea mișcării 
sportive de masă — iată funda
mentul pe care s-au bazat vic
toriile sportivilor sovietici la 
Olimpiada de la Miinchen. Un 
mare rol în creșterea măiestriei 
sportivilor sovietici și întărirea 
pozițiilor sportului sovietic în 
arena internațională l-au jucat 
Hotărîrile C.C. al P.C.U.S. și ale 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu privire Ia „Măsurile 
pentru dezvoltarea culturii fizice 
și sportului", luate în august 
1966. Hotărîrile celui de al 24-lea 
Congres al P.C.U.S. au insuflat 
noi forțe mișcării sportive de 
masă. Grija deosebită a parti
dului comunist și a guvernului 
sovietic au contribuit în mod 
hotărîtor la întărirea sistemului 
sovietic de educație fizică și 
sport. Sportul nostru s-a afir
mat ca o forță de prim rang în 
lume.

BORIS CERNÎȘEV
redactor-șef adjunct al ziarului 
..Sovietski Sport“ Moscova

voleibaliștii coreeni, al căror

LA GALAȚI, ÎN PRIMA ZI A „CRITERIULUI TINERETULUI- LA BOX

CE SURPRIZE NE REZERVA AZI

fot-
CUPELE EUROPENE?

FAVORITUL CATEGORIEI MUSCĂ,
niță robu, Învins la puncte

(prin telefon). Cea de 
a competiției pugilis- 
tinerilor boxeri din 

„Criteriul tineretului", 
după-amiază (n.r. ieri)

GALATI. 6 
a IV-a ediție 
tice rezervată 
țara noastră, 
a început azi . 
în Palatul sporturilor din localitate, 
în fața unui public mai puțin nu
meros decît eram obișnuiți să ve
dem la reuniunile de box organizate 
tn marele port dunărean. Este, însă, 
«devărat că ora la care a fost pro
gramată reuniunea inaugurală (15) nu 
a permis celor mal mulți iubitori ai 
sportului cu mănuși din Galați să 
fie prezențl la locul de desfășurare 
a întrecerilor. Dar, în condițiile par
ticipării unui număr de 8 boxeri la 
flecare categorie, firește, organiza
torii nu puteau să nu recurgă la 
cite două reuniuni zilnic. Și, pentru 
că ne-am referit la organizarea a- 
eestui turneu, trebuie să consemnăm 
faptul că C.J.E.F.S. Galați, în colabo
rare cu ziarul Munca șl F. R. Box, 
s-a străduit șl a reușit să asigure 
condiții optime de desfășurare aces
tei importante competiții.

Prima gală a turneului a progra
mat meciurile preliminare la catego
riile semimuseă, cocoș, mijlocie mică 
si grea, urmîna ca în reuniunea de 
seară să se dispute partidele din sfer
turile de finală la muscă, ușoară, 
semimijiocie și mijlocie.

întrecerile celei mai mici categorii 
(semimuseă) au fost cele mai fru
moase, în ele fiind angajați și doi 
dintre cei mai talentați componenți 
ai lotului de tineret i Turan Kusit

Constanța) și Paul Dragu 
Constănțeanul, finalist al

(Voința 
(Steaua), 
turneului „Prietenia", disputat în luna 
august tot aici, Ia Galați, a mani
festat o excelentă dispoziție de luptă 
in meciul cu timișoreanul Gean Truț, 
pe care l-a Învins prin abandon în 
repriza secundă. Rușit a dovedit un 
evident progres tehnic și o foarte 
bună formă sportivă. Titularul cate
goriei, P. Dragu, a îneîntat, pur și 
simplu, întreaga asistență prin acu
rateța stilului său de luptă, prin va
rietatea șl precizia acțiunilor de a- 
tac și boxul derutant practicat în 
disputa cu C. Cristea (Rafinorul Plo
iești), pe care l-a învins la puncte, 
în cel de-al treilea meci al catego
riei, D. Neagu (Dinamo Brașov) l-a 
întrecut la puncte pe Z. Flore» (Vo
ința București).

întrecerile „cocoșilor" au arătat pe
nuria de elemente valoroase la această 
categorie. C. Buzdugeanu (Olimpia 
Craiova) a obținut victoria la puncte 
în fața timișoreanului FI. Jurcuță, 
fără a lăsa, însă, o impresie deose
bită. Al. Barbu (Dunărea Galați), 
mai static decît î se recomandă u- 
nui „cocoș", l-a învins la puncte pe 
I. Sandor (Voința Satu Mare), numai 
datorită plusului de forță în lovituri. 
M. Vornicu (Metalul Suceava) l-a în
trecut la puncte pe I. Gheorghe (Box- 
Club Brăila). La cat. mijlocie mică, 
cei trei învingători — Constantin 
Flore» (Progresul Buc.) b.p. Gr. Sasu 
(Metalul Suceava), N. Adam (Șc. sp. 
Constanța) b.p. P. Papp (C. S. Baia

Mare) și F, Didca (C.S.M. Reșița) 
b.p. Gh. Muraru (Steagul roșu Bra
șov) — n-au evidențiat nici ei cali
tăți deosebite. în ultimul meci al 
galei de după-amiază, greul dina- 
movist Gh. Matache l-a învins prin 
abandon în repriza secundă pe oră- 
deanul M. Galeș.

Cea de a doua reuniune a zilei a 
debutat cu o surpriză. Cîștigătorul 
turneului „Prietenia", favoritul cate
goriei muscă, brălleanul Niță Robu 
a fost învins la puncte de un boxer 
aproape necunoscut, Ion Gavrllă (Vo
ința Buzău). Celelalte rezultate — 
cat. muscă: P. Căpriceanu (Electro- 
putere Craiova) b.p. V. Coteț (C. S. 
Baia Mare), N. Stoenescu (Constr. 
Galați) b.p. M. Corcău (Olimpia 
Buc.) ; ușoarî: I. Budușan (Tehno- 
frig Cluj) b.ab. II L. Avram (Voința 
Satu Mare), C. Hajnal (Metalul Sa- 
lonta) b.p. N. Nichitov (B. C. Brăila) ; 
semimijiocie : C. Nlcolae (Viitorul Vi
dra) b.p. S. Neacșu (B. C. Brăila), 
A. Pleșa (C.F.R. Tim.) b.p. V. Dră- 
ghîa (Energia Buc.); mijlocie : I. Ră- 
ducu (B. C. Brăila) b.p. D. Bubă (Me
talul Suceava), I. Dimache (Dunărea 
Galați) b.ab. ÎI P. Cercel (P.T.T. Buc.), 
A. Papuc (Automobilul Macin) b.ab. II 
M. Alexandru (Șc. sp. Constanța), Gh 
Bucur (Dinamo Brașov) b. dese. II C. 
Tudose (Voința Macin).

întrecerile continuă miercuri după- 
amiază, de la ora 15.

Se pare că miercurea aceasta 
balistică, în care sînt programate 
din nou. meciuri în Cupele europene, 
va fi o zi tristă pentru multe for
mații de mare prestigiu. Și, spunind 
aceasta, ne referim la probabila eli
minare a unor echipe care, în me
ciurile tur, nu au putut acumula 
avantajul necesar pentru a-și asigura 
— fără grijă — calificarea.

Așadar, astăzi se dispută, pe zeci 
de stadioane europene, partidele re
tur ale celei de a doua etape în cele 
trei atractive competiții rezervate e- 
chipelor de club: în C.C.E. și Cupa 
cupelor, se’ vor cunoaște participan
tele în sferturile de finală, în timp 
ce în Cupa U.E.F.A. formațiile califi
cate doar în optimile de finală. O 
scurtă trecere tn revistă a principa
lelor întîlniri este desigur intere
santă.

Va reuși Dynamo Dresda să elimi
ne pe Bayern Miinchen care, după 
victoria în campionat, de sîmbătă, 
repurtată în deplasare, se pare că a 
trecut peste punctul mort avut nu 
demult ? în orice caz — o victorie 
cu 1—0. 2—1, 3—2 a dinamoviștilor 
din Dresda le asigură pasul înainte 
în C.C.E. Alte trei meciuri de mare 
atracție (între paranteze, scorurile din 
tur): Ujpesti Dozsa — Benfica (1—1), 
Ț.S.K.A. Sofia — Ajax (0—1), Vejle 
Copenhaga - Celtic (0—0). Nu este 
deci exclusă. în cazul unor victorii 
ale gazdelor, ca fostele deținătoare 
ale trofeului — Ajax. Celtic și Ben
fica — să fie făcute k.o. I

Nici A.C. Milan nu se 
la Viena cu o prea bună 
fi suficient oare pentru 
Cupei cupelor acel 0—0 
Viena pe teren propriu, 
meciul revanșă ? Dar,

scor egal (1—1, 2—2) i_ar satisface, 
desigur. In această competiție s-a și 
jucat un meci retur: Malmo F.F. cu 
F.C. Ziirich 1—1. Și primul joc s-a 
încheiat nedecis (0—0). astfel încit 
echipa elvețiană s-a calificat în turul 
următor, grație golului marcat în de
plasare.

In Cupa U.E.F.A. sînt, de aseme
nea, multe partide atractive, ca de 
pildă Hibernian Edinburgh — Leeds 
United (în tur 0—0). Este greu de 
presupus că Leeds să piardă în de
plasare. după ce se comportă admi
rabil în campionatul Angliei. Un scor 
egal le este suficient englezilor pen
tru calificare. Alte meciuri, care vor 
sta desigur în centrul atenției (re
amintim rezultatele din tur. primele 
echipe fiind astăzi gazde): Wolver
hampton Wanderers — Lokomotive 
Leipzig (0—3), Tottenham — Aber
deen (1—1), b.K Copenhaga — Dina
mo Kiev (0—I), F.C. Koln — Olym- 
pique Marseille (0—2) etc.

Să așteptăm, deci, rezultatele și să 
vedem care vor fi marile surprize...

Milan a sosit la Viena, în vederea 
cupelor. In imagine, Schnellinger

Schwechat, din

meciului de astăzi cu Rapid, în Cupa 
și Rivera, la sosire, pe aeroportul 
capitala Austriei.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Mihai TRANCĂ

ȘTIRI, REZULTATE

deplasează 
zestre. Va 
deținătorii 
cu Rapid 

. acum, în 
; ^ac, cum echipele 

italiene joacă bine în deplasare, mi
lanezii au totușî prima șansă! Un

• Selecționata secun
dă a R.P. Chineze, 
flata în turneu 
bania, a evoluat 
șui Skodra. în 
nia formației 
Vllaznia. Partida 
încheiat la 
2-2.

• Cîteva 
din etapa a 
pionatului

a- 
în Al
in ora- 
compa- 

locale 
s-a

egalitate :

rezultate
10-a a cam-

Poloniei:

Gornik Zabrze—Zagle- 
bie Sosnowiec 4—1 ; 
Stal Mielec — Zaglebie 
Walbrzych 1—0; Gwar
dia 
lonia 
Wisla 
gon
clasament, 
covia — 1
Chorzow — 14 p, 3. Le- 
gîa Varșovia — 13 p.

Varșovia — Po-
Bytom 0—0 ;
Cracovia — Po-

Sczeczin 4—0. în
, Wisla Cra-
15 p, Ruch

• Unele rezultate în
registrate în etapa a 
7-a a campionatului 
Greciei : AEK — Kala 
Maria 4—1 ; Olympia- 
kos Pireu — Heraklis 
3—0 ; Paris Salonic — 
Panathinaikos 
PAOK—Ethnikos 
Clasament: 1. 
piakos Pireu — 
2. Panathinaikos 
p, 3. Aris 11 p.

LUCRĂRILE CONGRESULUI
ASOCIAȚIEI EUROPENE

0-1 ;
3—1. 

OJym- 
12 p, 
— 11

DE ATLETISM

• TELEX •
Turneul fulger de șah pentru premiul 
ziarului „Rude Fravo", desfășurat la 
Risen, a fost efștlgat de marele maestru 
sovietic Tukmakov cu 23 p, urmat de 
Hort (Cehoslovacia) 26,5 p, Tal (U.R.S.S.) 
26 p, Gulkov (U.R.S.S.) M p, Uhlmann 
(R.D.G.) 23 p.■
La Reykjavik, In preliminariile Campio
natului mondial masculin de handbal, 
selecționata islands! a învins cu scorul 
de 28—15 (10—9) formația Franței. In 
cadrul aceleiași competiții s-au mai 
disputat alte două partide încheiate cu 
următoarele rezultate : la Kouvola (Fin
landa) : Bulgaria — Finlanda 22—14 
(12—8); la Katowice: Polonia — Olanda 
20—13 (8—4).

A Început turneul de tenis de Ia Syd- 
ney, concurs de categoria B 
„Marele Premiu — F.I.L.T.".

pentru 
Princi

palii fâvorlt-i ai probei de simplu, aus-

TELEX • TELEX • TELEX •
trailenll John Newcombe și Ken 
sewall au obținut victorii scontate, 
mul l-a învins cu 6— 3, 4—6. 6—4 
John Alexander (Australia), iar 
de-al doilea l-a Întrecut cu 6—1, 
pe Bob Giltinan (Australia). Intr-o 
partidă, ‘
Simpson 
tralianul

jucătorul neozeelandez 
* dispus eu 7—6, 7—5 de 
Dlek Crealy.

RO-
Pri- 

pe 
cel

7—5 
alt» 
jeff 
aus-

jl-aPuglUstul francez Roger Menetrey țt : 
păstrat titlul de campion european la 
categoria semlmljlocle. tn gala desfă
șurată la „Palatul Sporturilor" din Pa
ris, Roger Menetrey l-a învins la puncte 
pe șalangerul său, ' * ‘
Deplco. In cadrul 
limitele categoriei 
Bettini a terminat 
ricanul Monroe.

dello sport" din Roma, a fost cîștigatâ 
de echipa rtaliel — 59 p, urmată de for
mațiile R.F. Germania — 35 p, Franței 
— 47 p. Danemarcei — 34 p etc. Iată 
Învingătorii tn ordinea categoriilor de 
greutate: Caltablano (Italia); Krauss 
(R.F. Germania); Bognanni (italia): 
Giuffrlda (Italia); Chondefer (R.F. Ger
mania); Madsen (Danemarca); Bou- 
choule (Franța); Mltterdlchler (R. F. 
Germania); Fllipponi (Italia); Gerdes- 
melr (R.F. Germania).

boxerul spaniol Jose 
aceleiași reuniuni, în 
mijlocie. francezul 
la egalitate cu ame-

Competiția internațională de lupte gre- 
co-romane, desfășurată la „Palazzetto

Prima ediție a „Cupei mondiale*’ la 
ciclism cu antrenament mecanic s-a 
desfășurat la Dortmund și a fost cîștl- 
gată de sportivul vest-german Dieter 
Kemper. învingătorul a parcurs 50 km 
în 47:34.4, fiind urmat în clasament de 
olandezul Cees Stăm — la 15 m, și bel
gienii Theo Verschueren — la 190 m șl 
Romain Deloof — la 225 m.

VARȘOVIA, 
Varșovia s-au 
Congresului Asociației europene de 
atletism, la care au participat de
legați din 26 de țări. Cu acest pri
lej a fost definitivat calendarul in
ternațional pe anul 1974. Evenimen
tul atletic principal al anului viitor 
îl vor constitui Campionatele euro
pene. programate între 1 și 8 sep
tembrie la Roma. Pentru organiza
rea campionatelor din 1978 și-atî 
depus candidatura orașele Praga. 
Lausanne și 4 localități din R. F. 
Germania (Miinchen. Stuttgart. Dii- 
sseldorf. Hanovra). Pe de altă par
te, s-a stabilit ca, în anul 1975 la 
finala Cupei Europei să participe 
8 echipe masculine și 8 feminine. 
Participanții la. congres au exami
nat propunerea organizării. în anul 
1975, a unui meci triunghiular Eu
ropa—Asi a—A frica.

Viitorul congres al Asociației eu
ropene de atletism va avea loc în 
anul 1974 ia Zagreb.

6 (Agerpreș). — La 
desfășurat lucrările
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