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Valeriu Irimescu se declară satisfăcut
se arată a fi 
grămezi cit ți 

„uriașii" 
ierni,

FEMININ : Levski Spartak 
Gwardia 3—2 (-13, -16. 15. 13. 3). 
Ujpesti Dozsa — Ruda Hvezda 
3—1 (17, 18, -11. 15). Dinamo Bucu
rești — Dynamo (R.D.G.) 3—2
(6, -11, -15. 12, 14), Dinamo
(U.R.S.S.) — Amrokan (R.P.D. 
Coreeană) 3—1 (12, 9, -7, 7).

MASCULIN : Amrokan - Uj
pesti Dozsa 3—0 (6. 13, 13). Dina
mo București — Gwardia 3—0 
(6. 3. 7). Ruda Hvezda — Dvna- 
mo (R.D.G.) 3—0 (4. 6. 10). Dina
mo (U.R.S.S.) — Levski Spartak 
3—1 (10. -14. 9. 8,).
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B activității
I sportive
■ ae masă

joc excelent
-2, în aproape două ore și jumă

tate de joc. în celălalt meci. Ujpesti 
Dozsa a cîștigat greu seturile și în- 
tîlnirea cu 3—1, însă semifinalistele 
acestei serii erau cunoscute cu o zi 
înainte : Amrokan (R.P.D. Coreeană) 
și Dinamo (U.R.S.S.)-

Lipsa mizei avea să se constate 
mai clar în partida masculină Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Dynamo 
(R.D.G.), cîștigată cu 3—0 de prima 
formație. în care au evoluat, multe 
rezerve.

Și acum, despre întîlnirile decisi
ve din cadrul seriilor.

AMROKAN (R.P.D. Coreeană) — 
UJPESTI DOZSA (Ungaria). Un 
succes la zero sau la 1 al voleiba
liștilor maghiari Ie crea acestora

O parte însemnată a reliefului 
județului Argeș corespunde întru- 
totul practicării sporturilor de iar
nă, în special a schiului și săniușu- 
lui. Pentru o bună activitate în se
zonul de iarnă, organele și organi
zațiile județene cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportului, 
sub îndrumarea directă a Comitetu
lui județean de partid, au luat mă
suri pentru întărirea continuă a ba
zei materiale, pentru îmbunătățirea 
activității competiționale cu carac
ter de masă.

Ținînd cont de tradițiile și posi
bilitățile existente. C.J.E.F.S., In
spectoratul școlar, Comitetul jude
țean U.T.C., Consiliul județean al 
sindicatelor,' împreună cu ceilalți 
factori responsabili ai mișcării spor
tive. au stabilit citeva direcții în 
vederea stimulării continue a disci
plinelor zăpezii :

>ț- mărirea numărului sportivilor 
in localități cu condiții naturale 
prielnice practicării schiului, pati
najului și săniușului ;

— lărgirea bazei materiale prin 
valorificarea tuturor resurselor și 
posibilităților locale ;

— pentru impulsionarea acestei 
activități vor fi angrenați mai in
tens profesorii 
antrenorii și 
obștești ;

— in liceele 
tățile cu posibilități de practicare a 
schiului — lecțiile de educație fizi
că se vor efectua pe pîrtiile de 
schi. în acest sens au fost vizate 
școlile din Rucăr, Căpățîneni, Sălă- 
truc, Dragosiavele, Berevoiești, Le- 
rești. Stoenești, Brăduleț și altele. 
De asemenea, școala generală din 
Dimbovicioara a fost profilată în 
întregime pentru schi. Toate aceste 
unități au fost dotate cu materialele 
necesare de către Inspectoratul 
școlar județean, C.J.E.F.S. și F.R. 
Schi-Bob.

de educație fizică, 
instructorii sportivi

și școlile din Iocali-

Ilic FEȚEANU, coresp. jud.

CONCURS DE ORIENTARE 
—— TURISTICĂ

Duminică. în pădurea Pustnicul, 
din apropierea Capitalei, a avut loc 
un concurs de orientare turistică, 
organizat de C.E.F.S. și Comitetul 
U.T.C. din sectorul 5, la care au 
participat 177 de băieți și 155 de 
fete. întrecerile au fost deosebit de 
atractive și au dat naștere la dis
pute interesante. Timpul frumos a 
fost aliat prețios al sportivilor 
Și 
au 
în

al numeroșilor spectatori, care 
petrecut o dimineață minunată 
mijlocul naturii. Cele mai bune 

rezultate le-au înregistrat : Liceul
„Gh. Șincai", Liceul economic nr. 1 
și Liceu] industriei alimentare (la 
fete), Liceul de metrologie și aso
ciația sportivă a Monetăriei Statu
lui (la băieți).

FERMITATEA

Ieri dimineață, la Snagov, selec
ționabilii pentru meciul de rugby 
cu Franța au avut un ultim test 
înainte de plecare. Partener, echi
pa campioană a țării. Steaua.

De data aceasta, antrenorii co
ordonatori Valeriu Irimescu și 
Petre Cosmănescu n-au urmărit 
în principal decît modul în care 
s-a realizat unul din obiectivele 
majore ale pregătirii și anume o- 
mogenizarea, între compartimente 
și chiar în interiorul fiecăruia din
tre ele.

în această privință sînt de sem
nalat unele progrese vizibile, în 
raport cu meciurile-test anterioare.

îndeosebi înaintarea 
bine sudată. Atît în 
la acțiunile dia margine, 
selecționatei au acționat 
grupat, mai ales în repriză a doua. 
De asemenea, mijlocașii s-au evi
dențiat prin cîteva inițiative 
trem de 
o bună 
De data 
jucători 
cută de 
tărît în 
treisferturile 
rect, sigur, dar puțin. Jucătorii, in 
mod deliberat, n-au vrut să riște 
accidentarea, așa cum s-a întimp at

ex- 
utile, reușind să realizeze 
legătură cu linia a IlI-a. 
aceasta, aripile și centrii, 

de mare valoare, recunoș- 
altfel, au avansat mai ho- 
terenul advers. In general 

au piacat bine, co-

Colaborarea dintre antrenori și 
tuie elementul' cheie

de evoluția „tricolorilor4
la meciul-test cu Sportul studen
țesc, deși Ia Snagov condițiile au 
fost cu totul altele. Cu jucătorii 
din linia de treisferturi. antrenorii 
sînt hotărîți să mai lucreze și la 
Valence, în antrenamentul de vi
neri, pe care îl vor efectua chiar 
pe stadionul municipal, unde se 
va desfășura meciul.

Steaua a constituit un partener 
ideal pentru seleeționabili. în to
talitatea lor. jucătorii militari i-au 
solicitat mult pe tricolori. într-o 
bună măsură foarte aproape de 
condițiile partidei de duminică. 
De fapt, selecționabilii au fost 
obligați să suporte și handicapul 
de a avea în față o formație care 
și-a folosit și rezervele, altfel spus 
nu 15 jucători, ci aproape 20... Es
te evident că dintre toate meciu
rile-test, acesta de la Snagov a fost 
și cel mai edificator.

La reușita partidei de verificare 
a contribuit și antrenorul federal,

Wiliam Schreiber (Dinamo București) finalizează pasa întinsă pe fileu a 
lui Vraniță, trăgind pe lingă blocajul efectuat de jucătorii de la Gwardia. 

Foto : S. BACKSI

FEMININ

Seria I

(U.R.S.S.) 3
3
3
3

1. Dinamo
2. Amrokan
3. Ujpesti Dozsa
4. Ruda Hvezda

Seria a
1. Levski Spartak
2. Dinamo București
3. Dynamo (R.D.G.)
4. Gwardia

MASCULIN

toate celelalte fiind lipsite de șanse. 
Deși 
rită,
tuși la un pas de o mare surpriză 
și de o victorie... consolatoare. Ele 
au condus- cu 2—0 la seturi și 
14—12 în cel dp-al IlI-lea, dar. vo
leibalistele bulgare — extenuate 
după partida de marți seara — au 
făcut apel la ultimele resurse fizice 
și de voință (și la jucătoarele de 
rezervă mai odihnite) pentru a 
schimba soarta partidei și a obține 
pină la urmă cîștig de cauză cu

Ultima etapă a seriilor Dinamo- 
viadei de volei a programat cîte
va partide de mare însemnătate 
pentru calificare în semifinalele 
competiției. Asupra acestora vom 
insista firește mai mult.

Primele două meciuri — ambele 
feminine — din cadrul reuniunii 
de dimineață, Levski Spartak— 
Gwardia și Ujpesti Dozsa—Ruda 
Hvezda nu au avut miză, formația 
bulgară fiind deja calificată după 
victoria din ziua precedentă asupra 
dinamovistelor bucureștence, iar

Levski Spartak era favo- 
polonezele s-au aflat to

/Continuare în pag. a 4-a)

T. BRÂDĂȚEANU

UNIVERSITATEA CRAIOVA
N-A PUTUT TRECE DE STANDARD LIEGE

Postolache, cu balonul, unul dintre selecționabilii cei mai activi în meciul- 
test cu Steaua de la Snagov

Foto : Paul ROMOȘAN

ÎN DIVIZIA DE HOCHEI

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT MAI CLAR 
AL DOILEA JOC CU DUNĂREA GALAȚI
Cea de a doua întîlnire 

țiile de hochei,, Dinamo 
Dunărea Galați a oferit .... .
posibilitatea r.i numai să obțină o vic
torie mai clară, ca in ajun, ci și să se 
reabiliteze, îhtrucîtva, după evoluția nu 

partidă. 
'■ ’ o

de 
ia 
de 
in 
au 

________ _ _ ritm 
mai vioi decît în meciul din ajun, ceea 
ce ne tace să credem că Dinamo își revi
ne, treptat,' în formă. S-ar putea spune 
că partida n-a avut istoric șl lucrurile sint

II-a

3
3

7:6 4
2:9 3

Seria I

1. Ruda Hvezda
2. Dinamo (U.R.S.S.)
3. Levski Spartak
4. Dynamo (R.D.G.)

3
3
3
3

3 02
1
0

9:1 6
1 6:4 5
2 5:6 4
3 0:9 3

TERMININD LA EGALITATE (1-1) IN JOCUL RETUR DIN „CUPA U.E.F.A." LA FOTBAL

CRAIOVA. 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Deși vremea n-a fost deloc sen
sibilă la evenimentul major fotba
listic din „Cetatea Băniei", meciul- 
retur din ..Cupa U.E.F.A." dintre 
Universitatea și Standard Liege, 
stadionul. „Central" a fost aproape 
plin, mii și mii de craioveni în- 
fruntind ploaia. Jocul s-a 
la egali ta fî, 1•—1 (1—0), ■ 
luptă dramatică și. astfel 
craioveni sînt eliminați 
continentală ; dar ei s-.au 
toată energia pentru o performanță 
răsunătoare care nu era departe de 
realitate, fără acel moment psiholo
gic al întîlnirii, survenit după un 
asediu veritabil al porții lui Brklja- 
jici, cînd Henrotay a obținut ega-

larea față de golul înscris în prima 
repriză de Bălan. ..După ce am 
primit golul și in repriza a doua 
a început dominarea echipei Uni
versitatea, nu mai credeam in cali
ficare, ne-a declarat antrenorul V. 
Markovici. A venit, însă, acel con
traatac excelent efectuat de Rora și. 
după egalare, nu am mai întimpi- 
nat nici un fel <le dificultate. A- 
cesta este, caracterul meciurilor de 
calificare. E suficient un moment 
pentru ca totul să sc clarifice pen
tru o tabără sau alta".

In adevăr, fără acea descoperire 
a sistemului defensiv în perioada 
cornerelor la poarta adversă, poate 
că alta ar fi fost soarta întîlnirii. 
„Țarălungă a greșit pentru că nu 
l-a faultat pe Rora în cursa sa de 
30 de metri pe contraatac", apre
ciază antrenorul Constantin Cernă- 
iaițu. care ne mai spunea că jucă-

dintre forma- 
Buciirești și 
bucureștenilor

ci și

prea mulțumitoare din prima 
Jucînd cu multă ambiție, dovedind 
mai mare omogenitate și un plus 
agresivitate în atac, hocheiștii de 
Dinamo au cișllgat net, cu scorul 
7—0 (3—0. 1—0. 3—0). Ne-a plăcut, 
mod deosebit,: faptul că bucureștenii 
menținut tot timpul jocului un r

în mare măsură adevărate. Nu putem 
omitem, totuși, că și gălățenii au a 
de cîteva ori mari ocazii de a înscrie, 
dar ei le-au ratat din cauza pripelii și, 
mai ales, a lipsei de pregătire specifi
că. Să nu uităm că jucătorii de la Ga
lați au întrerupt o bună bucată de timp 
pregătirea pe gheață. Au marcat : Pa
nă (3), Coștea, Bandaș. V. Huțanu și 
Tureanu. Au arbitrat C. Sgincâ și C. 
Ștefănescu.

Cu această victorie obținută în me
ciul care a consemnat încheierea pri; 
mei etape a Diviziei (următoarele jocuri 
au loc la sfîrșitul sâptămînii numai în 
Capitală și numai în cadrul primei gru
pe) Dinamo a trecut pe primul loc în 
clasament.

A

1. Dinamo București
2. Amrokan
3. Gwardia
4. Ujpesti Dozsa

de

3
3
3
3

3
2
î
0

0 9:1 6
1 6:4 5
3 4:7 4
3 2:9 3

odihnă, ur-Astăzi este zi — ,
mind ca vineri să se dispute se
mifinalele, iar sîmbătă finalele.

șansa calificării in extremis în se
mifinale. Dar Istvan Nagy (în zi 
slabă) și compania nu au știut sâ 
adopte tactica potrivită pentru a 
face față cu succes acțiunilor în vi
teză ale sextetului din R.P.D. Co
reeană. Jocul lent desfășurat de 
maghiari la fileu a înlesnit izbînda 
combinațiilor adversarilor. Sporirea 
eficacității atacului și a mobilității 
în linia a doua, au adus totuși un 
oarecare echilibru în partea a doua 
a întîlnirii. însă Amrokan a forțat 
de fiecare dată finalurile, asigu-

Aurelian BRZBEANU

(Continuare in pag. a i-a)-

(Continuare în pag. a 4-a)

terminat 
după 
studenții 
din cupa 
bătut cu

Gheorghe NERTEA

Așa a deschis Universitatea Craiova scorul, prin Bălan, în prima repriză. A fost un moment dătător de spe
ranțe într-o eventuală calificare în turul III al Cupei U.E.F.A., a liderului campionatului. Dar...

Foto : Paul ROMOȘAN

Dinamo s-a comportat 
meritoriu la Madrid, unde 
a terminat la egalitate cu 
Atletico : 2—2 (2—1).
Amănunte asupra desfă
șurării meciului în pag- a 
IV-a.

FACTOR DE MARE IMPORTANȚA
SI EFICIENTĂ ÎN PROCESUL EDUCATIV! IN 55CRITERIUL TINERETULUI44, LA BOX

sportivi consti- 
: în obținerea unor înalte

— performanțe. Această colaborare, care trebuie 
să se bazeze pe respect reciproc, pe înțelegere, pe o 
sinceră prietenie, temeinic și principial înțeleasă cre
ează atit antrenorilor, eit și sportivilor posibilitatea de 
a-și exprima cu fermitate opiniile în 
cesul de ■ pregătire, cu programul

SECRETUL

viața intimă a sportivilor.

legătură cu pro- 
competițional și
REUȘITEI

chiar cu aspecte legate de
In unele cazuri, însă, relația antrenor-sportiv și chiar 
cele dintre sportivi (mai tineri și mai vîrstnici, de 
valoare mai mare sau mai mică) determină unele 
neajunsuri, uneori cu implicații. Asupra unor situații 
de acest gen (pozitive șî mai ales negative) ne vom 
opri in materialul nostru...

Sîntem în măsură să oferim citito
rilor noștri amănunte în legătură cu 
o echipă' în cadrul căreia s-a realizat 
foarte bine, atît colaborarea între co
echipiere, cît și între ele și antre
nor. Este vorba de formația de hand
bal feminin a I.E.F.S., actuala cam
pioană a țării. Am ales acest exem
plu întrucît, spre deosebire de alte 
echipe, aici există în permanență o. 
fluctuație de cadre determinată de 
terminarea facultății de către unele 
jucătoare si de admiterea in institut 
a altora. Âcest du-te-vino creează se
rioase dificultăți în omogenizarea e- 
chipei, în formarea unui colectiv 
strîns unit sufletește și în consolida
rea unei tactici de joc. Și totuși, în 
pofida acestei situații, formația 
I.E.F.S. a reușit să-și asigure aceste 
atu-uri. Dovadă elocventă — cuceri
rea titlului republican și prezența sa 
in finala actualei ediții a „Cupei de 
toamnă". Care este secretul reuși
tei ?

în primul rînd, credem că trebuie 
subliniat aportul substanțial al antre
norului. Lectorul universitar Ion Bo
ta, care îsi desfășoară activitatea la 
catedra de handbal a Institutului, a 
știut să creeze jucătoarelor sale nu 
numai posibilitatea de a-și spune pă
rerea, în legătură cu fixarea tacticii 
de joc în unele partide, ci g căutat 
întotdeauna să le dovedească, prac
tic, avantajele jocului colectiv, ale 
deplinei înțelegeri pe teren ți în a- 
fara Iui. Astfel, echipa I.E.F.S._ — 
singura din țară care nu beneficiază 
de aportul unor individualități — a 
reușit să se mențină în permanentă 
printre fruntașele handbalului femi-

în ultima vreme, sări in românesc și, 
devină chiar liderul lor. Firește, în
să, că nu numai antrenorul a reali
zat totul.

Prezenta în cadrul formației a mai 
multor absolvente ale institutului — 
Maria Bota, Ancta Silcha, Cornelia 
Mohanu etc. — a făcut ca experien
ța să se împletească armonios cu ti
nerețea și elanul noilor jucătoare, 
în același timp, echipa a beneficiat 
mereu de o generație „de mijloc", 
compusă din studentele aflate în anii 
III și IV (Florentina Gută, Natalia 
Alexandrescu, Elena Frîncu, Elena 
Oprea etc.), care a asigurat o trecere 
mai lină de la vechea garnitură la 
cea nouă. Subliniem acest lucru, în- 
trucît se știe cit de anevoioasă est» 
adeseori, integrarea jucătorilor noi în 
majoritatea echipelor, fapt care duce 
nu numai la înregistrarea unor re
zultate sub nivelul cerințelor, dar și 
— cîteodată — la conflicte între ju
cători.

în sfîrșit, alte două lucruri care 
contribuie mult la reușitele echipei 
I.E.F.S.i îndrumarea permanentă pe 
care antrenorul are posibilitatea s-o 
efectueze (la institut, în timpul orelor 
de curs, și apoi la antrenamente) și 
colaborarea strînsă existentă între 
jucătoare șî conducătorul tehnic în 
privința stabilirii tacticii țl a sis
temelor adoptate în partidele de cam
pionat, operație în care fiecare jucă
toare își exprimă opinia, propriul 
punct de vedere.

Omogenitatea acestui colectiv, bu
na înțelegere care dăinuie între ju
cătoare au făcut ca atunci cînd au 
apărut cazuri de indisciplină, jucă-

toarele în culpă să fie analizate în 
spirit tovărășesc, ajutate ?ă se în
drepte. Sau în cazul unor elemente 
recalcitrante, criticate aspru si chiar 
excluse din lot, așa cum s-a întîm- 
plat cu handbalistele Mihoc. Popescu 
și Costandache...

EXPLICAȚII PENTRU 
UN REGRES...

AU FOST DESEMNAȚI 
PRIMII FINALIȘTI 

sportiv cu gardă inversă, cu o sta
tură atletică și cu mult simț 
ringului. El l-a învins categoric 
Sică Neacșu (Box-Club Brăila).

întrecerile mijlociilor au scos în 
evidență că la această categorie lei
tul reprezentativ de tineret nu dis
pune, încă, de elemente capabile si 
obțină performanțe internaționale.

Mihai TRANCĂ

care au determinat regresul amintit 
l-a constituit „climatul" care dăinuia 
în mijlocul lotului. Să ne explicăm.

Atitudinea greșită a unor canotoa
re față de colegele lor, aerele de su
perioritate și vedetism pe care le 
arborează, precum și numeroasele 
concesii făcute de antrenori schifis- 
telor consacrate, au creat o atmo
sferă neprincipială, uneori chiar în
cordată, care nu putea asigura con
diții bune de desfășurare a pregăti- 
i ilor. Intervențiile prompte și drasti
ce ale federației (cum au fost : ex
cluderea din lot a sportivelor Ileana 
Kondorossy si Mitana Botez) au co
rectat această stare de lucruri, dar, 
din păcate, nu pentru multă vreme...

Am socotit util sâ relevăm acest 
aspect pentru câ schitul românesc 
a și început pregătirile pentru C.M, 
de la Lucerna și numai printr-o ac
tivitate intensă și pe tărimul educa
ției, printr-o omogenitate sufletească 
a tuturor schifistelor se va putea 
ajunge la obținerea unor rezultate 
bune în concursuri, 
giului cucerit de 
sportivă.

Ne vom opri la un caz diametral 
opus, cel al lotului reprezentativ de 
canotaj academic feminin.

După cum se știe, anul acesta schi- 
fistele românce au realizat perfor
manțe cu o treaptă mai jos față de 

‘ _lă a campionatelor 
unul dintre factorii

UN PSEUDO-CĂPITAN DE ECHIPĂ

ediția precedentă 
europene. Iar

pe măsura presti- 
mișcarea noastră

Am scos nu 
căpitanului de 
portarii disciplinare a colectivului de 
care răspunde în teren, în întrecerea 
sportivă și desigur și în afara aces
teia. Pe plan disciplinar și, dacă 
vreți, pe cel al eficienței procesului 
de instruire cu care implicit se află

o dată în relief rolul 
echipă pe planul com-

directă corelare.intr-un raport de
Căpitanul de echipă, prin personali
tatea sa, prin înaltele calități morale

Tiberiu STAMA 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

GALAȚI, 7 (prin telefon). — în 
contrast cu reuniunea inaugurală, 
în care am fost martorii unor dis
pute mai puțin spectaculoase, cînd 
am văzut în ring numai ■ cîțiva 
sportivi care și-au însușit bine a- 
becedarul boxului, în gala de marți 
seara am putut urmări meciuri de 
mai bună calitate, am făcut cunoș
tință cu cîțiva tineri boxeri care 
pot aspira cu speranțe îndreptățite 
la performanță. Unul dintre aceștia 
este Ion Gavrilă (Voința Buzău) 
care l-a învins la puncte pe titula
rul categoriei . muscă, Niță Robu, 
cîștigătorul turneului „Prietenia" 
disputat în luna august la Galați. 
Sportivul buzoian, practicant numai 
de un an al boxului, are calități 
fizice remarcabile, și doar cîteva 
cunoștințe tehnice, dar bine însu
șite.

în rîndul celor evidențiați la ca
tegoria muscă trebuie amintiți Ni
colae Stoenescu (Constructorul Ga
lați) și Paul Căpriceanu (Electropu- 
tere Craiova).

•la o categorie de greutate 
(ușoară), Carol Hajnal 

Salonta) a oferit celor

Urcat 
superioară 
(Metalul 
prezenți o adevărată demonstrație 
de scrimă pugilistică în partida cu 
Nicolae Nichitov (Box-Club Brăila). 
Hajnal este un tehnician excelent, 
care impresionează prin varietatea 
acțiunilor ofensive și prin boxul 
derutant pe care îl practică.

O altă surpriză plăcută a galei 
de marți seara ă fost semimijlociul 
Constantin Nicolae (Viitorul Vidra). 
Tînărul pugilist din Vidra, pregătit 
de antrenorul Ion Păun, este un (Continuare în pag. a 4-a)
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CONVORBIRI ÎNTRE REPREZENTANȚII
MIȘCĂRILOR SPORTIVE DIN ROMÂNIA 

Șl POLONIA

al 
pe

UN AMPLU SONDAJ PRINTRE BENEFICIARI
ASUPRA PRODUCȚIEI Șl CALITĂȚII 

MATERIALELOR SPORTIVE în pag. 2

Ieri a avut loc o întîlnire 
delegațiile Consiliului Național 
tru Educație Fizică și Sport, 
dusă de general It. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., și 
Comitetul General pentru Cultură 
Fizică și Turism din Polonia, con
dusă de Boleslaw Kapitan, preșe
dintele C.G.C.F.T. Cu acest prilej, 
s-a efectuat un util sclțimb de pă-

între 
pen- 
con-

reri asupra problemelor și preocu
părilor actuale ale mișcărilor spor
tive din România și Polonia. S-a 
subliniat necesitatea întăririi legă
turilor sportive, utilitatea diversific 
carii schimburilor sportive dintre 
cele două țări.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
polonezi au vizitat instalații și baze 
sportive din București, Snagov șî 
Ploiești.
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Oiganele centrale și unitățile economice producătoare de material sportiv vor îmbunătăți calitatea

materialelor, echipamentului și instalațiilor pentru sport, turism și agrement și vor diversifica și

spori producția acestora, îndeosebi a articolelor sportive de tip popular".

P
revederea de mai sus, cuprinsă în Ho- 
tărirea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului, clară și concisă, sintetizînd 
alte măsuri anterioare aprobate de con

ducerea partidului, indică forurilor de resort 
direcțiile principale de acțiune. Pe această 
bază, planul de măsuri al Consiliului națio
nal pentru educație fizică și sport pentru a- 

Hotărîri, prevedea caplicarea respectivei ......   ,____,__
C.N.E.F.S. împreună cu Ministerul Comerțului 
Interior, organizațiile cooperatiste și ministe
rele producătoare, să întocmească „pină la 
sfirșitul trimestrului III a.c. planuri in care se 
vor stabili măsuri concrete pentru diversifica
rea, creșterea cantităților ți îmbunătățirea ca
lității materialelor și echipamentului pentru 
sport, turism ți agrement, precum ți pentru 
realizarea unor articole care în prezent se 
importă. Se va avea in vedere și producerea 
unor materiale de tip popular necesare spor
tului de masă".

Și astfel, ca o premisă de prim ordin a a- 
cestei preocupări de sfîrșit de an a forurilor 
cu atribuțiuni în producția și desfacerea arti
colelor sportive, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
dezbătut la începutul lunii octombrie stadiul 
actual și perspectivele acestui sector cu im
plicații directe în actul sportiv, de masă și 
de performanță.

Pornindu-se de la dezvoltarea producției 
specializate — ilustrată ți prin datele prelimi
nare ale acestui an ce arată o creștere a 
desfacerii acestor bunuri cu 30% față de 
1968 și. 6% față de 1972, insumind, 1,1 mili
arde lei — ți, mai ales, de la nevoile crescu
te ale mișcării sportive (extinderea ariei spor
tului de masă, exigențele tot mai înalte ale 
..laboratorului" marii performanțe) s-a subliniat 
cu acest prilej necesitatea unei dinamici adec
vate în. sfera producției, în primul rind, a cu
noașterii cit mai exacte a cerințelor „pieții" 
de către federații, C.N.E.F.S., comerț, pentru 
ca, atit sportul de performanță cit și cel de 
masă, inclusiv practicanții săi neorganizați, să 
aibă oricînd la îndemînâ produsele solicitate, 
in număr suficient și la o calitate corespun- 
-âtoare.

Ceea ce nu se poate spune despre pre
zent. De ce ? Pentru că, așa cum a reieșit din 
ședința mai sus amintită, numai Ministerul In
dustriei Ușoare, ca să dăm un singur exem
plu, nu a acoperit pentru acest an cererile

organizoțiilor comerciale la contractări cu 33% 
la pantofi de atletism, 4O°/o tricouri sport în 
dungi aplicate, 50% la pulovere schi, chiloți 
șaten volei și fotbal, 66% la pantaloni schi 
supraelastici, 46% la mingi de handbal, 35% 
mingi fotbal, 28% mingi volei. Aceste cifre ca 
și altele privind instalații ți aparatură, nu pot 
vorbi ți despre calitatea care nu de puține 
ori scurtează sau chiar anulează de la bun 
început folosința, de atenția minoră care se 
acordă in unele întreprinderi — ecou al pre
ocupărilor la nivel de centrale sau ministere 
de resort — articolelor de sport.

Eschivindu-se de la încheierea contractelor, 
invocînd alte priorități, fărămițînd producerea 
pe multe unități, unitățile industriale care au 
sarcini de producție in acest sens nu ies in 
întîmpinarea cererilor. Astfel, la M.I.U. unele 
articole de confecții și tricotaje se execută în 
peste 15 întreprinderi, în loc ca un număr mai 
redus, cu profil special, să poată asigura o 
stabilitate a sortimentelor, o înaltă speciali
zare și calificare. Fabrica de confecții Bucu
rești și cele din Călărași și Tg. Jiu transferă 
pe parcursul anului obligațiile lor Contractuale. 
Consecința ? Degeaba cauți, de pildă, costume 
de baie și slipuri în plin sezon estival. Fabrica 
bucureșteană „Flacăra Roșie" și surata sa în
tru cooperare „Dermatina" din Timișoara nu 
reușesc să acopere necesarul mingilor pe piață. 
In „colaborare*. M.I.U., M.C.I. și Comitetul de 
stat pentru prețuri au tărăgănat peste 6 luni 
realizarea ți livrarea noului tricou de tenis, ar
ticol mult timp lipsă de pe piață. Iar caiacul- 
canoea ți scrima românească, renumite în în
treaga lume, nu-ți găsesc corespondentul ne
cesar în producția autohtonă specifică acestor 
ramuri.

La rîndul său, comerțul încearcă să disemineze 
răspunsurile și gestiunile întreprinderilor sale în 
privința materialelor sportive (merceologii de 
specialitate au fost considerați un „lux"), în timp 
ce rețeaua comercială resimte nevoia marilor 
magazine specializate. Știți cîte gestiuni are 
I.C.R.T.I. București pentru articolele de sport ? 
16 I Prin atitea locuri trebuie să treacă cei ce 
pleacă să aprovizioneze magazinele cu încăl
țăminte, marochinărie, tricotaje și confecții pen
tru sport.

în ceea ce privește cooperația meșteșugăreas
că și industria locală — ambele mai lesne 
pretabiie la serii mici, mai diversificate, decît 
industria republicană — aportul lor este mult 
sub posibilități, cooperația meșteșugărească

asigurînd 
marfă la 
industria

în luna septembrie s-au desfășurat contrac
tările fondului de marfă între întreprinderile 
comerțului cu ridicata ți întreprinderile pro
ducătoare ale industriei republicane și coope
rației meșteșugărești. Se estimează de către 
reprezentanți ai M.C.I. că fondul de marfă 
pentru anul 1974 »a reprezenta o creștere de 
10% față de realizările preliminare ale anului 
in curs. Esențial nu este, insă, cifra în sine, 
ci dacă aceste cantități sporite de marfă reu
șesc sau nu să asigure necesarul, dacă în 
structura globală nu se vor afla — din nou — 
sortimente insuficiente in raport cu cererile. 
Industria și cooperația meșteșugărească trebuie 
să fie mai receptive la nevoile cetățenilor în 
ceea ce privește practicarea educației fizice, 
sportului și agrementului, fără a mai aștepta 
periodic diverse impulsuri. Faptul că s-au pu
tut contracta pentru anul 1974, 104 000 rachete 
de tenis față de 14 000 în anul acesta, este o 
dovadă că actualitatea sportivă imediată, cu 
cerințele ei materiale, poate intra operativ 
în planurile producătorilor.

Sintem in ultima parte a anului. 1974 bate 
la ușă. Pe hirtie se află așternute prevederile 
planurilor de măsuri privind sporirea, diversifi
carea și îmbunătățirea calității la materiale și 
echipament sportiv, alcătuite de C.N.E.F.S. și 
M.C.I. împreună cu Ministerele Industriei Ușoa
re, Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții, Uniunea Centrală o Cooperativelor 
Meșteșugărești. Unele din aceste prevederi se 
și refereau la o perioadă încheiată, lată de 
ce ziarul nostru a efectuat un sondaj la zi, 
asupra stadiului de la care se pornește la 
drum pentru anul 1974. Am consultat benefi
ciarii — cluburi, asociații, practicanți ai spor
tului — am vizitat la ei acasă producătorii, 
am mers prin magazinele ce desfac articolele 
sportive. Din dorința de a contribui la cunoaș
terea cit mai exactă a realității, la eliminarea 
operativă a deficiențelor pentru ca, intr-adevăr, 
anul ce vine să însemne pe planul produc
ției și desfacerii articolelor sportive un rea! 
pas înainte in satisfacerea cerințelor mereu 
sporite ale cetățenilor, indiferent de vîrstâ, do
ritori să practice exercițiul fizic și sportul. Așo 
cum reiese expres din sarcinile trasate prin 
Holărîrea de partid.

Rodul acestui sondaj — două pagini de ziar, 
prima vâzînd azi lumina tiparului.

doar aproximativ 7% dir» fondul de 
echipament și materiale sportive, iar 
locală doar în jur de 2%.

fi vivR i

i'”' ■ Z i

Sezonul rece și-a trimis deja emisarii. Dar 
industria și comerțul sint in pas cu cerințele 
anotimpului ? Pentru că tot mai mulți sint 
amatorii de mișcare in aer liber, de exercițiu 
fizic și sport. Volumul tot mai mare de măr- 

exigențele sporite ale beneficiarilor în privința

UN SPORTIV 
NEGLIJAT:

ANTRENORII AU CUVINTUL

juri solicitate pe piață,
calității acestora, sînt dovezi în acest sens. Iată de ce comerțul trebuie să 
poată oferi, prin rețeaua sa specializată, un sortiment bogat de 
apt 
lor

să satisfacă atît cerințele marii performanțe, cit și cele ale 
dornici să practice sportul. Foto : S.

mărfuri, 
cetățeni- 
BACKSI

MĂNUȘI DE HOCHEI MĂI BUNE 
DECÎT CELE DIN IMPORT, 

DOAR... PENTRU O SINGURĂ ECHIPĂ• ••

știe că echipamentulSe __________ ______
hoehelstului se aduce încă 
din
chipele divizionare, deși — 
după părerea noastră — 
unele ustensile se pot rea
liza foarte bine de către 
unitățile industriei noas
tre. O dovadă elocventă 
o constituie inițiativa con
ducerii fabricii de piele și

străinătate pentru e-

încălțăminte „8 Mai” din 
Mediaș, care a executat 
pentru cunoscuta formație 
de hochei S.C. Miercurea 
Ciuc mănușile necesare 
jucătorilor ei. Fostul ho- 
cheist și actualmente an
trenor secund al echipei 
menționate. Iuliu Szabo, a 
elogiat produsele fabricii 
din Mediaș, afirmînd că

sînt 
celor 

din Cehoslova-
mănușile respective 
superioare calitativ 
importate Z Z
da. Soluția reală a proble
mei nu constă, însă, în 
realizarea unei serii pen
tru o singură echipă. Ce 
părere au tovarășii din 
federația de specialitate ? 
Industria noastră are po
sibilități.

OBLIGAȚII NEONORATE

Pentru a afla „pulsul" exact al 
necesităților de materiale sportive 
în procesul de instruire a sporti
vilor de performanță, am stat de 
vorbă și cu o serie de antrenori.

PROF. ANTAL ZSOMBOR (an
trenor principal al echipei de ho
chei S.C. Miercurea Ciuc) „Nu este 
pentru nimeni o noutate că de 
multă vreme ducem o acută lipsă 
de ghete, măsuși, apărători și crose 
de bună calitate. Să vă dau un 
exemplu : in circa 120 de intrări pe 
gheață am consumat mai mult de 
800 dc crose fabricate de întreprin
derea din Reghin, crose de diverse 
categorii de prețuri, care variază în
tre 33 și 78 dc lei. Au fost și ca
zuri în care am găsit în pachetele 
furnizate de producător crose rupte, 
îndoite sau cu noduri. Lipsa echi
pamentului și materialelor cores
punzătoare ne provoacă multe ne
cazuri, deoarece seniorii și juniorii 
noștri sint nevoiți să joace cu tri
couri, ghete, mănuși și apărători u-

(

zale de ani de zile. In consecință, 
echipamentul respectiv nu mai 
poate amortiza ciocnirile de la man
tinelă, înfruntările la bodicek sau 
loviturile produse de puc. Ca atare 
hocheiștii se accidentează cu ușu
rință".

ERNEST ULRICH (antrenor al 
secției de patinaj viteză a clubului 
Dinamo Brașov). „In condițiile apa
riției patinoarelor artificiale (care 
au mărit considerabil volumul pre
gătirilor pe gheață) patinele se u- 
zează, în mod firesc, mai repede. 
Prin urmare de la an Ia an devine 
mai acută lipsa ghetelor și patine
lor corespunzătoare, obiecte de im
port pe care federația de resort Ie 
repartizează în mod riguros secțiilor 
dc performantă. Această problemă 
s-ar putea îmbunătăți dacă pe baza 
unei cereri ferme a federației, fa
brica de încălțăminte Dîmbovița 
din Capitală care execută comenzi 
de chete de patinaj pentru Olanda 
și Norvegia, țări ce domină arena 
internațională în acest sport, ar pro
duce și pentru piața internă".

Unitatea 118 din Timișoara. Discu
tăm cu Neboișa Bugarschi, merceolog 

Avem un fond de mar- 
De pildă, treninguri

la I.C.R.T.I. „ 
fă insuficient.
de bumbac și supraelastice am pri
mit doar 700 pentru un trimestru, 
trebuind să le ‘ . - ■ -
Arad și Timișoara. Pantalonii de schi 
supraelastici nu au sosit nici pină 
acum, deși aveam 
pentru trimestrul III. 
să ai-i livreze? F. C. 
privința cererilor mari 
— fie din lină, fie din 
această oră "nu putem 
deși am desfăcut pină 
6 000 de bucăți. „Tricodava’ 
să ne expedieze în trimestrul III, 
1 400 de pulovere și abia acum ne-a 
anunțat că vo'm' primi... 400 ! Hai să

împart între Reșița,

planificat'. 700 
Cine trebuia 
Botoșani. In 
de pulovere 
P.N.A. — la 
onora nimic, 
acum peste 

trebuia

CELE 27 DE ARTICOLE DIN REȘIȚA
Șl SPAȚIILE LILIPUTANE

sondaj făcut pe tra- 
comerciale din țară 
regret că 
magazine

ne întoarcem puțin în anotimpul căl
duros. In timpul verii am primit doar 
120 de slipuri (și acestea din import).
lună și 
tofi de 
gășani 
pentru 
să amintim și fabrica bucureșteană 
„Flacăra roșie" care trebuia să ne 
expedieze în trimestrul III, 1 500 ghe
te de patinaj ■— C. R. și a uitat, pro
babil, că iarna bate la ușă..."

că sînt suficiente ? De o 
ceva n-am mai primit pan- 
tenis, U.C.R. și „Finea" Dră- 
n-eonorîndu-și obligațiile. Și, 
că tot vorbim de obligații,

ȘCOLARUL
Se știe că de mai multă vreme 

vestimentația sportivă a elevilor a 
dat mult de furcă copiilor, părin
ților și profesorilor respectivi, în- 
trucît s-a întîmplat adesea ca din 
rafturile magazinelor de speciali
tate să lipsească echipamentul șl 
materialele didactice strict necesa
re bunei desfășurări a orelor de 
educație fizică. Să-1 ascultăm pe 
antrenorul echipei secunde de 
handbal a Școlii sportive din Sf. 
Gheorghe, Victor Fereați, actual
mente secretar al C.J.E.F.S. Co- 
vasna.

„Nu se găsesc tricouri pentru co
piii din clasele a V-a, a Vl-a și a 
VII-a. Mingile de handbal produse 
de unitatea din Sebeș sînt de 
o calitate îndoielnică, deoarece du
pă 3—4 antrenamente se desfac pe 
la cusături sau cînd întîlnesc în 
cale bara sau ceva solid se ova- 
lizează. Ni s-a întîmplat ca mingi
le noi de fotbal să nu se umfle, 
deoarece erau defecte Ia ventile. 
Am avut probleme și cu unele din 
aparatele de gimnastică. Barele do 
la paralele se crapă cu ușurință, 
iar trambulinele elastice se rup 
înainte de termenul de garanție, 
iar cele semielastice nici nu se 
găsesc în comerț, ca și calul eu 
minere după care umblăm de mai 
bine de un an“.

PARADOXURI

CÎND INDUSTRIA 

Șl COMERȚUL 

SÎNT DE ACORD
finind seama de necesitățile 

pieței, se pare că industria și co
merțul s-au pus de acord In u- 
nele privințe cererile beneficia
rilor urmlnd a fi satisfăcute con
form contractărilor încheiate de 
factorii responsabili pentru anul 
'974. Iată cîteva cifre despre creș- 
erea producției de marfă la une

le sortimente :

® Se stabilise un necesar de 
170 000 de căciulițe și fulare iar 
unitățile de resort au contractat 
172 000.

• La Îmbrăcăminte vanisată 
pentru copii ^treninguri, constume 
de gimnastică și alt echipament
'n fire supraelastice) s-a mărit 

numărul comenzilor de la 200 000 
la 211 000 de bucăți.
• La îmbrăcăminte vanisată 

pentru adulți, suspensoare, bluze 
scurte pentru bărbați, femei și 
copii, toate cerințele pentru anul 
viitor vor fi onorate conform, an
gajamentelor asumate de fabricile 
producătoare.

O Ghetele de fotbal, box și 
lupte, necesare sportivilor în pro
cesul competițional și de instruire, 
mult căutate in prezent, se vor 
găsi conform cererilor comerțului 
în rafturile magazinelor, asigurîn- 
du-se cifrele solicitate la contrac
tările pentru 1974. Să sperăm însă 
că produsele respective nu vor 
mai nemulțumi pe cumpărători, 
fiind de o calitate superioară.

• Bocancii de schi, mult solici
tatele ghete de hochei, bocancii 
pentru turism, cizmele pentru mo- 
tocicliști și călăreți, pantofii de 
ciclism și popice, ca să amintim 
numai o parte din obiectele de 
încălțăminte ale sportivilor înce
pători șl de performanță, vor fi 
furnizate în cantitățile solicitate 
de comerț. Prin urmare, sectorul 
pielărie și încălțăminte se stră- 
duie să vină în întîmpinarea do
rințelor cluburilor și asociațiilor 
sportive Poate va rezolva și pro
blema mingilor,..

PAUL MULNER (antrenor al sec
ției moto Torpedo Zărnești). „A de
venit cert că... poarta motociclîsmu- 
lui de performanță o constituie mo
toretele „Mobra", mașini de produc
ție indigenă. Pentru a depista șl 
forma alergători de perspectivă, bi
roul federal a introdus in campio
natele republicane de motocros și 
viteză probe pentru posesorii de 
motorete. Aceștia sint însă nevoiți 
să abandoneze pe parcursul etape
lor, fiindcă nu găsesc pe piață pie
sele de schimb necesare pregătirii 
motoretelor pentru concurs. Lipsesc 
pistoanele, suspensiile de față și 
spate, spițe, genți și carcasa mane
telor, obiecte pe care uzinele „Me- 
trom“ Brașov și „6 Martie" din 
Zărnești ar trebui să le livreze co
merțului in cantități îndestulătoare".

CIT PUNE LA DISPOZIȚIE U.C.E.C.O.M. ?
dele frumoase de treninguri, cos
tume de schi, patinaj etc,

— Cine trebuie să Vă aprovi
zioneze cu materia primă pentru 
articolele de sport ?

— Vedeți dv„ pentru obiectele 
destinate sportivilor este nevoie de 
anumite materiale pe care 
U.C.E.C.O.M., nu ni Ie pune Ia dis
poziție în cantități îndestulătoare, 
așa cum procedează cu cele nece
sare deservirii populației, care poa
te oricînd comanda la noi lucrul 
dorit.

Prin urmare, sportivii sînt ne- 
voiți să suporte restricții, de na
tură să le creeze impedimente în 
activitatea competițională și în 
procesul de antrenament pentru 
creșterea performanțelor.

Articoîele de sport produse de 
cooperativa „Oltul" din Miercurea 
Ciuc sînt apreciate de mulți be
neficiari, unitatea respectivă exe- 
cutînd comenzi prompte, după ce
rințe și de bună calitate pentru 
diferite echipe din București, Ga
lați, municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghieni, Odorheiul ■ 
Secuiesc și alte orașe. Cooperatorii 
de aci au confecționat diverse tri
couri din fire P.N.A., după mode
lul solicitat de cumpărători, jam
biere, costume de judo, treninguri, 
pantaloni de schi, pulovere, ghete 
de patinaj, saci de echipament și 
alte obiecte pentru sportivi înce
pători și de performanță.

— Putem executa, ne explica Pa
vel Micloș, tehnician al resortului 
textile și confecții, și alte sorti
mente de echipament sportiv, pen
tru că avem posibilități mari, de 
serie, la unele articole. Ducem însă 
lipsă de fire P.N.A., piele de cali
tate corespunzătoare, pînză de căp
tușeală groasă șl material Relon- 
tex din care putem confecționa mo- J»

MESAJE EDIFICATOARE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ• ••

La Pitești, în noul sediu al C.J.E.F.S. 
rul de educație fizică Constantin Staicu de . _____ __ _..... .
tal de atletism din Cîmpulung Muscel. Nu scăpăm prilejul de a-d'cere o 
părere: „Intr-adevăr, problema echipamentului sportiv pentru elevii li
ceului nostru este... o mare problemă. Făurim în „laboratorul" nostru at- 
leți, fără să avem întotdeauna ceea ce ne trebuie. Șt asta, firesc, ne 
îngreunează mult munca, impietează asupra rezultatelor pe care le obți
nem. Echipamentul — și mă voi referi în special la încălțăminte — 
lasă mult de dorit. Pantofii de încălzire, de pildă, sînt sub orice critică. 
Li se desface talpa imediat ce sportivul face o mișcare mai deosebită cu 
piciorul. Aceeași situație și cu pantofii cu cuie. Blocul susținător al cuie
lor se dezlipește foarte repede. Aceasta-i „calitatea". Să vă mai spun 
despre faptul ci ne lipsesc pantofi cu cuie pentru sportivii aflați în 
loturi republicane ? Știți, doar..."

Ne despărțim de profesorul care ne mărturisește că se indispune 
de cîte ori se aduce vorba de echipament și continuăm discuția cu to
varășul Mihai Diaconescu, secretar al C.J.E.F.S. Argeș, care ne spune 
printre altele: „Materialul sportiv cu care sînt aprovizionate magazinele 
județului este insuficient. In 1974 ni se vor aduce 400 de pantofi cu cuie. 
Nouă, județului cu atîtea cluburi sportive, preocupate de atletism. Sulițe 
n-avem după nevoi, la ciocane se strică cozile și n-avem cu ce le în
locui. Iar multe materiale sînt de calitate proastă. Pantofii de tenis, mai 
precis pînza lor, se rupe foarte repede, tricourile sînt colorate doar pină 
ce le speli o dată sau de două ori. Mingile de volei și handbal nu se 
găsesc decît foarte greu și cînd vin sînt de proastă calitate". Aflat lingă 
noi, tov. Nicolae Delcuescu, directorul Școlii sportive din Pitești nu poate 
să nu intervină: „Intr-adevăr calitatea tricourilor, a treningurilor, este 
sub orice critică. După spălat se lărgesc, își pierd culoarea, au un aspect 
detestabil. Ce să mai vorbim de lipsa de varietate a materialelor puse 
în vînzare. Și încă ceva: se caută mult și nu se găsesc rachete și mingi 
de tenis. Mare păcat. Tenisul este atît de îndrăgit la noi de elevi și chiar 
de vtrstnlci. Poate în 1974..."

Argeș, o întîlnire cu profeso- 
la Liceul central experimen-

într-o se- 
lipsesc de 
de lucruri 
de sport.

In urma unui 
seele unităților 
am constatat cu 
rie întreagă de 
mai multă vreme o serie
strict necesare amatorilor 
La Reșița, tineri și vîrstnici umblau 
zile după zile după 27 de articole, 
printre care dresuri de lupte, plase, 
rachete și mingi de tenis ; la Tirgo- 
viște nu-și fac niciodată un stadiu 
îndelungat ghetele de fotbal și box, 
camerele de mingi și garniturile de 
popice ; la Tulcea sînt o raritate tri
courile de culoare bleu și albe de 
gimnastică și treningurile supraelas
tice. Ne oprim aci, pentru că situa
ții similare am întîlnit la Timișoara, 
Alexandria, Slobozia, Cluj și 
orașe.

Am mai observat, lingă 
■unor obiecte de care aveau 
prietenii exercițiului fizic, și

în alte
absența 
nevoie 

o delă
sare din partea direcțiilor județene 
comerciale în ceea ce privește asigu
rarea unor condiții corespunzătoare 
bunei deserviri a populației, magazi
nele din Bacău, Slatina, Botoșani, 
Satu Mare (ca să dăm cîteva exem
ple) dispunind de spații restrînse 
pentru depozitarea mărfii, vînzare și 
expunere.

Magazinul de articole ■ sportive din Ro
man e destul de mare și de frumos, 
iar afluența cumpărătorilor atestă inte
resul pe care romașcanii îl arată față 
de aceste articole. Dar, după o oră și 
ceva în care am privit în rafturi și am 
discutat cu responsabilul magazinului, 
tov. Iromel Vernica, în carnetul nostru 
de însemnări s-au adunat cîteva... para
doxuri.

• Magazinul se află în orașul Roman. 
Orașul Roman aparține județului Neamț. 
Centrul de aprovizionare cu articole 
sportive al județului Neamț se află la 
Piatra Neamț, dar magazinul din Ro
man se aprovizionează de la Bacău, 
din alt județ. De ce, pentru ce ? Mister 
deplin...

• Recent, la solicitarea magazinului, 
au fost aduse haltere mici. 5 bucăți. 
Patru s-au vindut chiar în ziua in care 
au fost aduse, dar cea de a cincea a 
rămas ca... exponat într-un ralt. Cine 
s-o cumpere ? Are cineva interesul să 
lucreze pentru o singură mină ?!
• In vitrina magazinului am avut 

uimirea să vedem, printre biciclete și 
motociclete, un tricou de rugby. Am 
fost uimiți pentru că acest gen de tri
cou nu se prea găsește, dar și mai 
uimiți am fost pentru că — după cum 
știam — la Roman nu există nici o 
echipă de rugby !!

0 Printre articolele aflate în număr 
mare — dar și solicitate foarte mult 
aici — am remarcat uneltele de pescuit. 
Mulinete. lansete, fel de fel de momeli 
și sute de metri de nylon — toate înși
rate atrăgător pe un raft. Spre surprin
derea noastră am aflat, însă, că lip
seau de multă vreme... acele de pescuit. 
Și atunci Ia ce bun atîtea soiuri de 
unelte, dacă elementarul ac nu poate 
fi procurat ?

0 Sortimentul de tricouri aflat în 
depozitul magazinului era extrem de 
mare. Culori plăcute, frumos îmbinate

ROMASCANE...
și atrăgătoare — la multe tricouri. NU 
se găseau, însă, tricouri simple, intr-o 
singură culoare, foarte mult solicitate 
de elevi pentru orele 'de educație fizică. 
Profesorul Aurel Bacruban, de la Lie. 
2, ne spune : „Am strâns banii de la 
toți elevii ca să încerc să Ie cumpăr 
tricouri din alte localități. N-am găsit, 
însă, nici Ia Bacău, nici Ia Iași, nici la. 
Piatra Neamț** !

& Pe un perete al magazii jilui se 
află un afiș care atrage atențhs. cumpă
rătorilor că tenișii („încălțămintea cu 
talpă din cauciuc*4 — cum este scris) 
sînt garantați pentru 25 de zile. Un pro
fesor de la C.A. Roman ne spusese, 
însă, că tenișii cumpărați de la ma
gazin devin de nefolosit după numai 
10 zile de antrenament ’

S La magazinul din Roman am văzut 
și pantofi cu cuie. în raft o pereche, 
în magazie încă 17. Dar, după cum n© 
spunea responsabilul, nu-i cumpără 
nimeni. Președintele Clubului Atletic 
din localitate căuta, în schimb, pantofi 
cu cuie, dar cu plata în... virament !

ÎNTR-UN TRADIȚIONAL VAD COMERCIAL BUCUREȘTEAN

VULTURUL DE MARE" NU AR PUTEA DEVENI
MAGAZIN SPECIALIZAT DE SPORT?

Magazinul „Club Sport" din 
strada Băcani, nr. 6. Aici 
vin, precum credincioșii la 
Mecca, toți cel din cluburi 
și asociații care speră să se 
împărtășească din bunurile 
singurului magazin bucureș- 
tean ce vinde prin virament. 
Din București, dar și 
provincie, aceștia din 
neștiind întotdeauna că 
nevoie de . negație", „r 
gație, tovarășe ?" — se 
treabă mirați și necăjiți li
nii, după ce au bătut atîta 
diurn cu speranța în suflet. 
„Negație scrisă din 
organelor comerciale 
că pe meleagurile dv. nu se 
găsește produsul solicitat", li 
se răspunde, de cele mai 
multe ori cu jenă (încercată 
de adevăratul negustor cînd 
iși refuză clienții). la „Club 
Sport". Chiar așa a pățit în 
ziua raidului nostru, un de
legat din Caransebeș, tratat 
cu refuz. Și nu dintr-un ca
priciu al conducerii magazi
nului sau al torului său tutelar 
— magazinul universal „Bucu
rești", ci pentru că așa stat 
dispozițiile financiare în vi
goare. „Dacă nu anexăm la 
actele de vinzare șl negația, 
banca ne impută nouă su
ma" — ne spune responsa
bila magazinului „Club Sport", 
Georgeta Stoieriu.

Care-i rațiunea unul ase
menea refuz î Curmarea 
plimbărilor ta Capitală — ni 
s-a spus. Dar asta este trea
ba organelor financiara 
București 2 Și aceasta 
calea cea mai 
nu cumva ideea _____ ...
lor" a avut Ia bază tocmai

din 
urmă 

au 
,Ce ne-

în-

partea 
locale.

din 
este 

eficace 7 Dar 
„plimbă ri-

slaba și neoperativa aprovi
zionare a centrelor Județene, 
a municipiilor cu materiale 
șl articole sportive trebuin
cioase ?

Dar de ce să mal vorbim 
de alte centre cînd nici mă
car „Club Sport", ce ar 
trebui să fie etalon, nu poa
te oferi oricînd sollcitanților 
articole de strictă necesitate 
(ca de pildă, tenlși și chiloți), 
sau la ordinea zilei ca ra-

vtnzăril cu bani peșin, am 
fost obligați să refuzăm co
menzile unor școli și aso
ciații".
£
lor de sport șl cui le 
adresate — se trimit cu 
oritate pantofii Adidas 
„Romarta copiilor". O fi 
ba de Interese comerciale șl 
beneficii imediate, dar pe 
seama cui ?

Tot pe baza acestui sistem
■ uitîndu-se rostul artlcole- 

sînt 
prl- 
la... 
vor-

0 întrebare pentru M.C.I

chete și mingi de tenis. „Ce
le mal cerute articole — 
ne-a spus responsabila ma
gazinului — sînt la noi ra
chetele și mingile de tenis, 
mingile de handbal și fotbal, 
pantofii cu cuie și tenișii. 
De cind a dispărut. Insă, de
pozitul special profilat pe 
materiale sportive de Ia sta
dionul Republici] — unde am 
auzit că stat acum stocate... 
pijamale — aprovizionarea 
noastră suferă, mai ales In 
onorarea sortimentelor sau 
mărimilor cerute. Iată cîteva 
exemple foarte recente. La 
magazinul „Victoria" s-au 
adus 200 rachete și Ia noi — 
deh, se vînd prin virament... 
— nici una ! Pe 6 octombrie 
am comandat la I.C.R.T.I. 
peste 5 000 de chiloți pentru 
gimnastică și volei și nici 
pină ia sfirșitul lunii n-a 
fost onorată. Din cauza sis
temului preferențial acordat

Despre aceleași greutăți ta 
aprovizionarea ritmică 
ticole mult solicitate, 
vorbit șl Ileana Saita, 
de șef de magazin la 
pic“ (str. Lipscani 21),

cu ar- 
ne-a 

ajutor 
„Olim- 
conse- 

cință a aceleiași desființări 
a depozitului de materiale 
sportive. „Se simte necesita
tea — afirmă dînsa — unei 
întreprinderi comerciale de 
sport, care să se ocupe de 
contractări, depozitări, desfa
cere, patronind deci și ma
gazinele specializate. S-ar e- 
vlta, astfel, situațiile ca la 
contractare să meargă numai 
cel din birourile I.C.R.T.I. 
care n-au nici un contact cu 
cumpărătorii și n-am mai 
fi obligați la expoziții în ma
gazin — ca cea din luna au
gust, cu articole pentru te
nis — cînd noi nu avem in 
rafturi mărfurile necesare... 
Cum ne sînt uneori rezolva
te comenzile 7 Am cerut re-

cent ghete de baschet 
mărimile șl am primit 
numerele 22 șl 221/,...»

Concluziile ? Aparțin 
persoane autorizate, cu ___
petență ta comerț și practi
că... sportivă, directorul ma
gazinului universal „Bucu
rești" (care patronează cele 
două magazine de resort), 
Ion Andronache : „Nu exis
tă — din cîte am cutreierat 
eu lumea — capitală fără un 
magazin specializat de sport! 
Pină acum șapte luni, eram 
singurul furnizor de mic-gros 
pentru articole sportive și tot 
am fost îngrădiți în rezolva
rea cererilor din țară prin 
necesitatea negațiilor locale. 
In locul acestor dispoziții și 
hîrtii am fi preferat un fond 
de marfă care să satisfacă 
necesitățile sporite ale cetă
țenilor ! In '71 i-am spus to
varășului ministru Bozdog, 
prim-adjunct la Ministerul 
Comerțului Interior, că decît 
să-mi fi dat in nomenclator 
bazarul din Obor, mai bine 
îmi dădea „Vulturul de Ma
re", pentru a-1 specializa pe 
materiale sportive, de la cîr- 
lig de pescuit (pasiunea mea!) 
la motocicletă și mașină (pa
siunea altora). Cred că un 
asemenea mare magazin ta 
București — cu spațiu cores
punzător expunerii și depo
zitării, pretabii unui comerț 
civilizat sub egida M.C.I. — 
ar răspunde momentului șl 
perspectivei. Magazinul „Bucu
rești" s-ar „înhăma" Ia o a- 
semenea responsabilitate, pre
țuind j,Vulturul de mare".

toate 
doar

unei 
com-

OPINIA
CLIENTULUI
OCAZIONAL

în vizita noastră prin magazinele CU 
articole de sport am consultat și pe cei 
mai aproplați colaboratori ai noștri în 
această anchetă : cetățeni de diferite 
virste și profesii, care căutau echipa
mentul necesar practicării Jocurilor pre
ferate.

CARMEN COTOȘMAN (elevă) • „Zile 
întregi alergăm după o rachetă și’ mingi 
de tenis, iar atunci cînd sosesc le poți 
procura dacă ai rude sau prieteni prin
tre vlnzători".

PETRE GEORGESCU (strungar): „Rar 
găsim echipament pe măsură. Dacă 
ești mai mic, treningul atîrnă pe tine 
pentru că în magazine se găsesc de obi
cei numai numere mari.

ELISABETA IORDACHE (casnică) : 
„Am cumpărat echipamentul cerut de 
profesori elevilor pentru orele de edu
cație fizică. La unul dintre copiii met 
tricoul era prea scurt, la altul avea mî- 
necile prea lungi, iar chiloțîi nu erau 
bine croiți. Treningurile sînt prea largt 
sau se lărgesc prea repede. Nu înțeleg 
de ce echipamentul pentru tineri este 
conceput fără gust, din aceleași culori 
închise, bătrînești î".

vizita noastră prin magazinele cu

Pagină realizată de
Paul SLAVESCU 

și Traian lOANIJESCU
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CAMPIONATUL DE GIMNASTICĂ PENTRU JUNIORI Șl JUNIOARE

După exercițiile impuse, la maestre

telefon). In Sala

Foto :
Dragoș NEAGU

Teodora Ungu- 
reanu (în imagi
ne, evoluînd 
birnă) foarte 
proape de 
mure succes, 
tigarea titlului de 
campioană repu
blicană de juni

oare

PITEȘTT, 7 (prin
sporturilor din localitate au înce
put întrecerile de gimnastică din 
cadrul campionatului republican de 
juniori. în prima zi,, spectatorii au 
fost martorii dîrzelor dispute ale 
maestrelor, care au prezentat exer
cițiile impuse, iar după-amiază au 
evoluat sportivele și sportivii de 
categoria a II-a. Bucurîndu-se de o 
participare considerabil îmbunătăți
tă față de ediția precedentă a com
petiției, această finală a campio
natului se situează și la un nivel 
tehnic superior, deși este pentru 
prima dată Cînd noile exerciții im
puse, cu care se va concura la vii
toarele mari întreceri internaționa
le, sînt prezentate oficial în fața 
spectatorilor. O formă deosebită a 
manifestat în „prima manșă" a con
cursului tînăra gimnastă Teodora 
Ungureanu, elevă la Liceul cu pro
gram de educație fizică din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, care se află în 
fruntea clasamentului, înaintea unor 
cunoscute maestre ale gimnasticii 
noastre sportive ca Rodica Sabău, 
Aurelia Dobre, Iuliana Simonfi, 
Ileana Coman sau Gabriela Trușcă.

Cele 40 de concurente de la 11 
cluburi și asociații sportive din 
întreaga țară au oferit publicului 
spectator exerciții bine 
De remarcat prezența în 
mai multor maestre de 
Dinamo București, aflat — după 
cum se pare — orientat pe direcția 
promovării masive a tinerelor ele
mente. Ca și în alte competiții, și 
de data aceasta unele gimnaste 
ne-au dovedit că nu manifestă 
preocupare pentru greutatea opti
mă corporală, capitol la care s-au 
„evidențiat" gimnastele arădenee 
(cu excepția Rodicăi Sabău), Feli
cia Bejan și altele. Iată, cum șe 
prezintă clasamentul la categoria 
maestre, după „impuse" : Teodora 
XJngnreanu 36.55 p. Rodica Sabău 
36,50 p, Aurelia Dobre 36,35 p, Iu- 
liana Simonfi, Ileana Coman și Ga
briela Trușcă — toate cu 35,95 p.

în cursul după-amiezii au intrat 
In întrecere gimnastele și gimnastii 
de categoria a II-a. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate : FEMININ, 
echipe — Liceul de gimnastică Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 179,80 p, Petro- 

1 Ploiești 172,40 p, selecționata 
municipiului București 160,90 p ; 
individual compus : Luminița Milea 
(Lie. Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 37,20, 
Mariana Constantin (Petrolul) 37,15 
p. Ana Barcan (Lie. Or. Gh. Gheor
ghiu-Dej) 36,60 p, Stela Bodiș (Sc. 
sn. Oradea) 35,90 p, Georgeta Ga
bor (Lie. Or. Gh. Gheorghiu-Dej)

35,85 Iuliana Marcu (Lie. Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej) 35,20 p ; MAS
CULIN. echipe — selecționata mu
nicipiului București 254,90 p, selec
ționata Timiș 237,65 p, Liceul B. P. 
ITașdeu (Buzău) 235,65 p ; indivi
dual compus: Kurt Szilier (Timiș) 
55,15 p, Aurel Trifu (Buc.) 53,10 p, 
Valeriu GreCu (Buc.) 52,95 p, Cris- 
tinel Leoampă (Buc.) 52,30 p, Oc
tavian Oprescu (Buc.) și Gh. Dia- 
conescu (Brașov) 49,25 p.

executate. 
concurs a 
la clubul

FINALELE
CUPEI ROMÂNIEI'*

LA SCRIMA
Cea mai importantă competiție 

internă a sezonului, rezervată scri- 
merilor noștri fruntași — finalele 
„Cupei României" — se va desfă
șura la sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Capitală. întrecerile vor fl găz
duite de sălile Institutului de Edu
cație Fizică și Sport, aflate sub 
tribuna centrală a stadionului Re
publicii, după următorul program :

• sîmbătă 10 noiembrie, de la 
orele 15 — floretă fete și sabie ;

• duminică 11 noiembrie, de la 
orele 8,30 — floretă băieți și spadă.

FERMITATEA
(Urmare din pag. I)

ce se presupune că le Întrunește (și 
care l-au recomandat pentru această 
funcție) este omul care trebuie să 
imprime jucătorilor o anumită con
duită. față de adversari, în principal 
vizînd respectarea legilor fair-play- 
ului. Atitudinea sa. opinia sa într-o 
serie de situații ivite în viața echi
pei poate avea deseori un caracter 
definitoriu.

Nu spunem nimic nou. Dar, din 
păcate, un asemenea adevăr este ig
norat adesea de către unii căpitani 
de echipă. Iată un caz recent, petre
cut pe terenul din Parcul Copilului, 
la meciul de rugby Sportul studen
țesc— Farul Constanța, veritabil der
by al „Cupei F.R.R., care ne-a evi
dențiat poziția inexplicabilă a jucă
torului Eugen Călărașu, căpitanul 
XV-lui bucureștean. Din primele mi
nute ale partidei, Călărașu a protestat 
repetat, la deciziile ARBITRULUI de 
centru (Alexandru Lemneanu) deter- 
minînd prin aceasta, în sinul pro
priei echipe, o stare de spirit puțin 
propice unui joc constructiv. Aver
tizat de conducătorul de joc asupra 
atitudinii sale. Călărașu n-a căutat 
să se tempereze. Dimpotrivă, prin 
comportarea sa necontrolată (și ires
ponsabilă), Călărașu a influențat ne
gativ jocul „Sportului": coechipierii 
săi au acționat, la rîndul lor, nervos, 
ceea ce a determinat într-o bună 
măsură și evoluția scorului în defa
voarea lor: 0—6 în minutul 20...

în această situație, antrenorul Spor
tului studențesc. Teodor Radulescu

Echipa feminină de popice Gloria București 
învingătoare în partida cu Ferencvăros Budapesta
Echipele de popice ale cunoscu

tului club din Budapesta, Ferenc
văros, întreprind un turneu în 
București jucînd cu formațiile Con
structorul (masculin) și Gloria (fe
minin). In întîlnirile pe echipe, 
Gloria București a avut o compor
tare foarte bună, întrecînd la un 
scor concludent — 2530—2405 p.d. 
— pe fosta campioană a Ungariei. 
Formația bucureșteană a avut în 
Florica Neguțoiu (465 p d), Ana Pe
trescu (455) și Margareta Bordei 
(424) cele mai precise jucătoare. De 
la Ferencvăros s-au remarcat Nadas 
Kălmănne (447) și Ibolya Szilasi 
(405).

Jocul dintre Constructorul și Fe
rencvăros s-a încheiat cu victoria 
popicarilor oaspeți : 5222—5086 p d, 
cu toate că performerul reuniunii 
a fost jucătorul echipei Construc
torul, Petre Branchi, care din 200 
lovituri mixte a doborît 888 de po
pice. De la învingători cele mai 
mari rezultate le-au obținut 
Csanyi, dublu campion european 
juniori (886 pd), L. Suta (881) 
L. Denes (876).

Joi după-amiază, de la ora 14, 
vor avea loc turneele individuale, 
bărbații joacă la Constructorul, iar 
femeile la arena Gloria.

TRIAL PENTRU C.E. DE POPICE

Aproape 50 de jucătoare și jucă
tori, sub 20 de ani, care sînt vizați 
pentru a reprezenta țara noastră la 
viitoarele C.E. de juniori s-au aflat, 
marți și miercuri, pe cele șase 
piste ale arenei Voința din Capita
lă, unde și-au disputat întîietatea 
în primul concurs de selecție. S-n 
jucat la probele clasice de 100 bile 
mixte fete și 200 bile mixte băieți.

Urmărind evoluția tinerilor popi
cari, se poate afirma că majoritatea 
concurenților au deprinderi corecte 
în lansarea bilei, posedă lovituri 

. curate, au putere de concentrare în 
momentele dificile și, ceea ce e 
foarte îmbucurător (mai ales la 
fete), acționează la „ulița" prefera
tă a lăcașului popicelor. Dar pen
tru a progresa pe măsura cerințe
lor, atît juniorii care au satisfăcut 
așteptările, cit și cei care au dat un

B. 
la 
Și

iaa

randament mai scăzut, trebuie să 
exerseze serios la perfecționarea jo
cului la „canalele" mici și mari, 
să-și îmbunătățească precizia la 
„izolate" unde s-a ratat cam mult 
și, în sfîrșit, să nu neglijeze nici 
un moment pregătirea fizică.

REZULTATE TEHNICE : feminin 
— Elena Lupoaia (Voința Galați) 
402 p.d., 2. Hedwig Papolczi (Voin
ța Cluj) 393, 3. Silvia Berinde (I.C. 
Oradea) 393 ; masculin — 1. M. Bă- 
lescu (Voința Buc.) 860, 2. Gh. Zi- 
zineanu (Voința Buc.) 836, 3. N. 
Malciu (I.C. Oradea) 826. Alături 
de cei care au urcat pe podiumul 
premiaților s-au mai remarcat Ele
na Ibis,. Elisabeta Bodea, Elena Iri- 
mia, Viorica Turc, Emilia Postăva- 
ru, Maria Pândele, Alex. Tudor. 
Gh. Liță, I. Popa, M. Vartic, I. Tă
tar, H. Ardac și Gh. Weiss. (Tr. I,).

IN SEZONUL COMPETITION AL 1974

Interviu cu secretarul general al F.R.A. prof. VICTOR FIREA
între finișul sezonului în aer ' 

liber și startul celui în sală, atle
tismul trăiește febra tradiționalelor 
reuniuni de perfectare a calendare
lor competiționaie, de înnoire a re
gulamentelor și modernizare a teo
riilor. Cu cîteva iile în urmă, Var
șovia a găzduit reuniunea de vîrf : 
Congresul I.A.A.F. și Congresul de 
calendar al A.E.A. Reprezentanții 
atletismului românesc la cele două 
congrese : Victor Firea — secretar 
general al F.R.A. și Gh. Zîmbreș- 
teanu — antrenor federal. Am pro
fitat de amabilitatea prof. VICTOR 

importante 
celor două

fivelc noastre la maximum de efor
turi, să-i oblige pc atleți și atlete 
să concureze la nivelul maxim al 
posibilităților lor, spre întîlniri e- 
chilibrate care să atragă un public 
numeros. Astfel, pentru senioare : 
9 iunie, Ia București, patrulaterul 
România — R.F.* Germania — An
glia — Italia ; la 23 iunie, la Bucu
rești sau Pitești, triunghiularul Ro
mânia — R.D. Germană — Cana
da ; la 29—30 iunie, la Bruxelles, 
patrulaterul Belgia — România — 
Olanda — Spania și la 21—22 septem
brie, la Budapesta, Ungaria 
mânia ; pentru

Ro-
seniori : la 12 mai.

dela București sau Pitești, meciul 
decatlon România — R.F. Germa
nia ; la 8—9 iunie, triunghiularul de 
decatlon (și pentatlon) Italia. — Ro
mânia — Franța; la 15--16 iunie, 
triunghiularul R.F. Germania — 
România — Islanda, iar la 29 și 30 
iunie, Ia Bruxelles, patrulaterul 
Belgia — România — Olanda — 
Franța.

La aceste întîlniri trebuie să a- 
dăugăm participarea sportivilor 
noștri la Jocurile Balcanice de se
niori (2—4 august, Sofia) și juniori 
(10—11 august, Varnța).
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iN TURNEUL DE LA MONACO 

TREI CONFRUNTĂRI DIFICILE 
ALE JUNIORILOR ROMÂNI
între 14 și 19 noiembrie, se vor 

disputa, la Monaco, meciurile tra
diționalului turneu internațional de 
juniori, la care iau parte opt re
prezentative de țări. Printre aces
tea se numără și selecționata 
noastră de juniori, care face parte 
din prima serie, alături de echipele 
Iugoslaviei, Suediei și Belgiei. în 
seria a II-a vor evolua formațiile 
Franței, R.F. Germania, Italiei și 
Islandei.

Reprezentativa noastră de juniori 
va juca, în ordine, cu Suedia (14 
noiembrie), Iugoslavia (16 noiem
brie) și Belgia (17 noiembrie). Pri
mele două clasate în serii vor dis
puta semifinalele în ziua de 19 
noiembrie.

„CUPA ROMÂNIEI**
în partidele disputate ieri în 

„Cupa României" s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

® Poiana Cîmpina — Metalul 
Plopeni 1—0 (0—0, 0—0). Golul a 
fost marcat de Ghiorcău (min. 110 
din 11 m). A condus foarte bine 
R. Stîncan — București. (C. Vîrjo- 
ghie, coresp.).

® Prahova Ploiești — Gloria Bu
zău 0—2 (0—0). A înscris : Nedelcu 
(min. 55 și 58). A arbitrat foarte 
bine T. Leca — Brăila. (A. Vasi- 
lescu, coresp.).

Astăzi, la complexul sportiv Voința

VOINȚA - SPORTUL
STUDENȚESC. IN MECI AMICAL

Astăzi, de la ora 15, la complexul 
sportiv Voința (capătul tramvaiu
lui 5) are loc un meci amical între 
divizionara C Voința (locul 2, la un 
punct de liderul seriei a IV-ta, 
Triumf, pe care, recent, l-a întrecut 
cu 3—0) și divizionara A Sportul 
studențesc, ultima pregătindu-se în 
vederea meciului cu Rapid, progra
mat. duminică pe stadionul „23 Au
gust".

! DUPĂ 12 ETAPE ÎN DIVIZIA A

de interes 
LA.A.F. — 

voi
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CROS

PE TEME ACTUALE

CURAJUL DE A „ATACA"
SURPRIZA

Retrospectiva nu este dificilă. 
Sînt rezultate recente pe care 
ni le amintim cei mai mulți. Și, 
pornind de la aceste rezultate, 
putem alege multe semnificații 
de ordin general. în derbyul de 
la Craiova, Dinamo a pierdut 
un punct în ultimele minute ; • 
acum două etape echipa bucu
reșteană Rapid a reușit cu mari 
eforturi, în final, să părăsească 
Ploieștiul cu o remiză, după ce 
în prima repriză condusese cu 
dezinvoltură. Și ar mai fi alte 
atîtea exemple...

Pentru unii aceste remize ob
ținute în deplasare reprezintă, 
totuși, un succes. Pentru . cei 
care au văzut, însă, partidele 
respective, este foarte limpede că 
nici Dinamo și nici Rapid n-au 
cîștigat cîte un punct Ia Craiova 
și la Ploiești, CI AU PIERDUT 
CÎTE O VICTORIE. Dincolo de 
meritele echipelor gazdă, care 
au asaltat egalarea, trebuie să 
admitem, însă, superficialitatea 
oaspeților manifestată imediat 
după acel gol ce era destul de 
fragil. I^i 1—0, rezultat înscris 
în primele minute de joc, și Di
namo, și Rapid au avut marele 
avantaj psihologic. Și, astfel, au 
beneficiat de ocazii excelente 
care puteau încheia conturile 
partidelor respective. Dar, în 
toate acele situații ideale, presu
pușii învingători n-au mai for
țat cu convingerea necesară. Era 
parcă o teamă în fața unui scor 
surprinzător. Iar psihologia a- 
ceasta avea să se releve cu 
pregnanță, mai ales, după pauză 
cînd cele două echipe bucureș- 
tene (puteți lua și alte exemple, 
există suficiente !) — forțînd o 
victorie facilă prin apărare cu 
orice preț și „temporizare" fali
mentară, și nu printr-o ofensi
vă decisă — se distanțau vizibil 
de frumoasele calități demon
strate și, implicit, de victorie. 
Este aici o importantă temă de 
meditație care poate explica

multe din întrebările fotbalului 
nostru.

Nu vom reclama un joc iden
tic celui practicat în campiona
tele anglo-saxone, pentru că 
există o diferență specifică în
tre cele două „școli". Dar, la 
■trăsăturile structurale ale fotba
lului nostru (desigur, e vorba de 
cele pozitive 1) trebuie să insis
tăm mult asupra mentalității cu 
care este tratat jocul la nivelul 
superior al echipelor de club. 
Pentru că, o simplă introspecție 
în evoluția din deplasare a di
vizionarelor noastre A ne argu
mentează fără echivoc tema în 
discuție. Cu excepția Universi
tății Craiova (10 goluri marcate 
în șase partide) și a lui F.C. 
Constanța (9 goluri în șapte par
tide), adică exact cu excepția 
primelor două clasate — ceea ce 
nu-i tocmai ceva întîmplător — 
ofensiva echipelor în deplasare 
este săracă, urmînd, logic, o con
cepție de joc nici ea prea bo
gată în idei. Există o reținere 
exagerată (contraargumentul atu
ului formațiilor gazdă este dezis 
tot mai mult pe plan interna
țional), există un adevărat cult 
al celui mai facil avantaj cu pu
tință (urmărit însă, de regulă, 
nu printr-un curajos joc de idei 
ci prin antijoc !), există o men
talitate fără responsabilități spo
rite și toate acestea nu pot decît 
frîna ascensiunile de fond și 
menține marile speranțe într-o 
atît de grea așteptare.

Sîmbătă la București, în Giu- 
lești, U.T.A. a egalat Rapidul, 
după care a aTut o perioadă de 
joc bună. Dar n-a avut curajul 
să forțeze surpriza, victoria. Și, 
închinîndu-se prea mult celui 
mai facil succes, remiza, arăde
nii au pierdut nu numai o vic
torie, dar și acel „punct de 
aur". In fond, U.T.A. a plătit și 
ea tribut unei atît de banale 
mentalități care nu a adus decît 
insuccese !...

Mircea M. IONESCU

CIFRELE VORBESC...

FIREA pentru a afla 
detalii din desfășurarea 
dezbateri.

— Printre hotărîrile 
general ale Congresului
ne spune tov. Victor Firea 
aminti : mărirea numărului de echi
pe participante la finalele „Cupei 
Europei", de Ia 6 la 8, atît la băieți 
cît și la fete; în cazul în care 
finalele competiției feminine au loc 
în același oraș cu cele ale întrece
rii masculine, probele vor fi eșalo
nate pe două zile și intercalate cu 
cele ale băieților ; semifinalele și 
finalele „Cupei Europei", precum și 
campionatele europene de seniori și 
juniori nu vor mai putea fi organi
zate decît pe stadioane cu piste 
acoperite cu material sintetic; cam
pionatele europene de juniori 
1975 vor avea Ioc la Atena, 
cele de sală pentru seniori și 
nioare din 1976 Ia Mfinchen 
perfectează — pentru anul 1975, în 
R.F, Germania — un meci Europa 
— Restul Lumii ; deși candidaturi
le pentru organizarea C.E. în aer 
liber din 1978 pot fi depuse pînă la 
31 ianuarie 1974, de pe acum sînt 
cunoscute 6 cereri: Praga, Lausan
ne, Miinchen, Stuttgart, Diisseldorf, 
și Hanovra.

— 1974 este 
europene de

anul campionatelor 
sală de la Goteborg 

(9—10 martie) și al campionatelor 
europene în aer liber de la 
(1—8 septembrie). Sînt două 
tive majore care — sîntem 
— vor stimula pe atleți și 
nori. Dar un an competițional nu 
se poate rezuma numai la compe
tițiile oficiale. Așadar, ce întîlniri 
amicale ați perfectat cu prilejul ce
lor două reuniuni ?

— Ne-am orientat spre contracta
rea unor meciuri cu adversari pu
ternici, care să supună reprezenta-

A

VIORICA JITARU Șl ECHIPA C. A. ROMAN
Învingătoare detașate la junioare i
*

din plin frumoasele e-

VIORICA JITARURoma 
obiec- 
siguri 
antre- Una din cele mai clare victorii a 

campionatelor republicane de cros 
desfășurate duminică la Băile Felix, 
lingă Oradea, a fost obținută în pro
ba junioarelor „mari” de către eleva 
Liceului Central experimental de 
Atletism din Cîmpulung, VIORICA 
JITARU.

Confirmînd 
voluții din recent încheiatul 'sezon în 
aer liber și reconfirmînd excelentele 
calități de alergătoare în teren variat 
— anul trecut a cîștigat titlul de 
campioană de cros Ia junioare II, 
iar în primăvara acestui an s-a cla
sat pe locul 2 la campionatele balca
nice de cros — Viorica Jitaru s-a 
instalat chiar de la primii metri ai 
cursei în fruntea plutonului, iar pe 
ultima parte a alergării s-a detașat 
de urmăritoarele sale, obținînd o vic
torie incontestabilă, fără a lăsa nici 
o clipă impresia că produce un efort 
maxim. Tn urma sa au sosit două 
reprezentante ale Clubului Atletic 
Roman, Tatiana Bălan și Viorica Nea- 
gu — campioana de anul trecut a 
junioarelor I și campioană balcanică 
In acest an la Istanbul. Pe locul 4 
s-a clasat Leontina Lucaci (C.S.M. 
Cluj), pe locul 5 Constanța Buzaș 
(Grupul școlar de Chimie Ploiești) 
iar pe locul 6 o altă atletă de la 
C. A. Roman, Elena Nichita.

Reușind excelenta performantă de 
a clasa trei alergătoare în primele 
șase locuri, echipa CLUBULUI ATLE
TIC ROMAN, pregătită de reputatul 
tehnician Olimpiu Constantinescu-Ne- 
hoi a obținut, în clasamentul pe e- 
chipe o victorie detașată, cu un punc
taj foarte bun : 1. C. A, ROMAN 
8 p„ 2. C.S.M. Cluj 28 p., 3. Gr. Șc. 
Chimia Ploiești 31 p., 4. C.S.M. Pi
tești 38 p., 5. Metalul București 39 p., 
6. Olimpia București 58 p.

• în cele nouă partide ale eta
pei a Xll-a s-au marcat 28 de go
luri, totalul lor ajungînd la 278 : 
201 gazdele, iar 77 oaspeții.

• în această etapă s-au dictat 
două lovituri de la 11 m, una a 
fost ratată de Țarălungă, iar. cea
laltă transformată de Simionaș. în 
cele 12 etape disputate, „cavalerii 
fluierului" au acordat 20 de pe- 
nalty-uri (18 transformate, 2 rata
te) : gazdele au beneficiat de 15, 
iar oaspeții de 5.

® Bălan (Univ. Craiova) și Radu 
(F.C. Argeș) au realizat o perfor
manță destul de rară în campiona
tul nostru : au înscris cîte 3 goluri.

• In etapa a XII-a au fost eli
minați trei jucători (Zamfir și Is
trătescu — Petrolul, Sinăuceanu — 
S.C. Bacău). Numărul record a fost 
stabilit în prima etapă, cînd patru 
fotbaliști au văzut cartonașul roșu. 
Pînă în prezent, 12 jucători au fost 
eliminați de pe teren.

• Din nou un număr mare de 
cartonașe galbene : 25, media pe 
ultimele 3 etape fiind de 26! De 
remarcat că Politehnica Iași are cei 
mai mulți jucători care au văzut 
cartonașul galben : 12 (antrenorul 
Ilie Oană a rulat pînă în prezent 
19 jucători).

• Etapa a XII-a a fost o rundă 
a gazdelor, ele acumulînd 17 puncte, 
cele mai multe de la începutul 
campionatului, la fel ca în etapa a 
VIII-a. Din cele 108 partide dispu
tate, 78 au revenit- gazdelor, 19- 
s-au încheiat la egalitate, iar în 41 - 
victoria-a fost-de--partea «oaspeților.! . 
Cele 11 victorii în deplasare au 
fost realizate de Univ. Craiova — 
3, F.C. Constanța și Dinamo cîte 2, 
„U“ Cluj, F.C. Argeș, Politehnica 
Iași și Rapid — cîte una.

• După 12 etape au mai rămas 
doar 6 echipe (Univ. Craiova, F.C. 
Constanța, F.C. Argeș, Steagul roșu, 
AS. A. și C.F.R. Cluj) care nu ău 
cunoscut înfrîngerea pe teren pro-

nirile de la Craiova și Timișoara, 
iar cei mai puțini — 3 000 — au 
urmărit meciul Jiul — S.C. Bacău.

® Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă) după 12 etape, se prezintă 
astfel : 1. CRAIOVA- 29 MO, 2. Ti
mișoara 19 800 ;■ X Gonstaâța 16 800; 
4. București 16 700 ; 5. Reșița 14 600; 
6. Arad 12 600; 7. Iași ’10100; 8. 
Tg. Mureș 10 000; 9—10. Ploiești și 
Brașov 9 800; 11. Cluj 9 600; 12. 
Bacău 7 800 ; 13. Pitești 7 000 ; 14. 
Petroșani 5 100.

® Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“, după 12 etape, este următoa
rea : I; TIMIȘOARA 9.85 ; 2. Con-

ADOPTAREA UNOR DECIZII

priu. în schimb, numărul forma
țiilor care nu au cîștigat în depla
sare este destul de mare : 11.

® Cei nouă arbitri, care au con
dus partidele acestei etape, au pri
mit, din partea cronicarilor ziaru
lui nostru, 41 de stele (cel mai 
mare total de la începutul cam
pionatului. la fel ca în etapa a 
VIII-a) : 5 au primit cîte cinci, 4 
cîte patru.

• La cele nouă partide ale eta
pei au asistat aproximativ 98 000 
de spectatori. Cei mai mulți — cite 
20 000 — au fost prezenți la întîl

•stanța 9,80 ; 3. Pitești 9,66 ; 4. Arad
9,50 ; 5—7. București, Reșița și Iași
9,33 ; 8—9. Craiova și Ploiești 9,16 ;
10. Cluj 9,00; 11. Bacău 8,83; 12—13.
Petroșani și Brașov 8,66 ; 14. Tg.
Mureș 7,83.

a fost nevoit să intervină, hotărînd 
să-1 scoată din teren. Evident, o mă
sură regulamentară. Este, însă, ușor 
de imaginat efectul ei și față de ju
cători si față de public. Un căpitan 
de echipă care nu este capabil să- 
respecte atribuțiile !...

„L-am scos din joc pentru că in
tuiam că pînă la urmă arbitrul va face 
acest lucru. Și ca să evit un asemenea 
deznodămînt... ne-a explicat, după 
meci, antrenorul Radulescu. Cu Că
lărașu in teren, menținînd în joc o 
stare de spirit nefirească, am fi ris
cat să pierdem partida..."

Spre surprinderea noastră martori 
oculari la cele petrecute în teren,

Călărașu a căutat să ne ofere o „ex
plicație", să exprime o opinie cu to
tul denaturată, ignorînd realitatea și 
afirmînd că nu știe ce a avut arbi
trul să-i reproșeze tocmai lui care 
și-a respectat îndatoririle de jucă
tor ?! ?

Iată unde poate duce o pripită ale
gere a căpitanului de echipă. Și a- 
cest neajuns este cu atît mai regre
tabil eu cît Sportul studențesc dis
pune de numeroși alți rugbyști în 
măsură să se impună —prin seriozi
tate, valoare și disciplină 
antrenorului, 
a clubului, astfel ca să merite 
prisosință să reprezinte echipa :

în ochii 
a conducerii secției și 

cu

DE NECREZUT ; Șl TOTUȘI...

... una din echipele feminine de 
floretă, cea a Clubului sportiv Satu 
Mare, care activează în prima divizie 
de scrimă, se află pe ultimul loc în 
clasament 1 Recent. în etapa a III-a 
a competiției, desfășurată la Tg. Mu
reș, formația sătmăreană n-a obținut 
decît o victorie. în rest, înfrîngeri 
pe toată linia, în fața unor echipe 
pe care ar fi putut să le depășească 
(I.E.F.S. și Viitorul, de pildă).

Fără îndoială că așa s-ar fi petre
cut lucrurile ;

DACA cele patru componente ale 
*------ *-* " " Satu Mare și-ar fi

(și ambițiile !) pentru 
victoriile și în alte

formației C.S. 
unit eforturile 
a-și apropria 
partide ;

DACA n-ar 
ma unei singure floretiste. 
Iîaukler, care duce de ani de 
greul in propășirea scrimei feminine 
în acest oraș ;

fi lăsrt totul pe sca- 
lud:< 

zile

cuDACA Maria Lazăr, in care . 
cîțiva ani în urmă toți specialiștii 
vedeau o mare floretistă, și-ar fi în
țeles mai bine rolul ;

DACA Gabriela Garda, mezina e- 
chipei, un real talent, indiscutabil, 
ar fi răspuns mai ferm încrederii a. 
cordate de antrenori, justifieîndu-și 
titularizarea.

Nu știm cum vor fi explicat acasă, 
floretistele din Satu Mare insucce
sele lor. și care au fost opiniile ex
primate de colegele de club sau de 
secție. Cert este, însă, că un centru 
de scrimă care a dat atîtea elemente 
lotului reprezentativ (Elena Samșu- 
deanu. Ileana Gyulai, Ecaterina Ien- 
cic-Stahl, Suzana Tasi-Ardeleanul 
riscă acum să iasă din primul eșalon 
al floretei feminine. Forța colectivu
lui rezidă în primul rînd înțr-un 
efort stăruitor și disciplinat. în pro
cesul de antrenament. în focul în
trecerii sportive, iată o latură dintre 
cele mai importante ale muncii de 
educație căreia, cum se vede, spor
tivele de la C. S. Satu Mare nu-i 
acordă atenția ce i se cuvine...

Apare evident faptul că în adoptarea unor decizii privind viața 
echipei, a secției, poziția față de un coechipier, fermitatea în atitu
dini, exprimată cu claritate, prin opinii principiale, constructive, 

trebuie să constituie un element de referință în cadrul oricărui colectiv. 
Asemenea opinii, formulate cu sinceritate, în spirit tovărășesc au, intr-ade
văr, menirea de a aduce multe rezolvări, sporind eficiența muncii, a pro
cesului de pregătire, făcind totodată să dispară unele neajunsuri sau rămî- 
neri în urmă. Trebuie bine înțeles rostul fermității în atitudini și mai ales 
respectată relația antrenor-sportivi. Orice concesii, folosirea unor jumătăți 
de măsură în luarea unor decizii, din partea antrenorului, va determina 
compromisuri. Și la iei, încercarea sportivilor de a cîștiga încrederea 
antrenorului, fără a avea o justificare acoperită prin merite, prin calități. 
O asemenea „tactică" nu poate duce la rezultatele dorite. Corelația antre
nor-sportivi, dimpotrivă, se impune să aibă la bază angajarea în munca 
de instruire cu toată pasiunea, seriozitatea și răspunderea. O altă cale, un 
drum de mijloc, nu poate exista l
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| Publicul timișorean s-a dovedit pînă în prezent cel mai sportiv (a primit 

șase note de 10 și una de 9), ocupind primul loc în „Trofeul Petschovschi".

Iln imagine, o parte din sportiva si organizata galerie a studenților ti
mișoreni. . Foto : N. DRAGOȘ

TRAGEREA
■ AZI ULTIMA

ț Tragerea Loteriei în Obiecte va 
* avea loc duminică 11 noiembrie a.c, 
Ila București. Biletele pentru această 

tragere pot fi procurate numai as
tăzi prin agențiile proprii Loto-Pro- 

Inosport.
La această tragere se vor acorda 

autoturisme TRABANT 601, precum 
Iși cîstigurl în obiecte în valoare de 

25.000 lei, 10.000 lei, 5.000 Iei, 2.000 
lei, 1.000 lei etc. Cîștigâtorii pot ale- 

Ige obiectele in limita sumei cîșligate 
șl a listei afișate. In afara autoturis
melor se mai pot obține : televizoa- 

Ire, aparate de radio, frigidere, ma
șini de cusut, aparate de filmat, 
garnituri de mobilă șa. Rețineți ! 
Mai multe bilete de 5 lei, mal multe 

I șanse de cîștig i

SANCȚIONAREA UNOR 
JUCĂTORI DIN DIVIZIA A

Aseară, Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F.R.F. a luat 
în discuție unele aspecte negative 
clin meciul A.S.A. Tîrgu Mureș — 
Petrolul, csre au avut ca urmare 
eliminarea a doi jucători ai echipei 
oaspe: Zamfir și Istrătescu.

Ajungînd la concluzia că vina lui 
Zamfir este mai mică decît a apă
rut în primul moment, acesta a fost 
sancționat doar cu mustrare. în 
schimb, coechipierul său, Istrătescu, 
care și-a lovit adversarul, a fost 
suspendat pc o etapă. Comisia s-a 
orientat bine, sancționîndu-1 cu 
mustrare și pe Grigore de la 
A.S.A. Tîrgu Mureș, pentru joc dur, 
periculos, cu intenția vădită de a-și 
intimida adversarii.

Cazul antrenorului Mircea Dridea 
(Petrolul), care l-a insultat pe arbi
trul N. Hainea, a fost înaintat spre 
judecare Colegiului central de an
trenori.

Tot aseară, un alt jucător care 
a recurs la brutalități în meciul 
cii Jiul, Sinăuceanu (Sport Club Ba
cău), a fost suspendat pe o etapă, 
lăslndu-i-se timp să reflecteze dacă 
așa se joacă fotbal..

N.SĂBĂSLAU, NOUL ANTRENOR 
AL CORVINULUI HUNEDOARA

Schimbare de antrenor, petrecută 
recent, la divizionara B, Corvinul 
Hunedoara. Conducerea tehnică a 
formației mai sus .amintite a fost 
încredințată antrenorului Nicolae 
Săbăslău, care-1 înlocuiește, astfel, 
pe Gh. Bărbttlescu.

LOTERIEI ÎN OBIECTE
ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
LOTO DIN 2 NOIEMBRIE 1973 s
Extragerea I : Categ. 1 : 1 variantă 

50®,'» a 100.000 lei ; a 2-a : 1 variantă 
StPin a 33.030 lei și 4 variante 10c/n a 
6.606 lei ; a 3-a ’ 7,30 a 8*144 lei ; a 
4-a : 26,80 a 2.218 lei : a 5-a : 201,20 
a 295 lei ; a 6-a : 228,85 a 200 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 17.980
Iei.

Extragerea a II-a : Categ. A ; 1 va
riantă 10®/a a 73.232 lei ; B : 4 varian
te 25o/„ a 8.450 lei si 3 variante lOo/o 
a 3.380 lei ; C : 4,90 a 8.967 lei : D : 
12,30 a 3.572 lei ; E : 76,10 a 577 lei ; 
F: 91,50 a 480 lei ; X : 2.079,90 a 10J 
lei.

Cîstigul de 100.000 lei ă revenit 
lui ROTH FRA.NȚ® ■'din. Sibiu, iac. 
cel de 73.232 lei i-a revenit lui MA

TEI TRAIAN, din Dorohoi—Botoșani, 
care ctștigă cîte un autoturism ,Da- 
cia 1300“ plus diferența în - numerar.

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES DIN 

7 NOIEMBRIE 1973 :
FOND GENERAL DE CI.ȘTIGURIi 

1.554.189 lei din care 678.559 lei RE
PORT

Extragerea I : 13 6 40 8 38 35
Extragerea a II-a : 30 20 44 25 14
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel < în Capitală, 
începînd de la 15 noiembrie la 7 ia
nuarie 1974: în țară, de la 19 no
iembrie 1973 la 7 ianuarie 1974

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



DINAMOVIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

rîndu-și victoria în trei seturi și 
calificarea în semifinale.

DINAMO BUCUREȘTI—GWAR
DIA (Polonia). Elevii antrenorului 
George Eremia au făcut și ieri o 
partidă excelentă, acționînd fără 
reproș atît la fileu cit și în linia a 
doua. Ca și în partida precedentă, 
Pi au imprimat jocului un ritm 
alert, au realizat combinații de toa
tă frumusețea, aplaudate' la scenă 
deschisă, și nu au lăsat nici o spe
ranță voleibaliștilor polonezi, care 
intraseră în teren cu intenția de a 
da o ripostă decisă si de a furniza 
surpriza zilei. însă forța atacurilor 
lor, în special prin trăgătorii prin
cipali Wozniak și Ciaszkiewicz, nu 
a fost fructificată în nici un fel 
datorită atenției și a mobilității blo
cajului nostru. Dinamo a folosit 
următorul sextet : DUMĂNOIU, 
SCHREIBER (Băroîu). VRANITĂ, 
UDIȘTEANU. TÎRLICI (Păușescu), 
OROS (MARINESCU). Prin urma
re Dinamo s-a calificat în semifina
lei? competiției.

DINAMO București — DYNAMO 
(R.D.G.) — feminin. întîlnirea avea 
caracter decisiv pentru accesul la 
semifinale, echipa învingătoare ob- 
ținînd acest drept alături de I.ev- 
ski Spartak. A fost un meci de 
mare luptă, dramatic, cu întorsături

incredibile de situații pe parcursul 
celor aproape două ore și jumătate 
de joc. Bucureștencele au început 
bine partida cîștigind clar primul 
set. dar au slăbit în continuare a- 
tenția și ritmul și au permis berli- 
nezelor să preia inițiativa și să-și 
adjudece următoarele două seturi. 
Pregătirea fizică deficitară a jucă
toarelor noastre, diminuată și mai 
mult în meciul maraton susținut cu 
o seară înainte, constituia un punct 
slab al echipei, de care a profitat 
cu promptitudine jucătoarele ger
mane, mai înalte și cu o forță de 
atac superioară. Se părea că meciul 
va lua sfîrșit cu victoria acestora, 
care conduceau în setul IV la o di
ferență importantă. Dar bucureș-

sala 
din

DINAMO-RAPID 106-86 
LA BASCHET

Aseară s-a desfășurat la 
Floreasca partida restantă
campionatul masculin de baschet 
care a opus formațiile bucureștene 
Dinamo și Rapid. -La capătul unui 
joc în care au dominat permanent, 
baschetbaliștii dinamoviști au ter
minat învingători Ia scorul de 
106—86 (55—39). (P. PEANĂ-co-
resp.).

tencele au renăscut parcă din pro
pria cenușă și. într-un final palpi
tant au restabilit egalitatea la se/ 
furi s pe tabela de marcaj : 2—2. în 
setul decisiv, după perioada de 
odihnă regulamentară. Dinamo 
București a intrat cu forțe resta
bilite și a luat un avantaj ce părea 
insurmontabil (13—4), însă din nou 
s-a făcut simțită oboseala și avan
tajul a fost, spre surprinderea tutu
ror, anulat. Cîteva greșeli comise 
de jucătoarele germane în atac au 
făcut însă ca setul și partida să 
ia sfîrșit cu victoria româncelor. 
Ele au obținut astfel — dar cu 
cîte emoții — calificarea între pri
mele patru formații ale Dinamovia- 
dei .

S-a încheiat turneul

de șah de la Novi SadAntrenorii XV-lui Franței manifestă multă
încredere înaintea VICTOR CIOCÂLTEA

CRITERIUL TINERETULUI * LA BOX
(Urmare din pag. 1)

Cei mai buni dintre ei s-au dovedit 
a fi Ionel Dimache (Dunărea Ga
lați) și Gheorghe Bucur (Dinamo 
Brașov).

Miercuri după amiază, în Palatul 
sporturilor din localitate s-a consu
mat ultima reuniune din sferturile 
de finală ale „Criteriului tineretu
lui". Neprezentarea unor concurenți 
la cîteva categorii a determinat 
unele modificări în program și ast
fel s-a suspendat a gală eliminato
rie. iar miercuri seară a avut loc 
prima semifinală.

în primul meci din „sferturi" la 
cat. pană s-au întîlnit favoriții FI. 
Ghiță (Craiova) și T. Tudor (Plo
iești). Cei doi combatanți (ambii cu 
gardă inversă) au oferit celor pre- 
zenți o dispută atractivă în care 
preocuparea pentru boxul tehnic a 
fost evidentă. Cu mai mult calm și

DIM S A COMPORTAT MERITORIU

o mai mare precizie în lovituri, 
craioveanul a primit verdictul de 
învingător. în limitele aceleiași ca
tegorii FI. Lepădatu (Steaua) cîștigă 
prin neprezentare la C. Costea (Pi
tești), iar Gh. Grozea (Constr. Ga
lați) I-a întrecut la 
Vultureanu (Drobeta

în confruntarea 
pentru calificarea în 
voritul categoriei, V. 
Brașov) l-a învins, mai greu decît 
ne așteptam, pe sibianul W. Stengel 
— adversar tenace, curajos și bine 
pregătit. Superior din punct de ve
dere tehnic, cu un final mai bun, 
I. Burada (Progresul Buc.) l-a în
vins la puncte pe Gh. Rusu (B.C. 
Brăila). N. Movilă (Dinamo Brașov) 
b.p. P. Cuțitaru (Sibiu), A. Turcitu 
(Craiova) b.p. P. Vîlceanu (Drobeta 
T.S.). Meciurile de la semigrea au 
evidențiat progresul înregistrat de 
fostul campion la juniori mici, de 
anul trecut T. Căpățină (Drobeta 
Ț. Severin), învingător prin aban- 

repriză în fața lui W. 
(B. Mare) și, în ace- 
prilejuit descoperirea 

talentat și foarte bine 
această categorie, N.

puncte pe O.
T.S.).
„semiușorilor" 
semifinale, fa- 
Sîrbu (Dinamo

a îndeplinit norma
DE MARE MAESTRU

Cester, purtînd balonul, 
s-a impus ca un exce
lent jucător de linia a 
Il-a, fapt care i-a asi
gurat titularizarea

XV-le Franței

Peste 50 000 de spectatori au luat 
Ioc astă-seară (n.r. — ieri) în tribu
nele stadionului Vicente Calderon 
pentru a urmări returul întîlnirii 
Atletico Madrid — Dinamo, din 

■C.C.E. Spre surprinderea tuturor, i- 
inițiativa a aparținut fotbaliștilor ro
mâni încă din start, care în min. 2 
au și deschis scorul: primind o min
ge de la un adversar, care n-a putut 
decit să devieze centrarea Iui Moldo
van. Lucescu a trimis balonul în 
plasă, fără preluare și... 1—0 pentru 
Dinamo. Replica gazdelor nu se Jasă 
așteptată și în min. 9. Ayala înscrie 
cu capul, reluind o centrare de pe 
dreapta. Ia care Cavai a greșit, ră- 
mînînd pe linia porții. Dinamoviștii 
nu se descumpănesc, reiau ofensiva 
Ja poarta lui Pachecho și, după nu
mai 3 minute, reușesc majorarea sco
rului prin Dudu Georgescu, care, de 
Ja 8—10 metri, a reluat în plasă ba
lonul trimis de Moldovan din lovi
tură liberă de pe dreapta (2—1). Pînă 
ia pauză rezultatul nu se mai modifică, 
jocul fiind echilibrat.

După pauză. Dinamo a avut mai 
mult controlul meciului decit în 
prima repriză, 
periculoasă în 
D. Georgescu 
mari ocazii de 
tiro a ratat, o 
dele au egalat 
dașul Capon, care, infiltrat în atac, 
a șutat puternic din apropiere, în
scriind în colțul lung. Meciul a fost 
presărat cu multe faze interesante, 
Dinamo lăsînd o frumoasă impresie 
la Madrid, prin comportarea sa peste 
așteptări.

A condus cu multe scăpări J. Tay
lor (Anglia).

ATLETICO : Pachecho — Melo, 
Eusebio, Ovejero, Capon — Benegas, 
Luis, Adelardo — Ayala, Garate. Al
berto.

DINAMO : Cavai — Cheran, G. 
Sandu, Dobrău, Deleanu — Moldo
van, Dinu, R. Nunweiller — D. Geor
gescu, Dumitrache, Lucescu.

Au mai jucat s Ufarte (care l-a 
înlocuit pe Ovejero), Quico (pe Alber
to) și Sălceanu (pe Moldovan).

l meciului decit 
dar a fost mai puțin 
atac. Totuși, Sălceanu, 
și Lucescu au avut 
gol, în timp ce At|e- 

dată, prin Ayala. Gaz.
în min. 73, prin fun-

don în prima 
Faransberger 
lași timp, au 
unui element 
clădit pentru ___a___ ,
Chipirog (Iași). în partida cu I. Băr
buță (Steaua), pe care l-a' învins 
clar la puncte, tînărul pugilist ie
șean a evoluat excelent, dovedind 
multă siguranță în lovituri si un 
apreciabil simț al ringului.

Iată rezultatele primei reuniuni 
cadrul semifinaleor — CAT. SEMIMUS- 
CA : D. Negru (Dinamo Brașov) b. ab. 
II A. Săli (Farul Constanța). P. Dra
gii (Steaua) b. p. T. Rușic (Voința Con
stanța) ; CAT. COCOȘ : C. Buzdugeanu 
(U.S.A. Craiova) b. p. I. Vancea (Di
namo Buc.), M. Vomicu (Suceava) b. 
p. A. Barbu (Dunărea Galați) ; CAT. 
MIJLOCIE MICA : P. Istraie (Oțelul Ga
lați) b. p. C. Florea (Progresul Buc.), 
V. Didea (C.S.M. Reșița) b. p. N. Adam 
(Șc. sp. Constanța) ; CAT. MIJLOCIE : 
I. Răducu (B.C. Brăila) b. p. I. Dima
che (Dunărea Gala(i) — decizie discuta
bilă. A. Papuc (B.C. Brăila) b. p. Clh. 
Bucur (Dinamo Brașov) ; GREA : C.
Dafinoiu (B.C. Brăila) b. ab. ri B. Min- 
giuc (Steaua), Gh. Matache (Dinamo 
Buc.) b. ab. I Gh. Axente (Dunărea Ga
lați).

din

(Urmare din pag. 1)

lorii lui au arătat o stare de obo
seală inexplicabilă după ce au mar
cat golul.

Acestea au fost, în mare, împre
jurările care au condus la rezulta
tul de 1—1 ; după 180 de minute 
de aspră întrecere, Universitatea 
este eliminată din „Cupa U.E.F.A.“ 
cu scorul general de 3—1, de către 
experimentata și valoroasa formație 
din Liege. Și, acum, iată momen
tele mai importante ale partidei :

încă din start, fotbaliștii craioveni 
au asaltat poarta lui Brkljajici. în 
min. 3, Marcu primește un balon 
în careu și, din ușoară poziție de 
dezechilibru (probabil și din cauza 
terenului alunecos), reușește, totuși, 
să șuteze, cu stîngul, în „transver
sală". Astfel stînd lucrurile, în do
rința de a scăpa mai ușor de pre
siunea adversarului dezlănțuit, a- 
părarea belgiană trece la aplicarea 
tacticii la ofsaid, capcană în care 
craiovenii cad adeseori. Ca o imagi
ne a dominării exercitată de for
mația gazdă, trebuie spus că în 
min. 19, fundașii lui Standard acor
dau cel de al șaselea corner. în tot 
acest timp, Manta aproape șomea
ză, primul șut la poarta sa înregis- 
trîndu-se abia în min. 18 (va fi. de 
altfel, singurul, al reprizei, trimis 
de oaspeți). Presiunea craioveană se 
amplifică — după o ușoară scăde
re, de la mijlocul reprizei — și, în 
final, elevii lui Cernăianu reușesc 
să deschidă scorul : Țarălungă exe
cută o lovitură liberă, Niță reia cu 
capul, Brkljajici boxeazăși BĂLAN 
reia, din apropiere. în gol, cu toată 
opoziția Iui Dewalque care degajea
ză din interiorul porții : 1—0 pentru 
Universitatea (min. 43).

După pauză, aceeași configurație 
a întrecerii ; craiovenii reiau domi
narea, trimit minge 
spre careul advers, 
însă, că forța de pătrundere 
centrul liniei de atac e diminuată 
de absența Iui Oblemenco. Totuși, 
formația gazdă păstrează superiori
tatea teritorială, atacă poarta ad
versă în dorința de a majora scorul, 
în min. 67, presată continuu, apă
rarea lui Standard acordă trei cor- 
nere consecutiv ; se execută lovitu
ra de colț de pe aripa stingă, înalt 
în careu, de unde Standard declan
șează un rapid și viguros 
atac : Rora lansat în zona 
trunde impetuos în careu 
de Țarălungă). centrează apoi spre 
Semmeling. al cărui șut este blocat, 
in extremis, de Manta ; mingea a- 
junsă la HENROTAY este expedia
tă, pe jos, lingă bară, în plasă: 
1—1. A fost un mare moment psi
hologic al jocului care a tăiat ela
nul fotbaliștilor craioveni, aducînd, 
în schimb, o undă de liniște în ta
băra oaspeților care datorită ex
perienței competiționale au păstrat 
egalitatea pînă la sfîrșit reușind 
să se califice în turul următor al 
Cupei U.E.F.A,

Arbitrul Ertugru! Dilek (Turcia) a 
condus corect formațiile :

UNIVERSITATEA
MANTA — 
nicu, Bădin 
LACI, Niță 
Țarălungă 
Marcu.

STANDARD LiEGE : Brkljajici — 
Gerets, JECK, DEWALQUE. Dol
mans — HENROTAY (min. 75 
Tiesen), Goovaerts, SIGURVINSSON 
— Musovici (min. 61 SEMMELING), 
Bukal, RORA.

după minge 
Se observă, 

din

contra- 
lui pă- 
(talonat

CRAIOVA :
Niculescu, BOC, Desel- 
— STRÎMBEANU, BA- 
(min. 64 Stăncescu) — 
(min. 80 Ivan), Bălan,

BELGRAD, 7 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la Novi 
Sad s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru sovietic Anatoli Lein, cu 12 
puncte din 15 posibile. Pe locul doi 
s-a clasat marele maestru iugoslav 
Milan Matulovici. iar locul trei a 
revenit maestrului român Victor Cio- 
câltea, care s-a comportat bine în 
acest concurs, avînd un finiș remar
cabil (trei victorii consecutive). In 
penultima rundă, Victor Ciocâltea I-a 
învins pe marele maestru iugoslav 
Janosevici, iar în ultima rundă a 
cîștigat la Jovici. Totalizînd I0i/2 p 
din 15 posibile, Victor Ciocâltea a 
îndeplinit norma pentru acordarea 
titlului de mare maestru internațional. 
Alte rezultate din runda’ a 15-a : Ma
tulovici — Lombard ‘A—1/- : Janose
vici — Măriei 1—0 ; Langeweg — 
Buljovclci 1—0 : Marjan—Lein ‘A—; 
Notaross — Adorian, 1—0.

Clasament final : 1. Lein (U.R.S.S.) 
12 p., 2. Matulovici (Iugoslavia) 11 p. ; 
3. Ciocâltea (România) 10*A p. : 4—5. 
Janosevici și Buljovcici (Iugoslavia) 
9* s p. ; 6. Adorian (Ungaria) 9 p. ; 
7. Langeweg (Olanda) 8’- p. ; 8. Mă
riei (Iugoslavia) 8 p. ; 9. Dezze (Iu
goslavia) 7 p. ; 10. Lombard (Eleveția) 
6’A p. ; etc. La turneu au participat 
16 jucători din 6 țări.

la tri-PARIS, 7 (prin telefon, 
misul nostru).

La patru zile distanță 
de la Valence, ne gîndim 
la această mult așteptată -partidă de 
rugby Franța—România. Dorini, fără 
discuție, o performanță frumoasă a 
tricolorilor noștri, așa cum s-a mai 
întîmplat, atunci cînd ne-am apropriat 
victoria, în anii 1960, 1962 și 1968. Ne 
reamintim de cele două egaluri în 
deplasare, în 1961 la Bayonne și în 
1963 la Toulouse, apreciate de specia
liștii francezi drept veritabile succese 
ale sportului cu balonul oval de la 
noi. Ne amintim, de pildă, că la Ba
yonne victoria a fost foarte aproape 
de reprezentanții țării noastre, dar 
rutina, experiența francezilor au a- 
dus, in extremis, un rezultat nede- 
cis.

Pentru toate acestea, sperăm în
tr-un rezultat ănorabil și acum al 
rugbyștilor români. Nu vă fi o sar
cină deloc ușoară, rugbyștii francezi 
știu să remonteze chiar și cînd apa
rent toate șansele sînt pierdute (la 
Bâziers, cu doi ani în urmă, sportivii

de

de
cu

meciul 
emoție

VICTORII ALE TENISMANILOR ROMÂNI
In întreceri internaționale

librată partidă a zilei, Tom Gorman 
(S.U.A.) I-a eliminat cu 7—6,. 6—7,
6— 3 pe australianul Bob Carmichael.

★La Billingham (Anglia) a început 
lin nou concurs de tenis pentru „Cupa 
Dewar". Iată primele rezultate : fe
minin : Mariana Simionescu (Româ
nia) — Beaven (Anglia) 6—2, 2—6,
7— 5 ; Virginia Ruzici (România) — 
Fayter (Anglia) 7—5, 
(S.U.A.) — Peisachov 
6—3; Redondo (S.U.A.) — Blăehford 
(Anglia) 6—0, 3—6, 6—1 ; masculin : 
Reaver (Anglia) — Muntanola (Spa
nia) 6—4, 4—6, 6—2; Reid (S.U.A.) 
Webb (Anglia) 6—4, 6—2.

STOCKHOLM, 7 (Agerpres). — Tur
neu] internațional de tenis de la 
Stockholm ă programat în continuare 
partide din primul tur al probei de 
dublu. Perechea Ilie NăStase (Româ
nia), Jimmy Connors (S.U.A.) a eli
minat cu 6—2, 6—2 cuplul suedez 
Andersson, Palmer. Alte rezultate ; 
Tiriac (România), Ashe (S.U.A.) — 
Larsen, Zahr (Suedia) . 6—4, 6—4 ; 
Johansson, Svensson (Suedia) — Pi- 
lici (Iugoslavia), Pinto Bravo (Chile) 
6—3, 6—4. în proba de simplu, Stan 
Smith (SiU.A.) l-a învins cu 6—3, 7—6 
pe englezul Stilwell, iar Marty Ries- 
sen l-a întrecut cu 7—6, 6—0 pe K. 
Johansson (Suedia). în cea mai cehi-

■5 ;
6—3: Walsh 
(Israel) 6—2,

rmare din pag 1)

Recent a avut loc la Londra un concurs in
ternațional de patinaj artistic, la care au luat 
parte patinatoare foarte tinere din mai multe 
țări europene. In imagine, Annett Potzsch 
(R. D. Germană), originară din Karl Marx 
13 ani, in timpul evoluției care avea să-i aducăStadt, în virstă de numai

locul 4 in competiție. Concursul a fost cîștigat de olandeza Dianne de 
Leeuw, care a împlinit de curînd vîrsta de 17 ani.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

AJAX, LIVERPOOL ȘI BENFICA ELIMINATE!
In Cupele europene la fotbal s-au desfășurat meciurile retur ale etapei a 

doua. Se cunosc, așadar, acum echipele calificate In sferturile de finală în 
C C E șl Cupa cupelor (programate anul viitor) și cele din optimile de fi
nală în Cupa U.E.F.A., care se vor desfășura anul acesta, la 28 noiembrie și 
la 12 decembrie. ....Formațiile scrise cu litere groase s-au calificat în etapa următoare. Intre 
paranteze sînt trecute meciurile din tur. La scor general egal s-a calificat e- 
chipa care a marcat mai multe goluri în deplasare.

Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției.
Alte amănunte le puteți citi în numărul de mîine al ziarului nostru.

F. C. Magdeburg
Atletico Bilbao 
Malmo F.F.
P.A.O.K. Salonic
Rapid Viena 
Glentoran Belfast

— Banik Ostrava
— Beroe Stara Zagora
— F. C. Zurich
— Olympique Lyon
— A. C. Milan
— Brann Bergen

3— 0 
1—0 
1—1
4— 0
0—2
3—1

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

CUPA

Dynamo Dresda
F. C. Liverpool
F. C. Basel
Zaria Voroșilovgrad
Atletico Madrid
Vejle B. K. Copenhaga
Ț.S.K.A. Sofia
Ujpesti Dozsa

Glasgow Rangers

Lcl IC* LUUUUCiTO vuițKi,

citi în numărul de mîine al ziarului nostru.

CAMPIONILOR EUROPENI
— Bayern Miinchen
— Steaua roșie Belgrad
— F. C. Bruges
— Spartak Trnava
— Dinamo București
— Celtic Glasgow
— Ajax Amsterdam
— Benfica Lisabona

CUPA CUPELOR
Borussia MonchengL

-------- • " ------- -

CUPA UE.F.A.

3— 3
1—2
4— 4
0—1

2—2
0—1
2—0
2—0

3—2

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

(0—3)

Tatran Preșov
Fortuna Dusseldorf
Wolverhampton Wanderers 
Tottenham Hotspur
Racing White Bruxelles
Honved Budapesta
Gwardia Varșovia
B.K. 03 Copenhaga
O.F.K. Belgrad 
Universitatea Craiova 
Fenerbahce Istanbul
F. C. Koln
F. C, Carl Zeiss Jena 
Twente Enschede

— V. f.B. Stuttgart
— Admira Wacker Viena
— Lokomotive Leipzig
— F. C. Aberdeen
— Vitoria Setubal
— Lokomotiv Plovdiv
— Feyenoord Rotterdam
— Dinamo Kiev
— Dinamo Tbilisi
— Standard Liege
— O.G.C. Nice
— Olympique Marseille
— Ruch Chorzov
— Panachaiki Patras

(1—3) 
(1-2) 
(0-3) 
(1-1) 
(0—1) 
(4—3) 
(1—3) 
(0—1) 
(0-3) 
(Or-2)
(6-4) 
(0-2) 
(0-3) 
(1—D

noștri au condus la pauza), dar avem 
datoria să luptăm, să dorim să fim 
la înălțimea adversarului. Momentul 
este, într-un fel, prielnic. Un rezultat 
onorabil nu trebuie exclus duminică 
la Valence. Ce mă face să cred acest 
lucru ?

Franța prezintă la ora actuală o 
echipă in plină schimbare. Nu mai 
există nume cu o mare sonoritate, 
nici în compartimentul înaintării (a- 
dio acelei epoci de glorie în care e- 
voluau Moncla, Crauste, Domenecbe, 
Dauga, Carrere, a fraților Claude și 
Walter Spanghero), nici pe linia de 
treisferturi (Danos, Boniface, Dupuy, 
ca să nu mai amintim de Vannier...) 
Singurele celebrități care se mențin 
în XV-Ie Franței înseamnă Maso și 
Cester. In rest, jucători în formare, 
care abia acum se rodează. Să ne în
țelegem : jucători excelent dotați 
pentru rugby, sportivi cu multă fan
tezie, forță și cu un bun bagaj tehnic, 
dar încă tineri, relativ lipsiți de ex- 
perința jocurilor dificile.

Tot ce am ținut să subliniez aici 
exprimă și punctul de vedere al spe
cialiștilor francezi, din conducerea 
tehnică a federației sau cei din presa 
sportivă. înaintea tuturor, antrenorii 
principali, experimentații Jean Des- 
claux și Fernand Cazenave. știu cel 
mai bine ce valoare reprezintă acum 
selecționabilii, titularii pentru me
ciul de la 11 noiembrie. Marele merit 
al tehnicienilor francezi însărcinați 
cu pregătirea XV-lui reprezentativ 
este acela că ei acordă o mare încre
dere tuturor jucătorilor. în ciuda u- 
nor comportări inegale în ultimele 
mcciuri-test, cele cu rugbyștii japo
nezi, despre care am relatat în prima 
mea corespondență din Franța, Des- 
claux și Cazenave n-au operat prea 
multe schimbări. Dimpotrivă, pu
ține și nespectaculoase. Azarete i-a 
luat locul lui Rougerie, care s-a ac
cidentat (cu alte cuvinte, un caz for
tuit), în timp ce mijlocaș la deschi
dere a trecut Romeu, în locul lui Ca- 
brol, prea puțin inspirat în partidele 
de verificare. In rest...

Este foarte adevărat că se încearcă 
— în același timp — o formultă des
tul de curajoasă, promovîndu-se din 
reprezentativa B a Franței cîteva ele
mente : aripa Seguier, centru] Delai- 
gue și jucătorul de linia a Il-a, Sap- 
pa. Cum să interpretăm aceste pro-

movări, altfel tot ca o dovadă. de 
încredere pe care antrenorii o acordă 
jucătorilor tineri cu care ei speră 
într-un rezultat bun. Ei nu manifestă 
demonstrativ convingerea că victo
ria nu poate scăpa francezilor, așa 
cum Celaya, de pildă, cu doi ani în 
urmă o anticipase înaintea partidei 
de la Beziers. Dar, repet, și Des- 
claux și Cazenave au o mare încre
dere în jucătorii pe care duminică 
la Valence îi vor trimite în teren.

Prudența antrenorilor francezi șl 
desigur structura actualului XV al 
Franței ar trebui să ne sporească 
nădejdile într-un rezultat onorant. 
Adversarii noștri de duminică nu au 
atu-uri indiscutabile, exceptînd, poate, 
unele sectoare și posturi. De pildă, 
linia I, alcătuită din „veters»iii“ Ira- 
țabal, Benesis și Azarete, linia a 
IlI-a, caracterizată prin rugbyști cu 
o mare ușurință de deplasare (Bof- 
feli, Saisset, Skrela), Maso, unul din
tre cei mai buni, stiliști din ultimele 
două decenii și Romeu, recomandat 
prin cele 42 de puncte înscrise de e- 
chipa Franței (din 66) în 'diferite me
ciuri internaționale. Misiuni foarte 
grele vor avea fundașul Aguirre, cei
lalți jucători din linia de treisferturi 
și în special Max Barrau, acum la 23 
de ani căpitan al echipei franceze. 
O mare cinste, dar totodată și o grea 
răspundere, cînd se știe că el a pre
luat ștafeta unor titani în rugbyul 
francez ca Moncla, Crauste, Dauga, 
Villepreux și Spanghero.

Altfel spus, o echipă franceză care, 
după opinia mea, nu mai prezintă 
omogenitatea de altă dată. Acest fapt 
nu trebuie să scape atenției tehnicie
nilor români, antrenorilor coordona
tori ai echipei țării noastre.

Ce fac francezii în aceste zile ?
Duminica trecută, ei au avut o zi 

obișnuită de campionat, cu meciuri 
în toate cele 8 grupe. Apoi, de astăzi, 
ei s-au reunit la Valence, unde an
trenorii Des-claux șl Cazenave își vor 
concentra atenția — pînă Ia partida 
de duminică — pe scheme tactic. O- 
rașul Valence, această pitorească ca
pitală a departamentului Drome, aș
teaptă cu un mare interes sosirea 
rugbyștilor noștri, presupunînd că ei 
vor putea proba progresele pe care 
le-au realizat în ultima vreme...

RAPID ELIMINATĂ
DIN CAMPIONATUL

EUROPEAN FEROVIAR
DE FOTBAL

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — Finala 
Campionatului internațional feroviar 
de fotbal se va disputa între echipele 
Lokomotiv Moscova și Lokomotiv 
Plovdiv. In meciul retur al semifina
lelor, Lokomotiv Moscova a întrecut 
cu scorul de 3—1 (2—1) pe Rapid 
București, care cîștigase primul joc 
cu 3—2. In partida de la Moscova, 
pentru gazde au marcat Malinin (2) 
și Zudin, în timp ce golul oaspeților 
a fost înscris de Neagu.

TELEX

Dimitrie CALLIMACHI

tn cercurile internaționale Se box s-a 
anunțat că actualul campion mondial la 
categoria grea, George Foreman, tre
buie să-șl apere titlul pînă la 21 ianua
rie 1974. în cazul cînd el nu va întilni 
pînă la această dată pe unul din șa- 
langerii recunoscuți de WBA, această 
organizație poate să-i retragă titlul. Din 
luna ianuarie 1973, cînd l-a învins pe 
Joe Frazier la Kingston (Jamaica), Fo
reman a susținut un singur meci ;i_ 
Tokio) cu Joe King Roman, boxer care 
nu figurează pe lista pretendenților la 
titlul de campion al lumii.■
„Turneul prietenia" la hochei pe gheață 
Se va disputa, anul acesta, intre 13 și 
18 noiembrie, în orașul Nitra din Ceho
slovacia și va reuni formații de tineret 
din Bulgaria. R.P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană, Polonia, România, UngarjS, 
U.R.S.S. și Cehoslovacia. Echipa ț -ii 
gazdă, antrenată de Josef Ivan, ■Co
prinde. între alții, pe Frantisek Vetho- 
vec, Liubos Kudma, Marian Brusil, 
Vaclav Kaspar.

pe

(la

SELECȚIONABILII
DE RUGBY

PENTRU MECIUL

prof. Valeria Irimescu. care a 
funcționat în calitate de... arbitru. 
El a condus meciul intr-o manieră 
autentic englezească, sancționînd 
cu asprime tentativele de a închi
de jocul (puținele care au existat), 
obstrucțiile. A sancționat și de la 
caz la caz a dat explicațiile nece
sare.

Selecționabilii ău evoluat în for
mula următoare : Durbac — Nica, 
Dragomirescu, Marica, Constantin 
— Nicolescu. Mateescu — Posto- 
lache, Fugigi, Pop — Dumitru, 
Șerban — Dinu, Munteanu, Ciornei.

Lotul mai cuprinde patru jucă
tori de rezervă: Florescu și. Mo- 
trescu pentru liniile dinapoi, Ata- 
nasiu și Cioarec la înaintare. S-a 
renunțat la Florian Constantin. 
Lotul numără în total 19 jucători.

Steaua a folosit un lot redutabil 
care a cuprins pe : Nedelcu II — 
Teleașă, Enache (Suciu), Budică, 
Braga — Alexandru (Radu Iones- 
cu). Țața — Achim, Ciobănel, Oc
tavian Corneliu — Fuicu, Giba — 
Florian loniță, Gheorghe Mircea, 
Bucur.

După meci, prof. Irimescu a ți
nut să ne facă următoarele preci
zări : „Sînt mulțumit de felul cum 
au evoluat selecționabilii, de zelul 
dovedit în pregătire, 
dintre ei au făcut serioase 
grese, pe plan tactic mai ales, 
la meciul cu R.F. Germania 
coace. Acest fapt este deosebit 
încurajator. Fiindcă la Valence 
așteaptă un îneci extrem de greu,

CU FRANȚA
cu un adversar avînd o mare per
sonalitate. o bună tehnică și care 
știe să folosească scheme tactice 
dintre cele mai ingenioase. Eviden
țiind calitățile rugbyștilor francezi 
nu doresc nici o clipă să cred că 
băieții noștri nu vor ști să găseas
că modalități pentru a le contra
cara jocul. Dimpotrivă, aștept de 
la ei să acționeze cu multă deci
zie, cu mult curaj și în final să 
obțină un rezultat onorabil. Me
ciul de la Valence, repet, este 
foarte greu. Mergem însă să ju
căm la o valoare care să confir
me posibilitățile noastre reale".

După cum se anunță din Madrid, Fede
rația spaniolă de baschet și-a depus 
oficial candidatura la organizarea Cam
pionatelor mondiale din anul 1978. Edi
ția din 1974 a acestei competiții se va 
desfășura între 3 șl 14 iulie in Portodesfășura 
Rico.

internațional de ciclocros 
la Fraga, a fost cîștigat d' 

. . cronome- 
timpul de

Concursul
desfășurat _ .
Milos Fischer (Cehoslovacia), 
trat pe distanța de 21 km cu 
58:25.
■
Campionatele unionale de
s-au desfășurat anul acesta în localita
tea Ufa. La feminin, titlul de cam
pioană a fost cucerit de Elvira Sâad cu 
75.37 p, urmată de Antonina Koșel — 
75,22 p. Liubov Bogdanova 75.02 p. în 
concursul masculin pe primul loc s-a 
clasat 
urmat
Vogel

gimnastică

Nikolai Andrianov — 112,32 p, 
de Aleksandr Maleev și Viaceslav 
cu cîte "UT,12 p.

italiană Rovigo s-a dis- 
dintre selecționatele de

In localitatea 
putat meciul 
rugby ale Italiei și Cehoslovaciei, con
tend pentru grupa B a „Cupei Națiuni
lor — F.I.R.A.". La capătul’ unei întîl- 
niri echilibrate, scorul a fost egal : 3—3 
(0-3).

CURSA AUTOMOBILELOR 
VETERANE

Majoritatea 
pro- 

de 
în
de 
ne

în „Cupa cupelor" la baschet

HELSINGER K. T. - STEAUA
78-75 (41-34)

Aseară, în 16-imile „Cupei cu
pelor" la baschet masculin, la 
Helsinki s-a disputat partida-tur 
dintre Helsinger Kisa Toverit și 
Steaua București. Victoria a revenit 
formației finlandeze cu scorul de 
78—75 (41—34). Cei mai buni ju
cători români au fost Savu și 
Tarâu, care au realizat cîte 23 de 
puncte.

Returul va avea loc la București, 
la 14 noiembrie.

270 de vehicule din perioada „bunicu- 
lui-automobil” au luat startul în cea 
de-a 77-a ediție a tradiționalei curse 
Londra — Brighton, care se desfășoară 
pe o distanță de 85 de kilometri. Toate 
vehiculele participante la acest raliu 
sînt construite înainte de 1905. Dintre 
concurenți, 230 au reușit să ajungă la 
destinație. Primul a trecut linia de so
sire un „Mercedes" cu două locuri, fa
bricat in 1903.

A ALERGAT 24 DE ORE FĂRĂ 
ÎNTRERUPERE

Pe pista stadionului din Walton, engle
zul Ron Bentley a stabilit un original 
record reușind să alerge fără întrerupere 
24 de ore, timp în care a acoperit dis
tanta de 259,597 km. Al doilea clasat, 
din cei 14 concurent!, a terminat la di
ferență de 101 tururi de pistă de cîști- 
gător. Vechiul record al cursei de 24 de 
ore, stabilit in 1953 de Wally Hayward, 
era de 256,345 km.

dionul din Hamburg, decatlonistul Wolf
gang Linkman (rezultatul său de 7 850 P 
a reprezentat cea mai bună performanță 
a sezonului înregistrată în R.F1G.) a 
fost eroul unei întâmplări cu adevărat 
neobișnuite.

La săritura cu prăjina, după ce a rea
lizat din prima încercare 4,50 m, s-a ac
cidentat la aterizare atît de grav îneît 
a trebuit să fie dus pe targă pînă la cel 
mai apropiat spital. Alei și-a revenit 

__ _ radiografie 
executată în grabă a arătat că nu este 
vorba de nici o fractură, ci numai de 
efecte traumatice — în ciuda tuturor 
recomandațillor medicale — s-a înapoiat 
la stadion. Aici a găsit forța necesară 
de a arunca sulița la 52,47 m și de a 
alerga 1 500 m In 4:39,7 !

Relevînd stoicismul și mai ales devo
tamentul său pentru atletism, federația 
vest-germană l-a premiat * 
cial cu un trofeu acordat

ADVERSARUL TRAS LA SORȚI

însă repede, șl după ce o

în mod spe- 
sportlvității.

ÎNTIMPLARE NEPLĂCUTĂ
Cunoscutul baschetbalist Iugoslav zo- 

ran Slavnicl, selecționat în echipa Eu
ropei, a suferit zilele trecute un acci
dent puțin obișnuit. In timpul antrena
mentelor el și-a mușcat limba... Inter
nat la spital, renumitul chirurg dr. 
Georgevici a constatat că accidentul nu 
este de loc grav, dar pentru a se vin
deca, Slavnicl trebuie să postească 
citeva zile...

BRAVURA DECATLONISTULUI
Agenția „Internaționale Sport Kor- 

respondenz" din R.F. Germania relatea
ză un fapt ieșit din comun, menit a 
ilustra virtuțile adevăraților sportivi. In 
cadrul unui concurs desfășurat pe sta-

Comentînd viitoarele meciuri ale can- 
didaților, care vor trebui să desemneze 
pe adversarul lui Bobby Fischer în me
ciul pentru titlul de campion mondial, 
maestrul englez Harry Golombek atrage 
atenția, în ziarul englez „Times", că un 
rol decisiv în aceste confruntări s-ar 
putea' să-1 aibă... datul cu banul, pen
tru că, conform noului regulament pri
vind meciurile candidaților. cîștigătorul 
unei întîlniri va fi acel jucător care va 
cîștiga primul trei partide, remizele ne- 
filnd luate în seamă. Dar, pentru a nu 
se prelungi la infinit întrecerea, jucă
torul care va conduce după 16 partide 
va fi declarat învingător.

Dar ce se va întîmpla dacă după 16 
partide scorul va fi egal 7 Atunci se va 
proceda la tragerea Ia sorți. N-ar fi 
exclus, scrie Golombek, ca nu numai 
un med să se încheie în acest fel... 
Astfel, este poate pentru prima dată în 
Istoria șahului cînd roata norocului are 
un rol atît de însemnat în sistemul de 
competiții al campionatului mondial.
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