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• Partide reușite ale bucureștenilor • Azi in sala Dinamo-semifinalele

Amrokan (m).
Complexul 

Centrul de 
Centrul de

C.N.E.F.S.,
și jucătoare mai ti- 
puțin tineri, îngemă-

(R.D.G.) — la feminin, pe 
(R.P.D. Coreeană), Ruda 
(Cehoslovacia), Gwardia 

și Dinamo (U.R.S.S.) — la

delor din serii, publicul prezent 
(din păcate în număr destul de re
dus) a asistat la multe întâlniri de 
valoare tehnică ridicată, în care 
s-au relevat calitățile deosebite ale

MULTE JOCURI UE CALITATE ÎN SERIILE COMPETIȚIEI

I' II
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Venera Hoffmann (Dinamo) stopează cu siguranță un atac combi
nația al voleibalistelor bulgare de la Levski Spartak.

Foto : Dragoș NEAGU

activității 
sportive ' 
de masă

ÎNTRECERI studențești 
LA ÎNOT

Zilele trecute, la bazinul „23 August" 
din Capitală, s-a desfășurat prima ediție 
a „Cupei anilor 1“ pe Centrul Univer
sitar București la inert. Excelenta ini
țiativă nu a găsit, insă, răsunetul scon
tat. în rîndul celor ce se ocupă de pre
gătirea fizică a studenților bucureșteni. 
Dacă avem in vedere că în anul I al 
tuturor facultăților din Capitală se. 
află Înscriși zeci de mii de. studențl și 
studente, a surprins neplăcut ca numă
rul participanților la întrecerile de înot 
să fie doar de cîteva zeci, mai precis 
50 Cei mal mulți au reprezentat 
I.E.F.S., Universitatea. A.S.E. și I.M.F. 
in timp ce de la Arte. Construcții și 
Conservator n-a fost nici un concurent. 
Toate probele au avut loe pe distanța 
de 50 m. (In unele curse, starturile au 
fost luate doar de 2 concurenți !).

Tată rezultatele, băieți : 1. I.E.F.S., 2. 
I.M.y.. 3. A.S.E., 4—5. Universitatea și 
Politehnica: fete : 1. I.E.F.S.. 2. T.M.F., 
3. Universitate, 4. A.S.E., 5. Politehnica.

REUȘIT CONCURS DE 
GIMNASTICĂ MODERNĂ

în frumoasa sală de sport de la „Ar- 
hitectură“ a avut loc un interesant con
curs de gimnastică modernă. Au par
ticipat numai studentele din anul I fără 
categorie de clasificare sportivă.- între
cerile au oferit dispute interesante, a- 
tractive. Lupta pentru întîietate s-a dat 
între gimnastele de la Politehnică (pre
gătite de lector univ. Gineta Stoenescu) 
si A.S.E. (lector univ. Sonia Iovan). 
TATA REZULTATELE : 1. Politehnică 
151.70 p. 2. A.S.E. 147.20 p. 3. Unixfersi- 
tate 142,50 p. INDIVIDUAL, cat. I : 1. 
Pery Davidsohn, 2. Marcela Costerică. 3. 
Ioana Cristea; cat. a Ii-a. : 1. Elena 
Chevereșan. 2. Adriana Răzleț.

„CRITERIUL TINERETULUI1 LA BOX

care

DIVIZIE DE ATLETISM 
LA P. NEAMȚ

La Piatra Neamț s-au încheiat între
cerile desfășurate în cadrul diviziei mu
nicipale de atletism, competiție ce a 
atras un mare număr de participanți 
din școli generale, licee și școli profe
sionale. La concursuri — fapt demn de 
relevat — au luat parte și reprezentanți 
ai școlilor din comunele învecinate mu
nicipiului Piatra Neamț. Evoluții re
marcabile au avut elevii școlii generale 
nr. 3 (prof. Gh. Turtureanu și Stela Ște
fan). Liceul „Petru Rareș“ .(prof. Ale
xandrina Mancaș și Cornel Popa), Li
ceul pedagogic „Gheorghe ASachi*' (prof. 
Eugen Giurea) și Centrului școlar fo
restier (prof. Constantin Hîncu), 
s-au clasat pe primele locuri.

prof. Radu TOMA

PARTIDE DE EALIEAEE
IN SEMIFINALA A II a

GALAȚI, 8 (prin telefon). Re
prezentarea la concurs a unui nu
măr substanțial de tineri pugiliști, 
i-a obligat . pe organizatori să a- 
nuleze una dintre galele prelimi
nare. In această situație, semifina
lele categoriilor semimuscă, cocoș, 
mijlocie-mică, mijlocie și grea, ce 
urmau să se dispute joi la prînz^ 
au avut loc miercuri seara. Odata 
cu eliminarea din competiție a 
concurenților cu un nivel mai slab 
de cunoștințe, în gala de miercuri 

>$eara. în special la categoriile mici 
" (semimuscă și cocoș), am putut ur

mări meciuri de un bun nivel teh
nic și spectacular, care au demon
strat că, într-adevăr, la Galați sînt 
prezenți unii dintre cei mai buni 
tineri pugiliști ai țării: în schimb, 
la categoriile mari a ieșit în evi
dență slaba preocupare, existentă 
în cele mai multe secții din țară, 
pentru însușirea unei tehnici co
recte, pentru practicarea „scrimei 
pugilistice". Tineri foarte bine clă
diți, dotați cu calități fizice remar
cabile, n-au putut face dovada că 
aspiră la un loc în lotul național 
de tineret. Acum, cîteva amănunte 
de la prima gală semifinală.

CUM SE ÎNDEPLINESC PREVEDERILE HOTĂRIRU PLENAREI 
C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE 1973 ?

ACȚIUNI EFICIENTE iN SPORTUL DE MASĂ
A

rezultate mult mai bune

SI PREZENTE ÎNSEMNATE IN CEL DE PERFORMANȚĂ
Sînt insă condiții pentru

A

PRIMII MUGURI Al PERFORMANȚEIjudețul Ialomița, în pofida tinereții ei, cunoaș-

asigura mișcării sportive noi dimen-

JUDEȚUL

IALOMIȚA

Mișcarea sportivă din „ . . _
te în ultima vreme și îndeosebi după Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, un 
sensibil spor calitativ, în pas cu frumoasele realizări obținute pe tărîm 
economic, în agricultura și industria județului, în celelalte domenii de 
activitate economică și social-culturală. La fel ca și în toate celelalte 
județe ale României socialiste, eforturile oamenilor, ale tineretului mai 
ales, se conjugă armonios, pentru a asigura mișcării sportive noi dimen
siuni. \

O VERITABILA TRADIȚIE ÎN SPOR
TUL DE MASA

Iată primul element de referință 
care merită ă fi relevat, atunci 
cînd vorbim despre sportul din ju
dețul Ialomița. El este prezent a- 
proapo peste tot. Școala s-a afir
mat net în cîteva acțiuni de anver
gură, care au adus la start mii de 
pârtie, punți. Avem în vedere con
cursul. de șah și de tenis de masă 
al elevilor, cu aproape 10 000 de 
concurenți, la etapa pe clase. Șahul 
și tenisul de masă sînt la ora ac
tuală cele mai îndrăgite discipline 
sportive în sfera școlii. Evident și 
pentru că întrecerile se pot organi
za mai lesne decît în alte disci
pline. De asemenea, pentatlonul a- 
tletic școlar a avut anul acesta, Ia 
prima etapă, nu mai puțin de 5 000 
de concurenți. Organizarea a fost 

■— ca și la edițiile precedente — 
excelentă, ea bucurîndu-se de o 
■colaborare strînsă între Comitetul 
județean U.T.C., cu îndatoriri di
recte, acțiunea fiind inițiată de or
ganizația de tineret și C.J.E.F.S. 
De altfel, colaborarea cu U.T.C. și 
cu Inspectoratul școlar s-a făcut 
simțită și' în materializarea altor 
acțiuni frumoase — Crosul tinere-

La semimuscă, Dumitru Negru 
(Dinamo Brașov) s-a calificat în 
finala turneului în urma unei vic
torii comode (abandon în repriza 
secundă) în fața lui Alem Săli 
(Farul). După partidele disputate 
în prima zi, în care celălalt con- 
stănțean, Turan Rușit devenise 
aspirant la primul loc al categoriei, 
cei mai mulți dintre specialiști a- 
preciau că Paul Dragu (titularul 
categoriei) va avea o sarcină ex
trem de dificilă în fața inimosului 
elev al lui Ștefan Văcaru de la 
Voința Constanța. Mulți dintre' cei 
prezenți la reuniune prevedeau că 
a sosit momentul răsturnării ierar
hiei de la cea mai mică categorie. 
Dar n-a fost așa. Paul Dragu (Stea
ua) a boxat excelent timp de trei 
reprize, a jonglat cu adversarul, 
cîștigînd clar la puncte.

La „cocoș" craioveanul Constan
tin Buzdugeanu, un boxer cu gar
da inversă și foarte rapid în lovi
turi și deplasări — l-a învins la

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Fără îndoială, Dinarnoviada de 
volei, pe care o găzduiește sala Di
namo din Capitală, este cea mai 
importantă competiție internaționa
lă rezervată echipelor de club în a- 
cest Sfîrșit de an. Prezența la star
tul ei a unor team-uri, masculine 
și feminine, consacrate pe plan 
mondial vine să sublinieze această 
apreciere. Dacă, alături de reprezen
tantele române, amintim doar pe 
Dinamo (U.R.S.S.) — multiplă câști
gătoare a campionatului național și 
a „Cupei campionilor europeni", 
pe Amrokan (R.P.D. Coreeană), pe 
campioana bulgară Levski Spartak, 
pe Ujpesti Dozsa Budapesta, sau pe 
Dynamo 
Amrokan 
Hvezda 
(Polonia) 
masculin, ne dăm seama că această 
competiție reunește voleibaliști și 
voleibaliste de certă clasă, ce fac 
parte — în marea lor majoritate — 
din loturile, naționale ale țărilor 
respective. Au evoluat (și evoluea
ză pînă sîmbătă seara) în sala din 
Șos. Ștefan cel Mare peste 50 de 
internaționali !

în cele trei' etape (24 de jocuri) 
care au marcat desfășurarea parti- 

A

tului (aproape 15 000 de partici- 
panți), Cupa tineretului de la sate 
(mai bine de 17 000 de concurenți), 
Circuitul ciclist al județului (cu o 
participare largă, Ia start fiind in
vitați și tineri din alte județe — 
Teleorman, Vaslui, Brăila) și, ca să 
ne referim la o ultimă acțiune, 
consumată chiar duminica trecută, 
Crosul fetelor, marcată de partici
parea a peste 3 000 de tinere, la 
întreceri organizate în trei orașe — 
Slobozia, Călărași și Fetești.

Lotul țării noastre a susținut ieri ultimul antrenament înaintea con
fruntărilor ce încep mâine dimineață

SlMBÂTÂ Șl DUMINICĂ iN CAPITALĂ

ATRACTIVĂ COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA
PRIETENIA" LA JUDO//CUPA

• Au fost definitivate

Sîmbătă și duminică, în sala Flo- 
reasca din Capitală, va avea loc 
competiția internațională de judo 
„CUPA PRIETENIEI". La întrece
rile acestei ediții <a 5-a), și-au a- 
nunțat participarea tineri concurenți 
din Bulgaria, Cuba, R.P.D. Coreea
nă, R.D. Germană. R.P. Mongolă 
Polonia, U.R.S.S., Ungaria și Româ
nia — cu cîte doi sportivi la fie 
care categorie, atît la juniori 
(16—17 ani), cît și la juniori 
(18—20 de ani).

Cei mai buni juniori din

mic> 
mari

țara

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA<ȘI SPORT
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PROGRAMUL DE AZI :
Ora 8 : Ruda Hvezda — 

Dynamo (R.D.G.) — f. Ujpesti 
Dozsa — Gwardia (f). Dyna
mo (R.D.G.) — Gwardia (m). 
Levski Spartak — Ujpesti 
Dozsa (m) ; ora 15 : Amrokan 
— Levski Spartak (f). Dinamo 
(U.R.S.S.) — Dinamo Bucu
rești (f), Dinamo București — 
Dinamo (U.R.S.S.) — m. Ruda 
Hvezda —

unor jucători 
neri sau mai 
narea de stiluri de joc, care a dus 
la îmbogățirea spectacolului spor
tiv, la colorarea și la sporirea a- 
tractivității sale. Sînt prezente aici 
toate școlile de volei din lume. Ca 
de obicei, o impresie frumoasă au 
lăsat echipele R.P.D. Coreene, al 
căror joc este mai încărcat cu acel

Ialomițenii doresc totodată să 
realizeze mai mult, să se remarce 
șf în activitatea de performanță. în 
parte au și reușit. Doi foarte tineri 
handbaliști (Elena Mardare și Du
mitru Gheorghe) fac parte din lo
tul republican de juniori, o echipă 
de lupte — Tricolorul Călărași — 
participă la campionatul diviziei A, 
o alt.a, de popice (Locomotiva Fe
tești) activează în campionatul re
publican, fotbalul este reprezentat 
prin nu mai puțin de 4 echipe în 
diviziile B (Celuloza Călărași) și C 
(Azotul, Dinamo Slobozia și Ra
pid Fetești) ș.a.m.d.

Pentru, o imagine mai completă

Tiberiu
Paul

STAMA 
IOVAN

, (Continuare în pag. a 2-a)

echipele țarii noastre

zilenoastră se pregătesc de cîteva 
sub îndrumarea antrenorilor Con
stantin Bordea și Iosif Gal. La ul
timul concurs de selecție au fost 
definitivate formațiile ce vor fi a- 
iiniate Ia aceste confruntări. Ia- 
fă-le : juniori mici : cat. 58 kg 
Viorel Răut și Bela Onodi ; cat. 65 
;g : Gelu Nițu și Petre Moțiu ; cal 
75 kg Constantin Gotcă și Con 
stantin Ciocoiu : cat. 85 kg : Isfan 
Szanto și Deszo Udvari ; cat. +85 
kg : Ion Balint și Răzvan Orheiu : 
juniori mari : cat. 63 kg : Jozsef 

„spectaculos" căutat cu insistență 
de public. Și nu numai în maniera 
ofensivă a jocului, utilizată cu suc
ces în ultimii ani și de echipele 
europene, ci mai ales în latura de
fensivă, în care calitățile acrobatice, 
viteza de reacție și precizia mișcă
rilor formează sarea și piperul ori
cărui meci în care apar aceste 
echipe.

Dinamovistele sovietice au dove
dit pînă acum, în jocurile din serii, 
că nu degeaba sînt apreciate că 
alcătuiesc cea mai puternică echipă 
de club din lume. Chiar și atunci 
cînd adversarele au evoluat la înăl
țime, creîndu-le dificultăți, jucătoa
rele sovietice (care cu acest prilej 
încearcă noi formule, cu elemente 
mai tinere) au arătat o valoare care 
le permite să ducă cu bine la ca
păt orice întîlnire. Evoluții bune au 
mai avut și echipele feminine 
Levski Spartak (nucleul de bază al 
reprezentativei Bulgariei) și Dyna
mo (R.D.G.), echipă tînără dar cu 
calități atletice indubitabile, ce-i 
asigură un frumos viitor (atît ei cît 
și reprezentativei R.D. Germane pe 
care o alimentează în proporție ri
dicată).

Dintre celelalte echipe masculine, 
alături de Amrokan, la care ne-am 
referit mai sus, am remarcat pînă 
acum formațiile Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), Gwardia (Polonia) 
și Dinamo (U.R.S.S.) Voleibaliștii

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Nici de această dată atacul craiovean n-a reușit să fructifice una din ocaziile create la poarta echipei 
Standard Liege. Foto : Paul ROMOȘAN

ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

DINAMO SI UNIVERSITATEA CRAIOVA
f

AU PIERDUT CALIFICAREA PE TEREN PROPRIU
en-

pînă la

fost și 
întoar-

Cu fluierul final al arbitrului 
glez Taylor, pe stadionul „Vicente 
Calderon" din Madrid nu s-a termi
nat numai partida Atletico — Dinamo 
ci și cariera echipelor noastre în cu
pele europene. In turul doi al în
trecerilor devenite veritabile ins
tituții ale fotbalului european, 
formațiile românești dispar de 
pe tabelele competiționale menținin- 
du-se, deci, în tradiția tristă a scur
telor existențe pe aceste scene. Am
bițiile maxime 1 ale ambasadoarelor 
fotbalului, românesc au mers 
sferturile de finală.

Acum, însă, respirația a 
mai scurtă. Din turul doi ne 
cern la subiectele interne, competi
țiile continentale urmînd să le pri
vim din poziția neutră, atît de ne
dorită în fotbal. E drept că actualele 
ediții au provocat lovituri de trâznet 
în toate cele trei cupe, formațiile de 
mare anvergură fiind trimise și ele 
în afara jocului, chiar din aceste 
momente de start t Juventus, Ajax, 
Benfica, Liverpool — foste, actuale 
sau... viitoare deținătoare ale mari
lor trcfce trec și ele în grupul ob
servatoarelor. Ele însă se pot con
sola cu gîndul că au realizat multe 
performanțe pe aceste planuri, au 
această consolare ; echipele noastre

Sakacs și Eugen Spatărelu ; cat. 70 
kg : Loghin Lazăr și Toma Mihala- 
che ; cat. 80 kg : Constantin Mari
nescu și Laszlo Ferencz ; cat. 93 kg: 
Adrian Belli și Ion Drăgoi ; cat.

93 kg : Constantin Georgescu și 
Adrian Gneju.

Primii sportivi 
hotare au fost cei 
ei rețin atenția 
Luna (cat. 63 kg),
Gonzales (cat. 80 kg) și greul Pe
dro Rodriguez Echemendia, clasați 
pe locuri fruntașe la diferite com
petiții internaționale. Ieri au sosit 
echipele Uniunii Sovietice, R. P 
Mongole și Ungariei.

sosiți de peste 
cubanezi. Dintre 
Valentin Lizano 

Rodolfo Fabra

între 6 și 8 noiembrie, o dele
gație a Comitetului General pentru 
Cultură Fizică și Turism din Polo
nia, condusă de Boleslaw Kapitan, 
președinte, a întreprins o vizită la 
București, la invitația Consiliului 
Național pentru Educație' Fizică și 
Sport.

Vizita a prilejuit un larg schimb 
de păreri în problemele sportive 
de interes reciproc, convorbiri fruc
tuoase între cele două conduceri 
ale mișcării sportive din România 
și Polonia.

Oaspeții au vizitat 
sportiv ' „23 August", 
medicină sportivă și 
cercetări științifice al
baza nautică de la Snagov, instala
ții sportive din Ploiești și s-au în
treținut cu specialiști români. De 
asemenea, delegația sportivă polo
neză a vizitat obiective edilitare 
și turistice din Capitală.

Joi dimineață a fost semnată o 
înțelegere pe termen lung între 
C.N.E.F.S. și C.G.C.F.T., privind co
laborarea în domeniul sportiv în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă. Do
cumentul prevede extinderea rela
țiilor reciproc avantajoase dintre 
cele două țări în domeniul educa
ției fizice, sportului de masă și de 
performanță, precum și schimburi 
de antrenori, cercetători științifici, 
echipe sportive.

înțelegerea a fost semnată de

departe un asemenea

Universitatea Craiova 
toată ardoarea, cu 
care dispun șansa in

și Liege. E 
nu au mers 
una și alta 
celor 90 de

nu au nici pe 
reazem moral...

Dinamo și 
și-au jucat cu 
toată forța de 
manșa a doua cu formațiile de repu
tată valoare din Madrid 
cu atît mai regretabil că 
mai departe cu cît și 
s-au găsit, pe parcursul 
minute ale actului al doilea, aproape 
de porțile calificării. Dinamo, în a- 
cele momente cînd, cum declară 
Ayala corespondentului lui „France 
Presse, nu prea mai știain pe unde 
să ne scoatem cămașa. Românii ju
cau excepțional, era 2—1 pentru ei 
și un singur gol realizat de pericu
loșii Lucescu, Dumitrache sau Dudu 
Georgescu ne dădea lovitura de gra
ție". Iar Universitatea în clipele cînd, 
deși nu demonstra inspirația obiș
nuită în a desface apărarea adversă 
o obliga să rămînă minute în șir, în 
careul propriu, ]a cornerele consecu
tive care au precedat „eroarea fatală" 
de care ne vom ocupa.

PE „OTOPENI“, CU RUGBYȘTII ROMÂNI

PETRE COSMĂNESCU., .PRINTR-UN JOC DE MARE CURAJ,
BĂIEJII NOȘTRI POT OBȚINE UN REZULTAT BUN

Joi: dimineața la aeroportul inter
național Otopeni. înainte de a decola 
cu direcția Paris, rugbyștii români, 
care duminică vor juca împotriva 
Franței, și-au exprimat opiniile în 
legătură cu acest important examen 
sportiv.

înainte de a consemna aprecierile 
lor, cu privire la partida de la Va
lence, trebuie să facem o remarcă : 
toți s-au arătat hotărîți să dea o re
plică dîrză reprezentanților cocoșului 
galic. Există, cu alte cuvinte, un cli
mat sănătos în sinul lotului, explicat 
în primul rînd prin seriozitatea acor
dată pregătirilor și, desigur. prin 
faptul că, spre deosebire /ie alte 
ocazii, rugbyștii noștri n-au mai avut 
de suportat handicapul accidentărilor 
de ultim moment.

Uriașul între... uriași, jucătorul de 
linia a Il-a Șerban, consideră că 
XV-le României, în formula de acum, 
este realmente cel mai puternic din 
cite s-au încercat de către antrenorii 
coordonatori, „cu mult mai ferm, mai 
viguros decît cel aliniat cu doi ani 

in urmă la Beziers".

PREGĂTIRILE LOTULUI

Pe stadionul Tineretului, lotul 
universitar de rugby al României, 
care se pregătește pentru turneul 
din Franța, a susținut un meci- 
test în compania formației Spor
tul studențesc. Partida, care s-a 
desfășurat pe durata a 3 re
prize a cite 20 de minute, a ur
mărit mai puțin rezultatul și mai 
mult omogenizarea compartimen
telor, dat fiind faptul că In com
ponența lotului jucătorii provin 
din nu mai puțin de 5 formații.

Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
C.N.E.F.S., și Boleslaw Kapitan, 
președintele C.G.C.F.T.

La semnare au fost de față ge
neral It Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Lia Manoliu, vicepreședinte, și Mi
ron Olteanu, secretar. A fost, de 
asemenea, prezent Edward Rokicki, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Amba
sadei Poloniei la București.

Delegația C.G.C.F.T. a 
delegație a C.N.E.F.S. să 
dă o vizită în Polonia în 
mătate a anului viitor, 
cunoaște la fața locului 
și experiența Comitetului General 
pentru Cultură Fizică și Turism 
din Polonia și ale sportivilor săi. 
Invitația a fost primită cu plăcere.

Vizita delegației sportive polo
neze la București s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, manifestîndu-se un interes 
deosebit de ambele părți pentru 
dezvoltarea în continuare a 
(iilor 
țări.

invitat o 
întreprin- 
prima ju- 
pentru a 

realizările

rela- 
douăsportive dintre cele

★

sem-Joi 
nării

după-amiază, cp prilejul 
înțelegerii de colaborare în 

domeniul sportiv între România și 
Polonia, însărcinatul cu afaceri ad 
interim al Poloniei la București a 
oferit un cocteil.

Acum, apreciind pentru 180 de mi
nute, comportarea formațiilor noastre 
eliminate miercuri, găsim aceeași de
fecțiune în comportarea amîndurora, 
o maladie devenită cronică în fotba
lul nostru. E vorba de inegalitatea in 
comportare, de imposibilitatea echi
pelor românești de a juca la o me
die valorică acceptabilă pe parcursul 
a două sau mai multe mari solicitări. 
După opinia noastră, Universitatea 
Craiova a realizat la Liege o partidă 
superioară celei de alaltăieri, în vre
me ce Dinamo a fost incomparabil 
altă formație miercuri seara la Ma
drid față de echipa debusolată și fără 
vlagă care juca pe propriul ei teren 
la 24 octombrie. Lipsa de concentrare, 
de rezistență, de curaj, de încredere, 
de indrăzneală — fiecare din aceste 
cauze sau toate la un loc, injumă-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

H

Constantin, una din aripile echipei, 
care și-a creat faima de a fi un 
foarte eficace realizator, dorește mult 
ca să înscrie francezilor, cel puțin o 
încercare. Evident, dacă toți jucătorii 
din linia de treisferturi ar obține 
cîte o asemenea performanță...

Fugiși a fost cel mai categoric t 
„Vom juca la Valence în maniera... 
adversarilor noștri. Adică : cu mult 
curaj, cu indrăzneală, cu maximum 
de personalitate. Altfel nu se poate 
obține un rezultat onorabil".

Antrenorul Petre Cosmănescu ne-a 
Împărtășit la despărțire o opinie si
milară : „Numai printr-un joc de 
mare curaj, băieții noștri pot obține 
un rezultat bun. Fiindcă altfel, în 
materie de tehnică, de pregătire fi
zică sau tactică, diferența dintre rug
byștii români și cei francezi nu este 
prea mare".

Să nădăjduim că ambiția, curajul, 
plusul de personalitate atit de nece
sare într-un meci de importanța ce
lui de duminică vor constitui, intr-a
devăr, atuuri ale rugbyș'tilor noștri I
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PENTRU PRIMA OARA

GIMNASTA TEODORA MM - CAMPIOANĂ

• Ileana Coman, Gabriela Trușcă (sărituri), Paula loan 

(paralele), Aurelia Dobre (bîrnă), Teodora Ungureanu

(sol) — pe primele locuri la aparate

PITEȘTI, 8 (prin telefon).
Așa cum era de așteptat, exerv.ți- 
ile liber alese din cadrul campio
natului republican de junioare, la 
categoria maestre, au dat loc la o 
dispută dîrză între sportivele par-

locul I la bîrnă și locul III la țol — iată două per
formanțe valoroase pentru Aurelia Dobre.

individual compus : Teodora Ungu
reanu (LJft. gim.' Oraș Gh; Gheor- 
ghiu-De;' 7.5,65 p, Rodica Sabău 
(C.S.G 73,25, Aurelia Dobre
(CI. sp. E'uo) 73.20, Gabriela Truș
că (Sport Club Bacău)

liana 
(C. s.. 
Mare) 
ricana 
(Lie. gimn. Oraș 
Gh. Gheorghiu»- 
Dej) 72,35.

Finala pe apa? 
rate a maestre- 
lor a oferit pur 
blicului un spec
tacol valoros, ime 
punîndu-se gim
nastele cu măi 
multă experiența 
competițională și' 
cu rutina marilor 
concursuri, 
remarcat 
riția în _ 
pluton ai maes- 
trelor noastre a 
Paulei Ioan, cîșe 
tigătoare la pac 
ralele.
menea, 
năm că 
Simonfi, 
t& s& 
în R. D. Germat- 
nă* nu a luat 
parte la finalele 
pe aparate. Iată 
primele clasate: 
sărituri — Ileana 
Coman 
Oraș Gh. 
ghiu-Dej) 
briela 
18*575*

72,55, Iu- 
Simonfi

O. Baia
72,40, . JWac 

Cojanu

De
reapa- 
primul

De ase- 
mențio- 
Iuliana 

soliei ta- 
concureze

}

S AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE SEMINARULUI 
INTERNAȚIONAL SALVAMONT

(prin telefon). — Cea de 
a lucrărilor seminarului

33,35, 
32,85, 
30ț43* 
30,40, 
Mare) și Clemența Buța 
ambele cu 30,30 ; masculin : SORIN 
CEPOIU (Steaua) 54,80, Ion Checi- 
cheș (Steaua) 54,65, Cristian Enoiu 
(Sc. sp. Brașov) 54,05, Vaier Răspop 
(Sc. sp. Sibiu) 53.50, Nicolae Ml hai 
(Lie. 35 Buc.) 52,60, Lazăr Toma 
(Lie. B. P. Hașdeu) 50.75. La cate
goria maeștri au participat < 
doi sportivi, victoria revenind 
GHEORGHE NEAGU (Steaua) 
52,00.

Matilda Bercu (Petrolul) 
Mihaela Mihai (Lie. 35 Buc.) 
Ulrike Schmidt (Se. sp. Sibiu) 
Viorica Ernest (C.S.O. Baia 

(Farul)

doat 
l lui 

cu

SIBIU, 8 
a treia zi 
internațional Salvamont a fost con
sacrată referatelor și comunicărilor 
prezentate de o serie de. medici 
(N. Ivan, I. Giurculescu ș.a.) care 
fac parte dîn echipele de intervenție 
pentru salvarea turiștilor accidentați 
în munți, de alți componenți ai a- 
cestor echipe, alpiniști cu o bogată 
experiență, precum și de reprezen
tanții organizațiilor similare din 
Austria, Cehoslovacia, R. F. Ger
mania și Polonia. Seara a avut loc 
un spectacol de 
samblul folcloric:

In ultima zl, 
pețîi de peste 
scurtă 
pentru 
ristice 
c^Iae Hurubean,

gală oferit de an- 
,,Junii Sibiului".

joj dimineață, oas- 
hatare au făcut o 
în munții Făgărașdeplasare

a vizita noile amenajări tu- 
de pe valea Bilei. Tov. Ni- 

vicepreședinte al

Consiliului Popular al județului Si
biu, a prezentat oaspeților cîteva 
date referitoare la crearea unui im
portant complex turistic în această 
zonă a munților Făgăraș. Vizita a 
fost încheiată cu vizionarea unor 
diapozitive realizate în acești munți 
de membrii centrului Salvamont 
Sibiu și de alți pasionați ai drume
ției de munte. în acest timp, mem
brii echipelor Salvamont din țară 
au dezbătut probleme curente ale 
activității lor și au continuat discu
țiile pe marginea materialelor teh
nice prezentate cu acest prilej 
unele centre.

Lucrările celui de al III-lea 
minar international Salvamont 
luat sfîrșit joi seara, oaspeții 
peste hotare urmînd să mai efectu
eze scurte vizite la centrele Salva- 
mont de la Brașov și Sinaia.

ILIE FLOROIU (atletism]

de

se- 
au 
de

S-a născut la 29 noiembrie 1952 în 
comuna Filimon Sîrbu, județul Tulcea 
înălțimea 1,71 m ; greutate 53 kg ; le 
gitimat la clubul Steaua București 
antrenor Nicolae Păiș ; primul antre
nor Ion Velicu de la Farul Constanța ; 
evoluția rezultatelor la 5 ooo m : 1971 — 
15:31.6 ; 1972 — 14:41,8 ; 1973 — 14:09,8 ; 
la 10 000 m — 29:13,8.

Prezentarea la această rubrică a tâ
nărului Iile Floroiu poate surprinde, 
întrucât el nu a realizat performanțe 
de nivel mondial. Și .totuși o facem, 
cu certitudinea viitorului pe care a- 
cesta îl are în față.

DUPĂ TURNEELE PE CATEGORII LA LUPTE LIBERE

SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE
• Antrenorii
si Ion Crisnic

federali Ion Comeanu
— despre întrecerile

de la Craiova și Pitești

ticipante, încheiată în. final eu vic
toria — la prima vedere surprin
zătoare, dar pe deplin meritată — 
a tinerei gimnaste Teodora Ungu-' 
reanu, care cîștlgă- pentru prima 
oară această importantă întrecere 
de nivel republican. în general, se 
poate aprecia că exercițiile 
alese au corespuns din 
vedere tehnic cerințelor 
nale, atît gimnastele cu 
cît și cele foarte tinere 
execuții valoroase, de înaltă ținută. 
Cîștigătoarea s-a impus atît prin 
compoziția superioară a exercițiilor 
cit și prin elementele de dificul
tate prezentate în cadrul evoluției 
la cele patru 
Rodica Sabău, 
briela Trușcă 
au manifestat .... __ ___ __ _
ță. Specialiștii prezenți în sala spor
turilor din Pitești așteptau mult 
mai mult de la gimnastele din 
Arad și Sibiu care aici s-au prezen
tat la un nivel slab, lată rezulta
tele tehnice la categoria maestre,

liber 
punct de 
inter n ați u- 
experiență 
prezentînd

aparate, în timp ce 
Aurelia Dobre, Ga- 

și Iuliana Simonfi 
un plus de siguran-

(Flacăra 
Gheor- 
și Ga- 
Truțcă 

Teodora 
Ungureanu 18*500', 

paralele — Paula loan (CL sp. șc. 
Buc.) 18,925, Mariana Cojanu 18,775, 
Ileana Coman 18,500 ; bîrnă — A- 
urelia Dobre 18,600, Teodora Un
gureanu. 18,575, Rodica Sabău și 
Mariana Cojanu 18,475 ; sol — Teo-

Rodica 
Dobre

Campionatul republican pe echipe 
La lupte libere, ediția 1973, se apro
pie de sfîrșit. S-au încheiat. în afara 
unor meciuri, confruntările în cele 
trei serii, odată cu disputarea tur
neului pe categorii de greutate, com
petiție ce a avut loc recent La Pitești, 
Craiova și Sf. Gheorghe. Cu toate că 
au mai rămas de disputat cîteva par
tide în seria I și a Il-a (programate 
duminică la Constanța și Galați) con
figurația clasamentelor nu mal 
poate suferi modificări esențiale. Se 
cunosc primele două clasate in serii 
— care la începutul lunii viitoare își 
vor disputa titlul de campioană a 
țării intr-un turneu final — pre
cum și formațiile care vor retrograda 
din divizie.

S-AU CALIFICAT PENTRU FINALA

dora Ungureanu 
Sabău — 18,525, 
L8j«75i

S-au desfășurat
întrecerile de la _________ ____
și cele de la categoria I băieți. Ne
îndoios, concursul feminin, reunind 
24 de concurente, s-a situat la o 
valoare mai ridicată decît cel al 
băieților, care are totuși un aspect 
pozitiv și anume acela că a an
grenat 30 de tineri gimnaști de te 
cluburi și asociații sportive bucu- 
reștene și din țară.

Singura reprezentantă a Liceului 
<fe gimnastică din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Gabriela Sabadîș, a do
minat net competiția*. cîștigînd de
tașat locul întîi. Iată rezultatele: 
feminin GABRIELA SABADÎȘ 37,15, 
Erika Seterov (Sc. sp. Oradea)

18,700, 
Aurelia

în continuare 
categoria I fete

ÎNOT. La bazin ui „23 August4*
avut loc un concurs de înot rezervat 
tinerilor sportivi din Capitală și din 
Ploiești> născuți în 1958 (și mai tineri). 
Rezultate tehnice : 100 m liber (b) : A. 
Popovici (P) 60.6 ; 100 m liber (f) : Da
niela Georgescu (B) 67,3 : 100 m spate 
(b) : C. Mandache. (P), 66,6 ; 100 m. spate 
(f) : Valeria Vlăsceanu (P) 1:16,0; 100 in 
bras (b) : D. ALdea (P) 1:13.4 ; 100 m 
bras (f) : Ligia Anastasescu (B) 1:26,6 ; 
100 ’ ’ *■ - - — — — - 
100
(P) 
400 
400 
5.123 ; 
200 m 
200 m 
2:38.2 ; 
2:55,8- ; 
seseu 3 :G8.7 ; 200 m 
2:38,4 ; 200 m delfin (f) : Minola Vasi
liade 2:54,5.

m delfin (b) : A. Ursa (B) 67,7 ; 
m delfin (f) : Mihaela Georgescu 

și Minola Vasiliade (P) 1:16,4 ;
m. liber (b) : N. Butoi (P) 4:49,â ; 
m liber (f) : Cătălina Pănulescu (P) 

200 m mixt (b) : D. Ald'ea 2:27,6; 
liber (b> : 
liber : 
200 m bras 
280 m bras

E Sveț (B) 2:15,7: 
Daniela Georgescu 
(b) : T. Zmeu (B) 
(f) : Ligia Anasta- 

delfin (b) : A. Ursu

LUPTE Partidele restante din ca
drul campionatelor republicane pe echi
pe au fost reprogramate astfel : la gre- 
e»-romane, simbătă 10 noiembrie la 
București, două reuniuni, organizatoare: 
Dinamo (mai participă A.S.A. Bacău și 
Farul Constanța) și Steaua (C. S. Satu 
Mare și C. S. Arad). La libere vor 
avea Ioc tot două confruntări, duminică 
11 noiembrie. Ia Constanța, organizatoa
re fiind echipa Hidrotehnica (participă 
Tricolorul Călărași și Nicotină Iași) șl 
Galați, organizează Dunărea (Steaua și 
Petrolul. Ploiești). După aceste întîlniri, 
se vor 
ale căror 
participa 
semnarea 
1973

l, 
definitiva clasamentele seriilor, 

fruntașe (locurile 1 și 2) vor 
la turneele finale pentru de- 
echipelor campioane pe anul

CISTIGURI
__________________ a

AUTOTURISME

BASCHET Sancțiuni dictate 
misia tehnică în ultima zi a turneului 
divizionar feminin desfășurat la Timi
șoara : Viorica Etalai (I.E.F.S.) — sus
pendată pentru etapa din 4 noiembrie 
și înaintarea cazului Comisiei de edu
cație și disciplină, pentru injurii aduse 
arbitrilor ; Irina Vasilescu (Rapid) — 
avertisment pentru vociferări repetate ; 
Gabriela Ciocan (Politehnica) și Angelica 
Tita (I.E.F.S.) — avertisment pentru joc 
brutal. Pentru nerespectarea indicațiilor 
de conduită primite din partea secreta
rului general al federației, arbitrii Mihai 
Aldea și Dorin Aldea au fost suspen
dați pentrîî etapa desfășurată la 4 no
iembrie, iar cazul lor va fi discutat în 
Colegiul central al arbitrilor.

RUGBY Rezultate din ultima etapă 
a diviziei B : seria I ; S.N. Oltenița — 
Arhitectura 16—4, Petrochimistul Pitești 
— Politehnica București 24—0, Olimpia 
București — Aeronautica 36—13, Dună
rea Giurgiu — Oțelul București 9—7; 
seria a H-a : Albatros Eforie — Dacia 
Constanța 3—34, Farul II — C.F.R. Con
stanța 0—26, Portul Constanța — Voința 
Constanța 13—4, Șc. sp. 2 Constanța — 
Ideal Cernavodă S'—0, I.T. Constanța — 
Cimentul Medgidia 3—7; seria a III-a : 
C.S.M. Suceava — Minerul Gura Humo
rului 4—3, U.R.A. Tecuci — Constructo
rul Buzău 7—17, Agronomia iași —
C.S.M. Iași 11—6'; seria a IV-a : Știința 
Petroșani — Precizia Săcele 0—63, Elec- 
troputere 5 «— — —
4—14, Dacii 
3—0. Meciul 
peni a fost

BOX. In sala Casei de cultură 
Bistrița s-a desfășurat o atractivă 
uniune pugilistică de juniori, dotată cu 
„Cupa Mușcelul”, care se desfășoară 
tur-retur. La această gală au participat 
sportivi de la Gloria Bistrița și C. S. 
Baia Mare. Superiori, oaspeții au cîști
gat întâlnirea cu scorul de 29—15. Cei 
mai buni boxeri au fost : Gabriel varga, 
Vasile Coți, Paul Papp (C.S. Baia Mare) 
și Emil Rusu, Radu Turicea și Leontin 
Dable (Gloria Bistrița). • La Motru, in 
sala cinematografului din localitate, 
peste 800 de iubitori ai boxului, au 
asistat la o interesantă gală pugilistică 
între echipele Minerul Motru și Voința 
Tg. Jiu. După partide echilibrate, atrac
tive, victoria a revenit sportivilor gazdă 
cu scorul de 8—4. S-au remarcat Gheor
ghe Bucur, Florin Munteanu, Ilie Udrea, 
Dumitru Ulmeș, Mihai Cioancă.

CICLOCROS. Duminică diminea
ța. incepind de la ora 10 se va disputa 
campionatul municipal de ciclocros. în
trecerile la care pot participa toți pose
sorii de biciclete din București, se vor 
desfășura pe un traseu din cartierul Ti
tan — bd. Liviu Rebreanu, după urmă
torul program : ora 10: categ. semicurse 
(6 km), ora 10.03: categ. oraș (4 km), 
ora 10.20: juniori mici (8 km) ora 10.45: 
juniori mari (12 km), ora 11.15: seniori 
(16 km).

Craiova — C.F.R. Brașov 
Sibiu — Șc. sp. Timișoara 
Șoimii Sibiu — ■Minerul *" 
aminat pe 18 XI.

LU-

clin 
re-

Steaua și Hidrotehnica Constanța 
din seria I (a retrogradat Tricolorul 
Călărași), Dinamo Brașov și Rapid 
București din seria a Il-a (a retro
gradat Vagonul Arad), Steagul roșu 
Brașov și C. S. Tirgoviște din seria 
a III-a (a retrogradat Jiul Petrila).

Aspecte ale turneelor pe categorii

Este pentru a doua oară în actua
lul campionat cînd toți sportivii ce
lor 27 de echipe se întâlnesc între ei 
în turneul pe categorii. Dacă în pri
măvară, aceste întreceri „maraton" 
(fiecare sportiv este obligat să sus
țină opt meciuri în trei zile) au avut 
o desfășurare necorespunzătoare (ac
cidentări, abandonuri, zeci de decizii 
de descalificare) acuim ele s-au dis
putat în condiții mulțurtiitoare, ma
rea majoritate a concurenților com- 
pdrtîndu-se bine. Condiția fizică, e- 
Iement principal într-o asemenea 
competiție de uzură, a fost corespun
zătoare. Sportivii unor echipe ca 
Steaua, Dinamo Brașov și Steagul 
roșu Brașov, C. S. Tirgoviște, Hidro
tehnica Constanța, Nicotină Iași, Du
nărea Galați, Progresul București, 
Rapid București ș. a. s-au prezentat 
bine puși La punct, au privit cu mul
tă seriozitate meciurile lor 
adus puncte 
din care fac parte. In 
trei 
torii 
tehnice specifice stilului 
în special acei care fac 
loturile republicane, le 
mult discernămînt tactic.

prețioase

turnee s-a constatat 
stăpînesc mai bine

și au 
colectivelor 
toate cele 
că luptă- 

proeedeele 
liber, că, 
parte din 
aplică cu 

Arbitrajele

exigente, atît la Pitești cît și la Cra
iova, au contribuit La dinamizarea 
meciurilor, sportivii care încercau 
prin manevre tactice de pasivitate 
să-și mențină avantajul de puncte 
tehnice au fost sancționați cu.promp- 
titudine. Doar la reuniunile din Sf. 
Gheorghe, unde condițiile de concurs 
n-au fost dintre cele mai bune, s-au 
înregistrat mai multe decizii de des
calificare.

Dar 
derail 
despre 
pectiv,

ION
rile de la Craiova dintre luptătorii 
echipelor din seria a Il-a s-au bu
curat de succes, atît pe plan tehnic 
cît și organizatoric. Echipe ca Dinamo 
Brașov, Rapid București, C.F.R. Ti
mișoara și C. S. Satu Mare, care cu 
cîțiva ani în urmă nu făceau parte 
din primul eșalon ai campionatului 
de libere, au făcut progrese serioa
se. Au în componența lor băieți buni, 
cu reale posibilități de afirmare chiar 
și pe plan internațional. Unii dintre 
concurenți. ca de pildă, tînărul timi
șorean V. Mihăilă, au produs adevă
rate surprize, întrecînd sportivi cu 
multă experiență competițională. Mi
hăilă l-a întrecut prin tuș pe lugo
jeanul C. Ardeleanu, unul dintre fa- 
voriții categoriei, care în final a tre
buit să se mulțumească cu locul III, 
după Mihăilă (clasat pe locul secund 
Ia 74 kg.). Am văzut mulți concu
renți care aplică corect procedeele 
tehnice, atît în momente de atac, cît 
și în defensivă. Unii dintre ei, com
bină cu finețe acțiunile specifice li
berelor cu cele de la greco romane. 
Aruncările, intrările la coapsă, pro
cedee spectaculoase și deosebit de efi
ciente, au fost prezente la foarte 
multe meciuri și au adus concuren- 
ților respectivi multe puncte tehnice**.

ION CRISNIC — „Steaua, cu toate 
că a venit la Pitești cu o garnitură 
de tineret, a dominat eu autoritate 
competiția (n. n. Steaua a terminat 
turneul pe primul loc cu 79,5 p., 
iar următoarele clasate, Hidrotehnica 
Constanța și Dunărea Galați, au to
talizat 60, respectiv 56 p.). Un fapt 
pozitiv al ultimelor meciuri din se
ria I a fost că au ieșit în evidență 
cîțiva tineri talentați, care, au ocu
pat primele locuri în ierarhia cate
goriilor, dovedind o bună pregătire 
tehnică și fizică. In această postură 
s-au aflat S. Lungu (Steaua) — pri
mul clasat la 62 kg., A. Hențea (Pe
trolul Ploiești) — locul I La 48 kg., 
V. Cioca (Progresul Brăila) — locul 
II Ia 57 kg. și alții. Competiția a avut 
însă și puncte slabe, ca de pildă, fi
nalizarea defectuoasă a unor acțiuni 
în condiții de ripostă puternică a 
adversarului, contraatacuri anemice, 
lipsa de dinamism la unele meciuri

care nu erau hotărîtoare pentru echi
pele din care făceau parte sportivii. 
Dar cu toate aceste minusuri între
cerile de l>a Pitești au fost deosebit 
de utile pentru toate fromațiile par
ticipantei

T. RĂBȘAN

A apărut brusc, cu o ascen
siune impetuoasă. Ochiul antre
norului Ion Velicu a remarcat 
în tînărul firav calități certe ăe 
fondist (rezistență nativă, ușu
rință deosebită în alergare, co
ordonare bună).

Aceasta se întîmpla în toam
na lui 1970. Un sezon mai tîrziu, 
pe pistă, se impune cu prima 
performanță: 15:31,6 la 5000 m, 
rezultat care nu spunea neini- 
țiaților prea mult. Dorința de 
muncă intensă și de progres 
este foarte mare și după un alt 
sezon performanțele capătă va
loare națională. Pentru 1973 ia 
startul în pregătiri foarte tîr
ziu, în aprilie („dacă începeam 
și eu ca ceilalți alergători, în 
noiembrie-decembrie, rezultatele 
erau mult mai bune“), dar de
calajul de pregătire îl mobili-

ți mai mult și în compa- 
Fl. Sandru,

zează 
nia lui R. Lupan, 
S. Marcu ți ceilalți colegi de la 
Steaua, care îl ajută, realizează 
salturi deosebite, impunîndu-se 
ca un fondist cu reale posibili
tăți.

După ce a cîștigat primul său 
titlu pe pistă (anul acesta, la 
10.000 m), el a reușit la recen
tul campionat național de cros 
să-l adauge și pe acela de cam
pion republican în proba de 
tineret (6 000 m).

Perspectivele de viitor le dez
văluie chiar atletul: „pentru
1974 sper să reușesc un rezultat 
de 28:40.0, cu care să atac anul 
preolimpic de la un alt nivel. 
Mă gîndesc, desigur, și la Jocu
rile Olimpice, unde vreau din 
toată inima să realizez un re
zultat de valoare mondială**.

iată opiniile antrenorilor fe
lon Comeanu și Ion Crisnic 
turneele de ia Craiova, res- 
Pitești !
CORNEANU

LA ÎNCHEIEREA PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI DE HOCHEI

.Confruntă-

ACUM SE VEDE CAPACITATEA ANTRENORILOR
SI RESPONSABILITATEA ARBITRILOR!

Campionatul divizionar de hochei, 
formulă competițională nouă în a- 
cest sport și inaugurată la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, a fost aș
teptat cu un justificat interes, nu 
atît de spectatori, cît mai ales (și 
firesc, am zice noi) de jucători, 
antrenori sau tehnicieni, de activiș
tii sportului cu crosa și cu pucul. 
Intr-un anumit fel, era de bănuit 
că, pentru amatorul de sport din- 
tribună, jocurile, chiar

îmbrăcat o altă formă de întrecere, 
au toate șansele să se înscrie în 
aceleași limite spectaculare, să nu 
poată oferi, 
jimp dintre
României*1) 
vizifeî A, un

Și totuși, ceva s-a schimbat... în
locuirea vechilor turnee ale cam
pionatului, în care formațiile parti
cipante intrau cu aspirațiile com- 
petiționale bine delimitate, surpri-

în intervalul scurt de 
ultima dispută („Cupa 
și prima etapă a Di- 
prea mare salt v-.ioric.

din primul meci I.P.G.G. — Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc, înche- 
mare surpriză (6—4 pentru elevii din Miercurea Ciuc). Portaruliat cu o 

bucureștean Iova, pus la încercare de impetuozitatea unui atac al tine
rilor hocheiști- din formația Liceului...

ACȚIUNI EFICIENTE IN SPORTUL DE MASA
(Urmare din pag. I)

să amintim și alte cîteva realizări : 
numărul antrenorilor a sporit de la 
20 la 45, al sportivilor legitimați 
de la 2 357 la 6 097, al celor clasi
ficați a ajuns la 833. în județul Ia
lomița își desfășoară activitatea nu 
mai puțin de 240 de arbitri. Secții
le afiliate ating cifra de 240, ceea 
ce reprezintă aproape dublu față 
de anul 1968, cînd a luat ființă 
județuL

Există cîteva nuclee ale perfor
manței, îndeosebi la orașe, la Călă
rași, de pildă, unde în sprijinul 
creșterii valorice a activității spor
tive se înscrie și școala sportivă, 
apoi la Slobozia și la Fetești. In 
ultima vreme, se discută și despre 
înființarea unui centru de scrimă 
în acest județ. Inițiativa aparține 
Inspectoratului școlar, prin prof. 
Titus Niță, inspector general, care 
este dispus să asigure toate condi
țiile pentru dezvoltarea acestei dis
cipline 
există, 
vată).

olimpice (cadru calificat 
de asemenea o sală adec-

O BAZĂ
ESTE

MATERIALA CARE NU 
DE NEGLIJAT

există sat sau comună ialomițeană 
care să nu dispună măcar de un 
teren 
bal, 
lărași 
de 25 
sportive, 5 porticuri 
II săli de sport, 6 
pentru atletism etc. 
localitate a fost 
un modern complex pentru hand
bal, prevăzut cu o tribună cu o ca
pacitate de aproape 2 000 de locuri. 
O statistică a C.J.E.F.S. de dată 
recentă „vorbește** de existența a 
aproape 400 de baze sportive, din
tre care 87 terenuri de fotbal, 58 
de handbal și 83 de volei.

Este, însă, de notat faptul că în 
materie de amenajări sportive di
namica dezvoltării acestora ar pu
tea fi și mai convingătoare. Există 
pe alocuri unele rămineri în urmă, 
o lipsă de preocupare față de îm
bogățirea avuției sportive. Cîteva 
exemple de acest fel ni le înfăți
șează comunele Vlădeni, Roseți și 
Vîlcele care 
se 
se 
de 
vă

de sport, fie el pentru fot- 
handbal 
sînt utilizate 
de terenuri

sau volei. La Că- 
nu mai puțin 
pentru jocuri 
de gimnastică, 
microcomplexe 
Tot în această 

inaugurat recent

la acest capitol — 
prezintă încă nesatisfăcător. Nu 
vede in aceste așezări un spirit 
buni gospodari. Mișcarea sporti- 
are, firește, de suferit.

/

ai sportului. Din suita acestor 
exemple ne simțim datori să nu 
omitem și pe acelea ale proL Ion 
Ignat, directorul Școlii generale din 
comuna Bucu, pensionarului Iulian 
Deculescu din comuna Radu Negru, 
prof. Vernenția lonescu din comu
na Andrășești,

★
pretenția 
aspectele 
sportivă 
nici

de a fi sur- 
pozitive din 
a tineretului 

de a fi relevat

Nu avem 
prins toate 
activitatea 
ialomițean, 
toate neajunsurile care se mai fac
simțite. Este încă loc pentru o și 
mai bună colaborare între factorii 
cu responsabilități sau atribuții în 
domeniul sportului, incepind de la 
nivelul organizațiilor de pionieri. 
Se impune, de aceea, un efort sus
ținut, un stil de muncă mereu mai 
bun pentru ca sarcinile trasate 
mișcării noastre sportive, prin 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie—2 martie, să de
vină realități, prilej de mîndrie și 
pentru întreg tineretul ialomițean.

zele fiind rare și izvorînd mai 
mult dintr-o bruscă scădere de for
mă a favoriților, decît prin reviri
mentul out-siderilor, a provocat 
mult așteptata reeevaluare a șanse
lor, fiecare echipă participantă în- 
țelegînd că în Divizie meciul este 
meci și trebuie jucat cu energie 
pînă la capăt. Din acest motiv a- 
proape toate partidele au fost in
teresante (o singură excepție: al 
doilea meci dintre Dinamo Bucu
rești și Dunărea Galați), oferind în
tîlniri surprinzător de echilibrate, 
cu evoluții ale scorului interesante, 
cu un pronunțat caracter de com
bativitate, atît de necesar hocheiu
lui nostru. Să nu uităm că I.P.G.G. 
a pierdut pe teren propriu unul din 
cele două jocuri cu Liceul nr. 1 
din Miercurea Ciuc, că Steaua s-a 
chinuit serios (tot acasă !) cu S.C 
Miercurea Ciuc și că nici Dinamo 
București n-a scăpat de palpitații 
în prima confruntare cu Dunărea 
Galați. Deci, un început promițător, 
un start mai mult decît bun, care 
confirmă pe deplin că Divizia A 
va contribui în mod cert la scoate
rea hocheiului din monotonie, din- 
tr-un „tipar** competițional 
prea mari perspective.

Este lesne de înțeles, avînd în 
vedere faptul că o astfel de între
cere reprezintă, totuși, un început, 
că, pe ici-pe colo s-au mai înre-

fără

gistrat unele carențe organizatori
ce, pe care, deocamdată, le socotim 
inerente. Tocmai pentru ca, pe 
viitor, organizarea și, în mod deo
sebit, respectarea programului să 
nu mai dea loc 1a tot felul de in
terpretări este necesar ca, de pildă, 
comisia de competiții a federației 
să devină un factor ceva mai activ, 
analizînd atent și cu mai mult simț 
de răspundere felul în care se des
fășoară partidele. De asemenea și 
în direcția activității colegiului de 
arbitri se impun eforturi pentru 
ca personalitatea și responsabilita
tea cavalerilor fluierului să creas
că, să atingă rapid parametrii ab
solut necesari in conducerea sau, 
dacă vreți, dirijarea unei întîlniri 
de hochei pe gheață. Lacunele de 
arbitraj — și nu numai cele de pe 
gheață, referindu-ne în acest sens 
Ia controlul carnetelor de legitima
re, la verificarea instalațiilor anexe 
atît de numeroase la un patinoar 
artificial, la o atentă trecere în re
vistă a echipamentului jucătorilor 
(crose, patine, mănușile portarilor 
etc.) — pot crea situații dintre cele 
mai diverse, majoritatea dintre ele 
cu urmări neplăcute. Să ne reamin
tim că un joc, considerat finală 
olimpică (J.O. de la Grenoble — 
1968), dintre U.R.S.S. și Cehoslova
cia a început 30 de minute mai 
tîrziu din cauza unei contestații a 
căpitanului formației cehoslovaci f 
referitoare la faptul că hocheiștilor 
sovietici le lipseau de la patine a- 
părătoarele din plastic de la capă
tul lamei ! Un amănunt, veți zice. 
Poate... Dar un amănunt care a 
perturbat începutul unui meci aș
teptat cu nerăbdare de 18 000 de 
spectatori...

In concluzie este absolut limpe
de că toți cei care au sarcini în 
buna desfășurare a jocurilor Divi
ziei A la hochei trebuie să acțio
neze cu mai multă energie, cu un 
sporit simț al răspunderii. Nu mai 
poate fi lăsat totul pe seama celor 
2—3 activiști de bază ai federației, 
care fac și ei ce pot, dar care nu 
vor ajunge niciodată să rezolve 
toate problemele legate de buna 
organizare și desfășurare a întâlni
rilor.

Cît privește felul în care au evo
luat formațiile participante este, 
desigur, prematur să ajungem la 
unele concluzii. Un lucru este, însă, 
cert : s-a jucat mai dinamic, mai 
curajos și în prezent așteptăm să 
vedem în etapele următoare dacă 
echipele noastre fruntașe se pot a- 
dapta rapid la acest ritm compe- 
tițional. Un ritm nou, cu jocuri 
săptămînale sau, în unele perioade, 
bilunare, care ridică numeroase 
semne de întrebare atît pentru an
trenorii lotului reprezentativ (Ia 
C.M. se joacă sistem turneu !), ca 
și pentru cei ai formațiilor de club. 
Acum să le vedem măiestria...

Călin ANTONESCU

știu că sportul nuIalomițenii , 
poate avea substanță fără un fond 
material, fără o bază materială co
respunzătoare. Este și explicația 
interesului care se acordă îmbună
tățirii amenajărilor sportive, recon- 
diționării 
lor, care 
clasă în 
și jocuri 
rului lor. Practic, la ora actuală nu

lor (o inițiativă a școli- 
transformă foste săli de 
spații pentru gimnastică 
sportive), sporirii numă-

LOTO-PRONOSPORT
Datorită introducerii cîștigurilor 

suplimentare în autoturisme, butelii 
de aragaz* și bani la seriile speciale 
LOZ IN PLIC aflate ’ 
listele de premii ale 
popular sistem de joc 
sporire continuă.

Printre cei mai recenți cîștigători 
se numără și : Schiszer Francisc 
din comuna Sîntandrei Palota, ju
dețul Bihor = autoturism DACIA 
1300 ; Imre Sandor — Sf. Gheorghe 
- autoturism DACIA 1300 ; Gal 
Ștefan — comuna Joseni, județul

în vînzare, 
celui mai 
cunosc o

Harghita - autoturism DACIA 
1300 ; Dospina Ilie — comuna Grea
ca, județul Ilfov = autoturism DA
CIA 1300 ; Iovan Dumitru — Tr. 
Severin = autoturism DACIA 1300 
ș.a. Nu uitați ! Oriunde vă aflați, 
jucați LOZ ÎN PLIC, sistemul cel 
mai popular și la îndemîna tuturor.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de ia ora 
18.15.

Ruh.ic.i ledaciulă deLOTO — PRONOSPORT

EXEMPLUL PRIMARULUI 
DIN CĂLĂRAȘI

Am amintit undeva despre apa
riția unui complex sportiv, special 
pentru handbal, la Călărași. într-o 
bună măsură amenajarea acestuia 
este rodul eforturilor primarului 
orașului, Radu Sinișteanu, un prie
ten devotat al sportului. Nu înca
pe nici o îndoială că avînd la cîr- 
ma orașului oameni de acest fel, 
sportul, ca una din activitățile so
ciale importante, se poate dezvolta 
continuu.

Sigur, județul Ialomița ne oferă 
și alte pilde de oameni devotați 
pentru sport, Totodată cu o mare 
clarviziune, tovarăși pricepuți, ex- 
celenți gospodari. Ne-am bucurat 
întîlnind printre ei un alt primar, 
cel al orașului Fetești, Ștefan Ia- 
cob. sau secretari de partid ca a- 
ceia din comunele Căzănești (loan 
Moise), Grivița (Nicolae Miu), după 
cum consemnăm cu satisfacție că 
și secretari ai comitetelor U.T.C 
din comune — Nicolae Staicovici 
la Sudici. Nicolae Golgoț, la Gheor- 
ghe Doja sau factori din conduce
rea unor C.A.P. și I.A.S., Ion Nica 
contabil la Miloșești, Gheorghe Moi
sei la Fetești, se arată a fi, prin 
sprijin direct, nemijlocit, apropiați

REVELION ’74

INTR-IJMA SINGURA!
364 DE NOPȚI

Noaptea bunei dispoziții, a antrenului, a unei 
ambianțe plăcute și bineînțeles a... surprizelor, 
poate fi petrecută în una din unitățile ÎNTRE
PRINDERI DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAU
RANTE BUCUREȘTI.

ATHENEE PALACE, AMBASADOR, BUCU
REȘTI NORD, LIDO. BUCUR, UNION, VICTO
RIA, CINA, TURN, DEBARCADER, PĂDUREA 
3ANEASA, PARCUL PRIVIGHETORILOR, la ba
rurile CONTINENTAL Șl MELODY, sau la COM
PLEXUL SNAGOV.

Informații și înscrieri la direcția restaurante- 
jor de mai sus.
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DESPRE
uitat nu numai cu plăcere și încin-
— Smith, ci și cu ceea ce mai. tre-
— măcar în sport — obiectivitate.

UZURĂ

După meciul cu U.T-A„ Rapidul 
și-a făcut bagajele pentru un voiaj 
de cîteva mii de kilometri. Marți, 
în capitala Uniunii Sovietice, giti- 
leștenii au susținut partîda-retur 
cu Lokomotiv Moscova din semifi
nala Campionatului internațional 
feroviar. Un rezultat de egalitate 
le-iar fi fost suficient pentru a se 
califica în finala acestei competi
ții. Nu l-au reușit, fiind învinși cu 
3—1, după ce au primit două goluri 
cu mare ușurință.

Echipa a revenit în București 
miercuri seara. Joi dimineața, gră
bit ca întotdeauna și mereu cu 
gîndul la viitorul meci, antrenorul 
feroviarilor, Dumitru Macri, i-a 
convocat pe jucători pe stadionul

Giulești pentru o partidă amicală 
de verificare cu divizionara C, La- 
romet.

Astăzi, lotul rapidist va efectua 
ultimul antrenament în vederea 
partidei cu Sportul studențesc, în 
care antrenorii feroviarilor vor tri
mite în teren, probabil, aceeași for
mație care a cîștigat partida cu 
U.T.A. „Meciul nostru cu Sportul 
studențesc — afirmă vicepreședin
tele clubului, Ilie Greavu — este 
deschis oricărui rezultat. Cum in 
momentul de față ambele echipe sc 
află pe poziții destul de bune, este 
de așteptat că ele vor juca frumos, 
spectaculos, în așa fel încît să sa
tisfacă exigențele publicului spec
tator".

SPORTUL STUDENȚESC

VA REINTRA, „PUNCHEURUL"?

Năstase, unul dintre „actorii" cuplajului interbucureștean, de du
minică, surprins intr-un duel aerian, ieri, la jocul de antrenament al 
Stelei, desfășurat în campania divizionarei C, Flacăra roșie.

Victoria în partida cu F.C. Con
stanța, din etapa trecută, a avut 
darul de a revitaliza încrederea și 
optimismul din tabăra Sportului 
studențesc. Toate privirile (și pre
ocupările) sînt îndreptate acum 
spre... Rapid, adversarul de dumi
nică al studenților. „Va fi, sper, 
un meci bun. plin de neprevăzut, 
interesant, așa tuta sînt mai toate 
confruntările dintre echipele bucu- 
reștene — ne spunea, ieri 
ședințele clubului, Eugen 
Și, cum astfel de meciuri 
și foarte echilibrate, greu 
în ce parte va înclina
Sînt convins, totuși, că echipa noas
tră. dacă va lupta cu toată dărui
rea din primul și pină în ultimul 
minut, poate învinge..."

Ieri, Sportul studențesc a jucat 
în compania echipei Voința, pe te-

renul acesteia. încă nu se știe dacă 
duminică, în centrul liniei de atac 
va reapărea internaționalul Mircea 
Sandu. Dr. Stănescu face tot posi
bilul pentru recuperarea puncheu- 
rului formației antrenată 
Nieuleseu și Ion Voica. 
mîine Sportul studențesc 
ultimele antrenamente
săptămînal dinaintea meciului 
Rapid.

de Angelo 
Astăzi și 
va efectua 
din ciclul 

cu

vicepre- 
Banciu. 
au fost 
de spus 
balanța.

Ceî care s-au 
tare la Năstase 
buie să numim 
n-au putut să nu observe și să nu fie înfiorați de 
un fenomen evident, logic, biologic și grozav : Smith, 
marele nostru adversar, veșnicul nostru „inamic", for
ța aceea care sta mereu în calea lui Năstase în 
lupta pentru supremația mondială, jucătorul antipa
tizat de milioane de telespectatori nu doar pentru 
sucîsul său perfid, dar și pentru jocul său blestemat 
de bun (nu voi uita scrisoarea aceea odioasă prin 
care un om degeaba alfabetizat visa ca Smith să-și 
rupă mina înaintea unui meci deci
siv cu Năstase), ei bine, mărețul 
Smith e uzat. Uzat nervos, uzat fizic, 
uzat pe dinăuntru și pe dinafară. 
Timpul începe să lucreze și în el, 
mușchii lui, nervii luî. Timpul nu și-a 
pus niciodată în minte să repare o- 
muî. Invingînd chiar forțe psihice ca 
acelea ale lui Smith — omul care 
recupera între două puncte ale ace
luiași ghem —, viața se dovedește 
un implacabil și impecabil proces de 
demolare. Nu e un proces neapărat 
trist și dureros — uzura omului are 
șî ea măreția ei, sublimul ei, un pa
tetism pe măsura triumfurilor de care 
e capabil același om. Toți sîntem capabili sau apți 
să triumfăm, să fim mari și tari, dar totodată tre
buie să auzim — cu o ureche secretă și calmă — 
cum ni se uzează bunurile bune și rele. Sportul e 
unul din mijloacele cele mai sigure de a cuceri 
această înțelepciune.

...Căci și Năstase e 
ces de eroziune. Ca și 
shoff. Ca și Ajaxul, in 
Ca și Benfica. Ca și 
Miinchen. Tot ce este glorie sportivă a clipei, clipe 
de 2—3 ani, nu mai mult, — trebuie privit cu dra
goste, cu bucurie, chiar și cu oarecare păcătos or
goliu, dar mai ales cu bună cuviință și bun simț: 
fiecare glorie lucrează pentru gloria alteia, care vine 
din urmă, din necunoscut, lutndu-i lacul celei care 
se crede de neînvins. Sportul e una din minunatele 
grădini în care chiar și nefilozofii pot lua această 
obligatorie măsură a lucrurilor și a oamenilor.

Șl pentru că această uzură la care timpul su
pune orice trăiește 
în ea nimic morbid 
tru, dacă e dotat 
mai dacă e dotat 
găsește !) să cînte 
mele prin care omul 
implacabile.

•a lui 
cei 
re- 
lor

Un meci Dinamo — Steaua, indiferent 
de poziția celor două echipe în clasa- 
inent» reprezintă wieind un „cap de 
afiș”, o mare promisiune pentru un 
speelaco! fotbalistic de calitate. Aceasta 
pentru că, pe de o parte, tn compo
nența ambelor formații sînt concentrate 
multe valori certe ale soccertilui națio
nal. Pe de altă parte șl confruntarea 
celor două mari rivale a creat întot
deauna o stare de start deosebită, a mo
bilizat mereu resurse morale și fizice.

De aceea, de flecare data înaintea unei 
asemenea întîlniri, atît Dînamo cît Și 
Steaua adaugă pregătirilor un plus de 
atenție și de interes, care fac ea poten
țialul lor de joc să se ridice la cota 
capacității combative maxime. Formația 
militară, de pildă, a susținut — în afara 
ședințelor zilni.ee de instruire pe fac
tori (fizic, tehnic, tactic) — și două ne- 
citiri de verificare, miercuri cu Metalul 
și ieri eu Flacăra Roșie. Jucătorii clu
bului din calea Plevnei manifestă în 
prezent uri optimism robust, iar dorința 
de a face duminică o partidă mare am 
desprins-o din cuvintele antrenorului se
cund Carol creiniceanu, el însuși unul 
dintre veteranii duelului Steaua — Di
nam»: „sin tem hot iriți să facem un 
joc de calitate și să obținem un rezul
tat foarte bun. in compania dinamoviști- 
lor. Sperăm într-o victorie care să ne

deschidă drumul spre locurile de sus 
ale clasamentului. Formația noastră de 
duminică ? lat-o : Haidu — Sătmăreanu, 
Smarandache, Sameș, N. ionescU-Duml- 
tru, Dumitriu IV — Pantea, Răducanu, 
Năstase, lordănescu”.

DINAMO

REÎNTOARCEREA

EȘALONUL

DE LA MADRID
Dinamo — întors ieri după amia

ză de la Madrid — privește la 
rîndu-i cu încredere dificila parti
dă pe care o are de susținut cu 
Steaua. Miercuri, în capitala Spani
ei, în fața redutabilei Atletico, fot
baliștii din Șoseaua Ștefan cel Mare 
au avut o comportare excelentă, au 
lăsat o bună impresie și, lucru 
foarte important, au dovedit că, a- 
tunci cînd fac apel la spiritul de 
echipă, reușesc performanțe demne 
de valoarea componenților lotului

echipei, în aceste condiții, de resta
bilire a echilibrului moral, elevii 
lui Nunwciller III speră să nu 
dezmintă duminică tradiția ultime
lor întîlniri cu Steaua, pe care au 
întrecut-o aproape cu regularitate 
în ultimele ediții de campionat. în 
același timp, antrenorii formației 
dinamoviste nu intenționează să o- 
pereze modificări față de 11-le de 
bază- care a evoluat la Madrid și 
de la care așteaptă același fotbal 
bun, apreciat d‘e publicul spaniol.

ECHIPELE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
(Urmare din pag li

tă-, c forța de exprimare a cluburi
lor noastre reprezentative și le țin 
în penumbra marilor competiții euro
pene, acolo unde, cum spune foarte 
plastic Di Stefano (și el victimă a 
acestei siutații, dar ca antrenor, cu 
Valencia)...........se petrec lucrurile de
serviciu ale cupelor europene".

Acum, cîteva cuvinte despre par
tidele de miercuri. „Nici nu am avut 
timpul să îmi iau locul pe banca de 
rezerve și era 1—0 pentru Dinamo. 
Ce start! Am spus că meciul nostru 
greu va fi la Madrid, dar nici așa !“ 
Sînt cuvintele lui Juan Lorenzo — 
antrenorul lui Atletico, spuse lui 
Birba Sarmiento, redactorul șef al 
ziarului „AS“ din Madrid, la puține 
minute după terminarea partidei. In 
adevăr, Dinamo a realizat, așa cum 
se apreciază în capitala spaniolă, 
unul dintre cele mai frumoase jocuri 
prestate de adversarele lui Atletico 
pe stadionul „Vicente Calderon”. 
Jucătorii au evoluat nu numai cu o 
mare dăruire, ci și în spiritul jocului 
modern, în viteză, cu o permanentă 
susținere a omului cu balonul. La 
rapidele șarje dirijate și acum de

„El raton" (Șobolanul), cum îl numesc 
tribunele pe fugosul Ayala, Deleanu
— care a rămas în teren în ciuda 
unei serioase accidentări la cap — 
și întreaga linie de fund — o men
țiune specială pentru Cheran — s-a 
opus cu dîrzenie. Mijlocașii s-au 
străduit să mențină echilibrul între
cerii, iar Lucescu, din nou elementul 
motor G”- formației, alături de Dudu 
Geogrescu și — cu intermitențele 
care, din nefericire, îl caracterizează
— și de Dumitrache. Păcat că, lă1 si
tuația de 2—1, dinamoviștii n-au mai 
avut vigoarea și șansa, să realizeze 
acel gol al calificării, devenit o ilu
zie pierdută in clipa cînd fundașul 
Capon a egalat. Păcat, păcat că jumă
tate din ceea ce au arătat miercuri 
la Madrid, elevii lui Ion Nunweiller 
nu au demonstrat și în meciul-tur! 
Așa, ei rămîn doar cu satisfacția de 
a fi părăsit onorabil competiția, de a 
fi dovedit că sînt capabili de un joc 
la cerințele celor mai moderne per- 
cepte.

Formația din Bănie a manifestat
— la Craiova — o scădere față de 
modul cum a angajat prima ciocnire 
cu unsprezecele de „vulpoi” din 
Liege. Dar, și așa, cu toate că nu ac
ționa deloc clar in atac, mai cu sea-

frontul central, craiuveniî nu- 
să conducă în mod convenabil 

pînă 
p la
test 

Uni- 
cînd.

mă pe 
șiseră 
ostilitățile. Realizarea lui 1—0 
la pauză era una din condițiile 
nului tactic. Dar tot tactică a 
și eroarea săvirșită de jucătorii 
versității în acele momente
uitind de minima prudență pentru 
blocarea contraatacului, toți oamenii 
înalți din apărare s-au repezit în 
careul advers, pentru seria de cer
nere de la poarta Iui Brkljajici ; cînd 
știi că Standard are un om de con
traatac ca Bora, nu-1 slăbești o clipă 
din ochi fiindcă am văzut ce poate 
face abilul fost extrem al lui Dinam» 
Zagreb ! In van au devenit toate ma
rile eforturi ale craiovenilor. Neîn
durătorul regulament al cupelor eu
ropene, care dă atîta forță gol.ului in 
deplasare, transformă, în cîteva se
cunde, într-o himeră ceea ce — îna
inte — era cu totul realizabil. La 
1—1, Universității îi trebuiau trei 
goluri pentru calificare, 
singur gol îi asigura cel 
tarea prelungirilor și, 
duelul penaltiurylor !...

Așa s-a scris istoria 
eliminări. Setr.zsficațiile lor sînt însă, 
mult mai largi și, sigur, va mai fi 
vorba despre ele

La 1—0, un 
puțin dispu- 
niai departe,

celor două

Miercuri noapte, „uzații" lui Dinamo, învinșii 
„U" Cluj la București, ai Reșiței, la Reșița, 
lamentabili în tur cu Atletico, au găsit deodată 
surse să joace cel mai bun meri din ultimii 
ani, cel mai bun meci realizat de o echipă româ
nească de la partida cu Ungaria încoace ! Au fost 
mai mult decît foarte onorabili... Au fost admira- 

aștepta... 
vorbe 

grele, îndurerați de atîtea sarcasme și rîsete rele 
— pe care nu le poți evita din clipa cînd te-ai 

decis să cobori în arenă 1 — Cheran 
(incredibil de bun), Dudu. omul a- 
cesta la care țin și am de ce ține 
numit Lucescu, Dumitrache, prea în- 
cercații Dinu și Radu Nunweiliet 
ne-au făcut să credem 75 de minute 
în imposibil, adică au dat sportului 
dimensiunea sa cea mai sfîntă, cerîn- 
du-ne nu numai elogiile și o adeziu
ne din inima noastră devenită crudă 
și rece după Tirana, ci moi mult : 
să nu cedăm eroziunilor !

Măcar, noi, suporterii, noi care nu 
facem alte eforturi decît acelea de a 
izbucni în urale și în furii dumini
cale — ceea ce e foarte puțin ! —s 
măcar noi, cei care nu știm ce-i 

aceea o zi proastă și avem nervi tari cerînd 365 
de zile impecabile, timp de 365 de ani, să rezistăm 
mai mult decît ei uzurii implacabile a vremii și să 
înțelegem ceea ce ni se pare mereu de neînțeles... 
Dinamo, „uzata" Dinamo, găsind deodată ritmul 
de a face față lui Ayala, ne-a mqi dat o șanse 
în a înnobila meseria atît de dificilă de suporteri 
ai fotbalului românesc, cînd la orizont nu ne mai 
rămăsese decît inuzabilul și inepuizabilul nostru 
sarcasm. De ce nu s-ar uza și forța noastră pamfle
tară ? Trebuie să credem că timpul va fi neiertător 
și cu scepticii, veșnic îndreptățiți să ne

bili, ir» clipa cînd nimeni nu se mai 
„Uzați", tăvăliți printre atîtea pamflete

supus acestui grandios pro- 
Kaiser de la Ajax. Ca și Hul- 
ansamblul lui. Ca și Eusebio. 
Beckenbauer. Ca și Bayern-

nu are și nu trebuie să aibă 
— tocmai de aceea ochiul nos- 
:u această înțelepciune, și nu- 
tu ea, poate avea prilejul (și-l 
și să se bucure de toate for- 

sportiv se opune sentințelor

ridiculizeze

CORESPONDENȚA :

Al. L. — Cluj s îmi cereți să transmit 
I. Ghițulescu, D. Voiri lă și Ștefănescu , 
Țopescu, Ef. lonescu, Urziceanu și M. lonescu (tele) 
— celorlalți nu. Bine, lată — fac ce-mi cereți. Dar:, 
ziceți că r>u semnați decît cu inițiale pentiu a nu 
primi protestele neîntemeiate ale celor neamintiți. 
Asta nu moi înțeleg. Aveți curajul să felicitați —- 
și vă temeți de protest? ? Curajul e indivizibil — 
nu știați asta in calitate de... „rege al umorului", 
cum va pretindeți ?

felicitări lui 
(radio), lui

BELPHEGOR

■

DE TINERET RĂMÎNE (TOTUȘI)
INTR-UN ALARMANT ANONIMAT!...

ultima etapă a campionatu- 
tineret-rezerve nu a dus cit 
la acel reviriment atît de 

nouă partide

Nici 
Iui de 
de cît 
așteptat. Și ultimele 
s-au desfășurat mediocru, chiar sub 
nivelul etapelor antecedente, peste 
tot rațiunea supremă a fost, cum 
remarca și observatorul federal Gh. 
Brandabur, Ia meciul F.C. Argeș — 
Politehniea lași, „marcarea goluri
lor". Dar lipsa de spectaculozitate 
și valoare (desigur au existat din 
cînd în cînd, în timpul unor parti
de, și excepții !) nu poate fi scu
zată printr-o eficacitate deosebită, 
pentru că nu s-au înscris decît 16 
goluri în 9 meciuri (1), ceea ce este 
și semnificativ și trist. Și aceasta 
pentru că, în majoritatea cazurilor, 
„jocul s-a dovedit steril în ceea ee 
privește șuturile la poartă", caren
ța principală a derbyului de la 
Cluj, dintre „U“ — performera eta
pei trecute — și liderul juventiști- 
1-or, Steaua. Și nu remiza albă de 
la Cluj l-a determinat pe observa
torul federal Francise Mateescu să 
critice eficacitatea celor două echi
pe, ci, efectiv, maniera ca atare în 
care s-a jucat și în care se joacă 
pentru rezultat.

Ceea ce este cu atît mai surprin
zător, în cazul formației bucurește- 
ne care conduce cursa, pentru că 
în componența sa există jucători 
experimentați, cum au fost dumini
că Ciugarin, Dumitriu IV, Agud și 
Amarandci. Și exemplul acesta nu 
ni se pare singular, pentru că, de 
regulă, în cadrul formațiilor de 
tineret-rezerve jucătorii cu o oare
care experiență își permit, se pare, 
un statut special la efort, ceea ce 
nu poate duce decît Ia plafonarea 
și a celor chemați să urce treptele 
consacrării. Nici sîmbătă și dumi
nică, în cea de-a 12-a etapă, cu 
mici excepții (Moldoveanu, atacan
tul Sportului studențesc, a înscris 
ambele goluri în partida cu F.C. 
Constanța), nici în ultima etapă, 
spuneam, cei experimentați nu s-au 
situat la nivelul pretențiilor și po-

sibilităților, unii dintre ei (Cuper- 
man și Culda de la Petrolul) fiind 
chiar îniocuiți la pauză. Ceea ce 
ridică acut problema utilității a- 
ccstor jucători pentru tinerele echi
pe, și, mai ales, implicațiile negati

ream, de jos în sus, ci în sens in
vers. Rapid, Dinamo și Politehnica 
Timișoara, trei dintre echipele a- 
preciate după prima parte a turu
lui, au început să cedeze treptat 
(giuieștenii au făcut 0—0 acasă eu

conducătorul partidei, Gh. Micu, 
din Tg. Jiu : „Delegatul și antre
norul echipei Dinamo au avut o 
atitudine foarte frumoasă, arătînd 
că ani procedat bine eliminîndu-l 
pe Baneiu. De ce nu-s toți condu-

x-z-> •>

tineret-rezerve,
surprins această imagine. Era, însă,

Au fost și excepții fericite în campionatul 
A.S.A. Tg. Mureș din care am

ca partida 
prima

ve pe care aceștia le pot avea asu
pra formării adolescenților din eșa
lonul de rezervă.

Lupta s-a echilibrat mult în a- 
cest campionat al tinerilor, dar' 
egalizarea nu s-a produs cum do-

DIN PROBLEMELE ACTIVITĂȚII JUNIORILOR ȘI COPIILOR

CENTRELE DE COPII Șl JUNIORI, 0 „HALTA
INTIMPLATOARE“ PENTRU MULȚI ANTRENORI ?

Acum, cînd Federația română de 
fotbal, mai ales biroul său, mani
festă o vizibilă preocupare pentru 
problemele copiilor și juniorilor, 
de fapt pentru aducerea pe făgașul 
cel bun al activității acestor im
portante unități, am vrea să adu
cem în discuție alte cîteva aspecte 
legate de activitatea antrenorilor 
și eficiența muncii lor, ținînd sea
ma că — între 3 și 7 decembrie — 
va fi organizată la București o 
consfătuire la care vor lua parte 
factori de răspundere ce se ocupă 
de selecția și instruirea viitorilor 
fotbaliști, adică responsabili _ de 
centre și antrenori, președinți ai 
secțiilor de fotbal ce funcționează 
In unități de învățămînt.

S-a vorbit în repetate rînduri de 
necesitatea înființării acestor cen
tre. Motivele existenței lor au fost 
obiective și nimeni nu le poate 
nega. Și nu se poate spune că fe
derația, cu ajutorul C.N.E.F.S. și 
orgarțelor sportive locale, și al clu
burilor, nu a răspuns la acest apel. 
Pe o arie geografică largă,. func
ționează azi 45 de centre de juniori 
și copii, dintre care 41 sînt finan
țate de către federație. în marea 
lor majoritate, aceste centre dispun 
azi de o bază materială corespun
zătoare, incomparabilă cu cea de 
acum 5 ani, de pildă. în 1ȘT3, pen
tru instruirea copiilor și juniorilor, 
au fost alocați centrelor 4 300 600 
lei. Dintre toate, doar 4 centre nu 
sînt „racordate" la bugetul fede
rației.

încadrați 104In cadrul lor sînt 
antrenori cu normă întreagă șî 20 
plătiți cu ora. Așa stînd lucrurile, 
acum, la 7 ani de la înființarea 
primelor 12 centre, se pune, în 
mod firesc, întrebarea: AU RĂS
PUNS ELE SCOPULUI PENTRU 
CARE AU FOST ORGANIZATE? 
AU DAT JUCĂTORII DE CARE 
FOTBALUL NOSTRU ARE NE
VOIE ? Greu să găsești pe cineva 
care să răspundă cu toată con
vingerea DA. Jucători de valoare, 
formați la centre, care să se poată 
compara pe plan internațional, și 
nu care activează în Diviziile C, 
B și, chiar A, se pot număra pe 
degete. Și atunci, te întrebi, ce au 
făcut cei peste 120 de antrenori, 
care ocupă posturile respective, sau 
cei dinaintea lor ?

Cu puține excepții, cei mai mulți 
s-au aflat în postura de pasageri 
în această activitate. La 
de copii 
felul de 
sau mai 
înclinații 
trenori de diferite 
gorii de clasificare.
vin la aceste centre de nevoie și 
nu din plăcere. Numai anul acesta» 
s-au transferat 21 de antrenori. Unii 
au plecat „motivat”, fiindcă au 
fost promovați la prima echipă a 
clubului lor (S. Avram — „U“ 
Cluj, E. Popescu — C. S, Tîrgo- 
vîște) sau la tineret (A. Maroșî — 
Petrolul, Lică NunweîIIer — Dina
mo), sau au plecat în altă parte, de

și juniori 
antrenori, 
puțin tact 
în lucrul

centrele 
se perindă tot 
cu mai mult 
pedagogic și 
cu copiii, an- 
vîrste și cate- 
Cei mai mulți

copii direct la Divizia A (R. Ca-
A.S.A., Tr. Ivănescu —

la 
tană
Jiul). Dar cea mai mare parte din
tre antrenorii centrelor se anga
jează aici pînă la găsirea unui post 
de antrenor la o echipă de Divi
zia A, 0 sau C. Sau, cînd antre
norii sînt scoși de la prima forma
ție, sînt trimiși, parcă în caran
tină, la copii. Exemple, mai vechi

sau mai noi, sînt destule lordache
— Progresul, Marian și Cristescu
— Rapid. Onisie — „U“ Cluj, Co- 
măniță — F. C. Constanța, Nicu- 
șor — Dinamo, Halagian — F. C. 
Argeș, Dan — U.T.A., Tr. lonescu
— Dinamo șî Sportul studențesc 
în aceste mutații, deranjantă e 
partea morală, pentru că trebuie 
să se știe că antrenorii de la cen
trele de copii și juniori sînt bine 
stimulați material. Oare justifică 
toți antrenorii în cauză aceste 
condiții materiale ? Unii, de ani de 
zile, n-au dat un fotbalist bun, fi
indcă se limitează la norma
40 
pe

„marile talente" la stadion, fără 
să umble prin școli și cartiere, pe 
unde copiii joacă fotbal. Poate că 
a venit momentul unor reglemen
tări în ceea ce privește și anga
jarea antrenorilor la centre (pentru 
minimum 4 ani), stabilirea unor 
haremuri de formare a jucătorilor 
și creșterea responsabilității acestor 
antrenori. Pentru că altfel, 
constata că 
nu-și găsesc 
te puține, 
unde există
formarea jucătorilor.

99

de 
de ore (din care 20 practicei 
săptămînă, așteptînd să le vină

vom 
din cele 45 de centre, 
justificarea decît foar- 
adică numai acelea 
o frumoasă tradiție in

Constantin ALEXE

CAVALERI Al FLUIERULUI^
Mai mulți antrenori care se ocupă 

de pregătirea echipelor de juniori din 
campionatul orașului București 
și-au exprimat,. justificat, nemulțu
mirea față de unii arbitri nepăsă
tori care 
te de la 
mate, în 
neață de 
ori au început să capete, de la o 
vreme, un caracter amical tocmai 
datorită Reprezentării arbitrilor 
delegați, de regulă, la jocurile care 
se dispută pe stadioane din secto
rul în care locuiesc. Și aceasta cu 
scopul de a le înlesni posibilitatea 
să fie cît mai aproape de casă, si 
nu piardă timp, schimbînd mai 
multe mijloace de transport.

Cu toate acestea, numărul celoi 
în culpă este în continuă crește 
re. Așa cum ne spunea Lucian Bo 
bancu, antrenorul echipei de juni
ori Voința București, nu o dată a

absentează cu regularita- 
jpeurile oficiale. Progra- 
general, duminica dinii 

la ora 9, meciurile de juni-

traversat Capitala, cu jucătorii lui 
pentru a ajunge la timp pe stadio
nul unde era programat meciul, ca 
acolo, după zeci de minute de aș
teptare, arbitrul delegat să nu se 
prezinte. Este o situație cît se poa
te de neplăcută, atît pentru cei 
cițiva copii din cartier, care vin 
să asiste la întilnire, dar, mai ales, 
pentru tinerii fotbaliști care, după 
o săptămînă de antrenamente, nu 
trăiesc 
tinerii 
trebuie 
dintre
să mai practice, fotbalul, situație 
nedorită, la care concură, într-o 
nare măsură, și nepăsarea anumi 
tor așa-ziși „cavaleri ai fluierului"

De exemplu, numai pe parcursul 
'unii octombrie, mai mulți arbitri 
iu absentat fără motiv de. la con
ducerii jocurilor. Ei sînt D. Flo- 
rescu (F.C.M.E.-Laromet), C. Bri-

nici măcar satisfacția sus- 
jocului oficial Atunci, nu 
să ne. mai mire că mulți 

aceștia renunță pe parcurs

IN OFSAID• ••

ceag 
Păun 
A. Cațaroș (Rapid 
lista cuprinde și numele multor al
tora. Ca să nu mai vorbim, că în 
ziua de 14 octombrie, cînd campio
natul diviziei A a fost întrerupt, Ia 
jocurile de juniori au fost delegați 
și arbitri din lotul divizionar A, 
dar aceștia, deși anunțați din vre
me, nu s-au învrednicit nici să-și 
ridice foile.

împotriva tuturor celor în culpă, 
colegiul municipal de ar'bitri tre- 
luie să ia cele mai drastice mâ
luri, dictînd suspendări, în așa fel 
ncît campionatul de juniori să nu 
nai aibă de suferit, pe viitor, din 
•auza unor arbitri cărora, în nici 
un caz, nu le poate aparține ter
menul de adevărați ..cavaleri ai 
fluierului'*.

(Mașini Unelte — T.M.B.), A. 
(Sportul studențesc—T.M.B.), 

Metalul) și

Gheoighe NERTEA

U.T.A. ; Poli Timișoara a pierdut 
pe teren propriu în fața Steagului 
roșu !), și ca evoluție și ca poziție 
în clasament, ceea ce ne duce, 
firesc, la întrebarea dacă nu cumva 
acest campionat de 17 etape nu-i 
prea greu pentru niște echipe „cu 3. 
juniori în formație și 10 jucători 
sub 20 de ani pe foaia de arbitraj", 
cum impune regulamentul ? E și 
aceasta, eredem, o temă de discuție, 
fără a ocoli, desigur, problema in
struirii superioare și a selecției a- 
decvate- ce se impun de la sine. 
Lipsesc valorile, dar în schimb, în 
lupta aceasta medioeră, abundă ca
zurile de indisciplină, de la pro
teste (Cucla, Dobre — Petrolul; Bo
tez, Soșu — S.C. Bacău) ; la trageri 
de timp avertizate (Ciugarin — 
Steaua), la intrări dure (Onuțan — 
A.S.A. Tg. Mureș; Brâu — Jiul; 
Negruțiu — „U“ Cluj) si chiar eli
minarea căpitanului de- echipă cum 
a fost cazul dinamovistului Baneiu. 
la Reșița. Pe marginea acestui 
ultim exemplu am reținut cuvin
tele scrise în foaia de arbitraj de

catarii

Politehnica Timișoara — 
etapă!
Foto : DRAGOȘ NEAGU

O întrebare pe care 
noi î
selecția, pregătirea.

așa ?• 
o repetăm și

Disciplina, . , ___________
gîndul ascensiunilor trainice ar tre
bui să reprezinte marile teme de 
reflecție și acțiune al majorităților 
cluburilor in ceea ce privește eșa
lonul de tineret. Iar jucătorii și 
mulți antrenori ar trebui să pri
vească dincolo de acest amăgitor 
rezultat de fiecare etapă care de
vine, în majoritatea cazurilor și 
scop si mijloc. Și, cum bine î'emai- 
ca apreciatul antrenor Traian To- 
mescu, „acest campionat de tineret- 
rezerve trebuie scos în primul rînd 
din anonimatul în care persistă, a- 
nonimat care duce, implicit, la bla
zare, la lipsa de interes al celor 
direct angajați în formarea jucăto
rilor apți pentru saltul în prima 
divizie". Soluțiile acestui salt din 
anonimat trebuie studiate temei
nic, cu obiectivitate și foarte multă 
maturitate. Pentru că este vorba de 
una din problemele de fond ale 
viitorului fotbalului românesc !...

Mircea M. IONESCU

SELECȚIONATA DIVIZIEI B VA EVOLUA

După ce luna trecută a susținut 
un meci in Ungaria, selecționata 
Diviziei B va evolua săptămînă vii
toare în Bulgaria, în compania 
echipei similare a țării gazdă. Par
tida va avea loc miercuri, 14 no
iembrie, la Șuman.

în vederea acestei întîlniri, an
trenorii Gh. Staieu și Paul Popescu 
au convocat pentru luni, 12 noiem
brie, la sediul federației, pe urmă
torii jucători : Stana (Chimia Rm. 
Vîlcea), Bathori (Olimpia Satu 
Mare) — portari, Vîrlan (Șoimii Si
biu), Cosma (Progresul București), 
Marian Mircea (Mureșul Deva), 
Jantovan (Delta Tulcea), Gungiu 
(Dinamo Slatina) — fundași, Petre 
Victor (Autobuzul București), Bez- 
man (C.S.U. Galați), Munteanu (Șoi
mii Sibiu) — mijlocași, Crișan (Mi
nerul Baia Mare), Bataeliu (Progre
sul București), Nedelcu (Gloria Bu-

Libra, Bathori (ambii de lazău), , ___ __ __  m
Olimpia Satu Mare), Voiehin (Con- 
structorul Galați) — înaintași.

CUPA ROMÂNIEI ii,1
Jn partidele 

României” s-au 
rezultate :

Gloria Reșița — Știința Petroșani 1—2 
(0—0), Viitorul Cobadin — Dunărea Tul
cea 2—1 (ț—1), C.F.R, Pașcani — Știin
ța Bacău 2—1 (l—o, 1—1) — s-a desfășu
rat miercuri, C.I.L. Gherla — Gloria 
Bistrița 0—1 (0—0, 0—0) Stăruința Aleșd 
— Constructorul Arad l—o (0—0), Parti
zanul Bacău — C.s.M. suceava 2—1 (1—a, 
1—1), Oltul Sf. Gheorghe — Șoimii Si
biu 5—1 (0—0, 0—0, 1—1), — după lovitu
rile de la 11 m, Voința Caracal — E- 
lectroputere Craiova 5—0 (1—1, 1—1,
1—1), Recolta Bolintinul din Deal — S.N. 
Oltenița 1—2 (0—1), Dacia Orăștie — 
Chimica Tirnăveni 2—0 (0—0), Rapid 
Jibou — Minerul Baia Mare 0—1 (0—1), 
Energia Rovinari — Chimia Rm. Vîlcea 
0-1

disputate ieri Jn „Cupa 
înregistrat următoarele

zilni.ee


In vederea meciului de RUGBY cu franță

TURNEE DE TENIS

XV-le ȚARH NOASTRE A SOSIT

PENTRU CI. Dl BASCHET MASCUIIN
® Importante decizii ale Comisiei executive a F.I.B.A.

tn ultima sa ședință, ținută la 
Miinchen, Comisia executivă a 
F.I.B.A. a făcut, la propunerea fe
derației de specialitate din Iugosla
via (organizatoarea viitorului cam
pionat european), importante modi
ficări asupra datelor și formulei 
de disputare a campionatului euro
pean. Astfel, competiția respectivă 
nu se va mai desfășura în luna 
septembrie (ca în ultimii 10 ani), 
ci primăvara. Mai precis, între 12 
și 26 mai 1975 va avea loc (în. 
R.F. Germania) turneul de califi
care ; între 27 și 30 mai federația 
iugoslavă va asigura (pe cheltuiala 
sa) perioada de acomodare a celor 
4 calificate, iar între 31 mai și 8 
iunie se 
european, 
lă : cele
8 la C.E. din 1973 și primele 4 la 
campionatul de calificare din 
R.F.G.) vor fi împărțite în 3 grupe 
a cîte 4 echipe, care vor juca sis
tem turneu, în orașe diferite. Pri
mele două clasate în fiecare grupă 
vor lua parte la un turneu final, 
care va fi găzduit de capitala 
Iugoslaviei.

în cadrul aceleiași ședințe, Co
misia executivă a F.I.B.A. și-a dat 
aprobarea de principiu asupra pro
iectului desfășurării Cupei Euro
pei pentru reprezentative naționale. 
La ediția inaugurală a Cupei Euro
pei ar urma să ia parte 6 selecțio
nate invitate și anume Turcia, 
Grecia, Spania, Iugoslavia, Italia 
și R.F. Germania. întrecerile sînt 
programate 
nie 1974.

Olimpiakos Atena 37—67 ; Slask 
Wroclaw —. Alsace Bagnolet (Fran
ța) 91—84 ; Giessen (R.F. Germa
nia) — Ț.S.K.A. Sofia 75—74 ; 
Benfica Lisabona — Estudiantes 
Madrid 91—77 ; Sacla Torino — 
Pregassona (Elveția) 115—47 ; „17
Nendori" Tirana — Steaua Roșie 
Belgrad 83—99 ; Embassy Bromley 
(Anglia) — Spartak Brno 84—103 ; 
feminin: Gerbe Montcean les Mi
nes (Franța) — A.C. Porto (Portu
galia) 86—49.

STOCKHOLM. Hie Năstase a de
butat victorios in proba de simplu, 
întîlnind, în turul II pe suedezul 
Oile Palmer, pe care l-a învins în 
două 
tate : 
6—4, 
6—3, 
Ashe 
jucat 
turul 
nat cu 6—3,

Rezultate înregistrate în proba 
de dublu (turul II): Năstase, Con
nors — Meiler. Pohmann 6—4, 
6—4: Smith, Gorman — Holm. 
Holmstrom 6—3, 7—6 ; Machan,
Teroczy — Ashe, Țiriae 7—6, 2—6, 
6—3 ; Okker, Riessen — Orantes, 
Munoz 6—4, 6—3.

SYDNEY. în cel mai disputat 
meci al turului doi, australianul 
Ross Case l-a învins în trei seturi :

seturi : 6—2, 6—2. Alte rezul- 
O. Paruri — Bengtsson 6—7, 
6—4 ; Meiler — Molina 6—3, 
Okker — Barazutti 6—1, 6—1; 
— Mc Millan 6—3, 6—4. S-a 
și o partidă contînd pentru 
trei, în care Smith l-a elimi- 

6—1 pe Ray Moore.

5— 7, 6—3, 7—5 pe americanul Mike
Estap. Cunoscuții campioni austra
lieni Rod Laver și Ken Rosewăll 
au obținut victorii scontate: 
mul l-a întrecut cu 6—2, 7-—5 
americanul Paul Gerken, iar 
doilea a dispus cu 6—3, 6—0 —
compatriotul său Jan Fletcher. /

BILLINGHAM. Turneul interna
țional contînd pentru 
war" 
turul II al
Iată rezultatele înregistrate : mas
culin : Chanfreau — Collins 6—4,
6— 7, 6—3 ; Taylor — Hordijk 7—6, 
6—3 ; Reid — Feaver 6—2, 6—2 ; 
Farrel — Siviter 7—5, 2—6, 6—2 ; 
feminin : Virginia Wade — Helena 
Hublerova 6—1. 7.—5 ; . Nathalie 
Fuchs — Mariana Simionescu 2—6, 
6—3, 7—6 ; Ellen Appel — Renata 
Tomanova 6—4, 6—0.

pri- 
pe 
al 
de

„Cupa De- 
a continuat cu partidele din 

probelor de simplu.

va disputa campionatul 
după următoarea formu-

12 participante (primele VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

w
înregistrate în primele 

în

între 25 mai și 15 iu-

DINAMOVIADA DE VOLEI

Rezultate
meciuri (partide tur) disputate 
cadrul „Cupei Cupelor" la baschet: 
Masculin: MAFC Budapesta

(Urmare din pag. 1)

cehoslovaci alcătuiesc o echipă re
dutabilă, care acționează în stilul 
caracteristic școlii acestei țări (teh
nic, economicos, organizat), urmă
rind nu atit „fazele de efect" cît 
eficacitatea, cu consum redus de 
energie. Este și motivul pentru care 
cîștigătoarea ediției trecute a Dina- 
moviadei s-a impus de o manieră 
indiscutabilă în partidele susținute 
în serii. Gwardia a impresionat

Echipele calificate in semi
finalele competiției: MASCU
LIN — Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Dinamo (U.R.S.S.), 
DINAMO (România), Amro- 
kan (R.P.D. Coreeană) ; FE
MININ : Dinamo (U.R.S.S.), 
Amrokan (R.P.D. Coreeană), 
Levski Spartak (Bulgaria) și 
DINAMO (România).

Pentru partea a doua a cla
samentului (locurile 5—8) vor 
juca : Ujpesti Dozsa 
ria), Ruda Hvezda 
slovacia). Dynamo (R.D. Ger
mană) și Gwardia (Polonia) 
— la feminin, Levski Spartak 
(Bulgaria), Dynamo (R.D. Ger
mană), Gwardia (Polonia) și 
Ujpesti Dozsa (Ungaria) — la 
masculin.

(Ungă- 
(Ceho-

Zece alpiniști uzbeci 
au reușit să cucerească 

- - - • as-
încu-

FEMEIA CU
STETOSCOPUL

prin pregătirea 
forța și eficacitatea 
trăgători principali,
Ciaskiewicz,

atletică, detenta, 
tinerilor săi 
Wozniak și 

iar Dinamo (U.R.S.S.) 
— care a început mai slab com
petiția — prin forța de atac și pu
terea de luptă a întregii echipe.

în ceea ce privește pe reprezen
tantele țării noastre, formațiile clu-

bului Dinamo București, trebuie să 
arătăm că irj serii echipa masculi
nă a făcut partide de înaltă ținută, 
așa cum nu i-am văzut de mult pe 
„alb-roșii“ evoluînd. Nu știm care 
vor fi rezultatele ce le vor înre
gistra în meciurile de azi și mîine, 
dar echipa merită toate laudele 
pentru calitatea jocurilor prestate 
de sextetul de bază utilizat în ma
joritatea timpului . de antrenorul 
George Eremia : Dumănoiu, Schrei
ber, Vraniță, Udișteanu, Tîrlici, 
Oros și de rezervele folosite pe par
cursul întîlnirilor : Marinescu, Pău- 
șescu și Băroiu. Pregătirea bună 
efectuată în timpul primei părți a 
campionatului și în ajunul compe
tiției le-a permis bucureștenilor să 
imprime jocurilor o alură vioaie, 
să realizeze combinații fascinante 
pe fileu (prin care au dereglat pur 
și simplu mecanismele echipelor 
întîlnite) și, ceea ce este mai îm
bucurător, au arătat reflexe îmbu
nătățite în apărare.

Fetele, deficitare la capitolul pre
gătirii fizice, au făcut, în schimb, 
eforturi mari pentru a reuși califi
carea în semifinalele competiției, 
programate azi în sala Dinamo.

Dat fiind faptul că regulamentul 
competiției prevede ca semifinalele 
să se dispute „în cruciș" — echipa 
clasată pe primul Ioc într-o serie, 
își dispută calificarea în finală cu 
cea^ de pe locul al doilea în cea
laltă serie — voleibaliștii noștri ur
mează să întîlnească pe cei de la 
Dinamo (U.R.S.S.), iar voleibalistele 
(clasate pe locul II în serie) 
întîlni pe Dinamo (U.R.S.S.). 
azi o dublă întîlnire Dinamo 
mânia)—Dinamo (U.R.S.S.). în 
lași fel vor juca și celelalte 
mâții (locurile 3 și 4 în serii)
tru stabilirea clasamentului final al 
competiției.

piscul Han-Tengri. 
censiunea a fost 
nunată de succes după 
16 zile de luptă crîn- 
cenă a oamenilor cu 

forțele dezlănțuite ale naturii. Han- 
Tendri este al cincilea pisc din Uni
unea Sovietică (6 995 m) și se află 
în masivul Tian Șan, din Asia mij
locie.

Pentru prima dată, piscul acesta 
de o clasică formă piramidală a 
fost cucerit în 1931 de către o echi
pă de alpiniști sovietici avînd în 
frunte pe maestrul emerit al spor
tului ,M. Pogrebețki. De data aceas
ta, sportivii uzbeci au reușit, pentru 
prima dată, să escaladeze Han- 
Tengri pe partea dinspre sud-est. 
Din cauza condițiilor meteorologice 
extrem de nefavorabile, alpiniștii au 
trebuit să rămînă trei zile și trei 
nopți pe piscul cucerit.

în fotografie : tabăra de bază a 
alpiniștilor uzbeci, pe ghețarul 
lujnîi Inîlcek, la poalele muntelui.

1 ind, ia puțină vreme după ter
minarea ediției mexicane a Olimpia
dei, antrenorul echipei de volei a 
clubului S. K. Leipzig a propus ca 
medic al echipei masculine a R. D. 
Germane pe doctorița l.ta Gabler, 
recomandarea a fost întimpinată cu 
rezerve. De fapt, tînăra absolventă 
a secției de medicină sportivă a 
Universității din Leipzig nu era o 
necunoscută nici pe târîmul per
formanțelor sportive. în timp ce era 
studentă făcuse parte din echipa de 
canotaj a R.D.G. și
în cadrul echipajului
medalii la concursurile de la Praga, 
Moscova și Berlin.

Doctorița și-a însușit destul de 
repede tehnica jocului la fileul înalt 
și curînd alături de antrenor, vocea 
L'tei se putea auzi dînd indicații 
tehnice în momentele critice.

E adevărat, cu ocazia turneului 
efectuat în Japonia, ziariștii nu mal 
terminau să se mire că o femeie 
poate fi medicul unei echipe mas
culine, iar armonia deplină dintre 
femeia cu stetoscopul și băieții din 
echipă le producea o sinceră admi
rație. Ei nu știau că această prie
tenie se prelungește dincolo de par
chetul sălilor de competiție, că Uta 
vizitează acasă pe soțiile și copiii 
jucătorilor, că le cunoaște toate se
cretele personale.

Activitatea unui medic al echipei 
naționale este destul de complexă. 
Uta o îndeplinește exemplar și nu 
este de mirare că în cursul Jocu
rilor Olimpice de la Miincjien re
porterii se interesau de medicul ei. 
Echipa a mers din victorie în vic
torie și cînd băieții au urcat pe 
podium pentru a primi medaliile de 
argint, publicul și comentatorii s-au 
interesat și de această tînără fe
meie frumoasă, înaltă, cu o siluetă 
impecabilă, care — în afară de în
grijirile medicale — dădea sfaturi 
tactice și tehnice de cea mai bună 
calitate.

obținuse
de 8 + 1

CVM SE
La întrecerile interna

ționale organizate de 
clubul Honved din Bu
dapesta, organizatorii au 
avut parte de o vreme 
foarte friguroasă, cu un 
vînt stăruitor care nu 
favoriza marile perfor
manțe. Și totuși, Istvan 
Major, de trei ori re-

NAȘTE UN RECORD?
'..ordman european la 
săritura în înălțime (sa
lă), a 
concursului, realizînd 
săritură de 2,24 m, 
care se instalează 
fruntea performanțelor 
eurojfene.

Frigul a făcut ca Ma
jor să se detașeze de

produs surpriza
o 

cu 
în

concurenți- 
destul de 

ștachetei.

JOI SEARA LA VALENCE
O modificare

tot

PARIS, 8 (prin telefon, de la tri
misul nostru). „Ora H” apropiîn- 
du-se, aici, în Franța, crește continuu 
interesul pentru meciul cu rugbyștii 
români, mult simpatizați datorită 
eforturilor lor constante, perseve
rente închinate unui sport față de 
care francezii sînt foarte atașați și 
care se numește RUGBY. Cum alt
fel ar putea fi interpretată iniția
tiva primăriei din Valence, frumoa
sa și străvechea capitală a depar
tamentului Drâme. care a alcătuit 
un comitet special pentru primirea 
sportivilor români avîndu-1 în frun
te pe dl. Roger Ribadeau-Dumas, 
deputat și primar al orașului ?

Ziarele franceze au început să 
publice articole și informații
mai numeroase despre răspîndirea 
sportului cu balonul oval în țara 
noastră, date referitoare la ultime
le pregătiri ale echipei României, 
care va întîlni duminică, pentru a 
21-a oară, formația „cocoșilor".

Se înțelege că în tabăra franceză 
preparativele s-au intensificat, ele 
căpătînd o tentă finală. De pildă, 
astăzi (n.r. ieri), echipa Franței s-a 
reunit în totalitatea ei la Valence, 
sub conducerea celor doi ..patroni", 
Jean Desclaux și Fernand Cazena- 
ve. A intervenit și o schimbare de 
ultimă oră. fortuită, regretată, de
sigur. mult de gazde : pilierul 
Azarete, urmărit de ghinion, s-a 
reaccidentat la un genunchi, astfel 
că s-a renunțat definitiv la servi
ciile sale. în favoarea lui Costentino 
de la Clermond-Ferrand. Ultimul, 
în vîrstă 
kg.), n-a 
acum să 
datorită
într-o declarație făcută presei, în
locuitorul Iui Azarete ține să pre
cizeze : „Această selecționare inter-

de 28 de ani (1.75 m. 92 
avut posibilitatea pînă 
îmbrace tricoul național, 
unei severe concurențe.

de ultimă oră in formația țării gazdă

vine în condiții excepționale. Nu 
îmi rămîne decit să fac tot posi
bilul pentru a ajuta echipa Franței 
să învingă România"...

în felul acesta, în formația țării 
gazdă, numărul debutanților a cres
cut la 4, pe lingă Costentino, apă
rând Seguie, Delaigue și Sappa care 
deși au îmbrăcat tricourile naționale 
prima oară contra Japoniei, sînt 
considerați aici tot ca debutanți... 
Iată și XV-le probabil al francezi
lor, pentru partida de la Valence i 
Aguirre-Bertranne, Maso, Delaigue, 
Seguir-Romeu, Barrau-Borteli, Sais- 
set, Skrela-Cester. Sappa-Costenti- 
no, Benesis, Irațabal.

în locul lui Costentino. ca înlo
cuitor, a fost reținut un jucător cu 
frumoase calități și o bună formă, 
din echipa campioană. Tarbes, și 
anume Gilbert Verpier.

Si în privința arbitrului de centru 
se anunță o schimbare : meciul de 
duminică va fi condus de irlande
zul Pat d'Arcy, în locul compatrio
tului său, M. Janison, care nu mai 
poate face deplasarea, fiind gripat.

★
Lotul rugbyștilor români a sosit în 

Franța, pe aeroportul Le Bourget, 
joi la prînz, în jurul orei 12. Spor
tivii noștri au fost așteptați de re
prezentanți ai federației de specia
litate din tara gazdă precum și de 
ziariști de la publicațiile de specia
litate, de la marile cotidiene pari
ziene, de Ia radio și televiziune. 
Numeroșii călători aflați în acel 
moment pe aeroport au făcut o fru
moasă primire sportivilor noștri.

Șederea Pe aeroportul Le Bourget 
a fost. însă, de scurtă durată, lotul 
rugbyștilor noștri deplasîndu-se 
spre cealaltă mare poartă aeriană 
a Parisului. Orly. De ai ei, în jurul 
orei 16. ei s-au îmbarcat într-un

avion mergînd spre Lyon. Mai de
parte, pină Ia Valence, rugbyștii 
noștri au călătorit cu trenul. Atit- 
la Lyon cît mai ales la Valence, 
echipa de rugby a României s-a 
bucurat de o prietenească primire, 
caracteristică relațiilor de strinsâ 
colaborare, statornicită peste ani.

Seara, în orașul gazdă a întâlni
rii de duminică, components celor 
două echipe au. avut o primă reu
niune, desfășurată intr-o atmosfe
ră antrenantă, de sinceră amiciție. 
A fost un prim... duel, deocamda
tă... spiritual, oara va crește, trep
tat, în intensitate,' pînă duminică 
la orele 15 (ora locală), cînd el va 
atinge punctul culminant.

Pînă atunci. însă, mai sînt trei 
zile. Să sperăm că reprezentanții 
rugbyului nostru vor ști să le folo
sească din plin pentru a face ulti
mele pregătiri, păstrîndu-și entu
ziasmul care le-a călăuzit pașii pînă 
acum...

Dimitris CALUMACH1

TELEX
La Moscova s-a disputat primul meei 
din tie echipa locală MAI și formația 
Lokomotiv Sofia, contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin. Handba- 
liștii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 28—21, j—-* 
scorul era * 
bulgare.

Partida 
noiembrie,

favorabil

retur se 
la Sofia.

după ce la pauză 
cu 14—13 formației 

va disputa la li

Calcabrini este no» ’

A ÎNCEPUT A DOUA ETAPĂ A CURSEI ÎN JURUL LUMII
CAPETOWN 8 (Agerpres) — S-a 

dat startul în cea de-a doua etapă 
a cursei în jurul lumii la care par
ticipă 17 ambarcațiuni cu pînze 
din șase țări. încă din primele ore 
de navigație ,spre Sydney, france
zul Eric Tabarly a luat conduce
rea. distanțîndu-se de ceilalți con- 
curenți. Tabarly, imobilizat la Rio 
de Janeiro timp de 10 zile pentru 
reparații la yachtul său „Pen

FLORIN GHEORGHIU TERMINĂ

Duick VI", a fost totodată penali
zat cu 23 de ore pentru că a folo
sit motorul în timul traversării 
Atlanticului. La clasamentul calcu
lat, după timpul compensat, Ta.- 
barly are o mare întîrziere, pe care 
va fi greu să o refacă, pînă la sfîr- 
situl cursei. Deocamdată, în clasa
ment conduce yachtul englez „Ad-, 
venture", urmat de „Sayula 11“ 
(Mexico).

Etapa a doua, care măsoară 6.000 
de mile marine, va fi efectuată în 
circa 30 de zile.

SPORTIVII ANULUI14

Boxerul italian Elio Calcabrini este no> ' 
campion european la categoria mijloc, 
(titlu rămas vacant In urma trecerii’ 
danezului T. Bogs la o categorie supe
rioară). In meciul disputat la San Rame, 
Calcabrini l-a învins la puncte, după ÎS 
reprize, pe englezul Bunny Sterling.

Echipa Dynamo Weisswasser, campioana 
K.D. Germane la hochei pe gheață, și-* 
început turneul In R.F. Germania |UCin< 
cu formația Ev Fussen. HocheUti, din 
r.d. Germană au terminat învingători 
cu scorul de 9—3 (2—0, 5—2, 2—1).

Proba pe echipe dotată cu „Cupa Na- 
țiunilor-, clin cadrul concursului inter
național de călărie de la „Madison 
Square Garden*1 din New York, a fost eîș- 
tigată de formația Angliei (Smith. Flet
cher. Ricketts și Broome) cu 8 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat echipele 
R.F. Germania. S.U.A. — 12 puncte 
Canadei — 24 puncte.

ei

Peste 10 000 de spectatori au urmărit 
Londra meciul internațional de rugby „ 
13 dintre selecționatele Angliei si Aus
traliei. Rugbyștii englezi au obținut vic
toria cu scorul de 21—12 (4—2).■
Meciul dintre echipele Danemarcei fd 
Franței, disputat la Copenhaga în cadrul 
primului tur al competiției europene de 
tenis pe teren acoperit, s-a Încheiat CU 
scorul de 3—2 în favoarea oaspeților, 
iată rezultatele înregistrate In ultima zi 
de întreceri : Wanaro N’Godrella —• LEU'S 
Elvstrom 6—4. 6—0; Eric Deblicker. — 
Erik Nielsen 6—2, 6—8, 13—11 ; Wanaro 
N'Godrella. Jean Pierre Meyer — Lai'S 

•■Elvstrom, Tom Kristensen 5—7, 3—6.

la 
în

vor 
Deci, 
(Ro- 
ace- 
for- 

pen-
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(Urmare din pag 1)

puncte pe Jenei Vancea (Dinamo 
Buc), unul dintre favoriți. Cu un 
rezultat apreciat tot ca o surpriză 
s-a încheiat și Cealaltă semifinală 
a categoriei. Tînărul Marin Vornicu 
(Metalul Suceava), un element ta
lentat, l-a întrecut Ia puncte pe 
Alexandru Barbu (Dunărea Galați).

Dintre ceilalți 6 finaliști ai ca
tegoriilor mijlocie mică, mijlocie și 
grea e dificil șă facem vreo re
marcă. Exceptând pe greii Costică 
Dafinoiu și Gheorghe Matache, care 
au arătat că dispun de unele cu
noștințe tehnice, în rest, ceilalți 
competitori. învingători sau învinși, 
mai au multe de învățat.

colae Stoenescu l-a întrecut clar 
la puncte pe Paul Căpriceanu 
(Electroputere Craiova). Stoenescu 
și-a folosit cu iscusință alonja, 
s-a deplasat frumos, evidențiind 
calități care-i conferă posibilitatea 
să realizeze importante succese 
viitoare. Florian Ghiță (Electropu
tere Craiova) s-a calificat în fi
nala „penelor" în urma victoriei 
prin abandon (în ultima secundă 
a meciului) realizată în fața lui 
Florian Lepădatu (Steaua), care 
i-a opus destulă rezistență în pri
mele două reprize. Celălalt fina
list al categoriei este Ghiocel Gro- 
zea (Box-club Galați) învingător 
la puncte în disputa cu Florian 
Livădaru (Steaua).

majoritatea 
lor la cote 
modeste ale
Astfel el a rămas, singur 
la 2,08 m, pentru a trece 
apoi ușor 2,17 m și a 
avea destule dificultăți 
cu înălțimea de 2,20 m, 
pe care a trecut-o de-a- 
bia la a treia încercare.

MANILA, 8 (Agerpres). — 
maestru danez Bengt Larsen 
gat turneul internațional de șah de 
ia Manila, totalizînd 12’/î p din 15 
posibile. Marele maestru român Fio
rin Gheorghiu s-a clasat pe locurile 
5—6, la egalitate cu marele maestru 
american W. Lombardy, fiecare cu 
cîte 9 p. In ultima rundă, Larsen a 
remizat cu iugoslavul Liubojevici.

Clasament final : 1. Larsen — 12’A 
p ; 2. Liubojevici — 11* i p : 3. Ka- 
valek — 11 p ; 4. Gligorici — 9‘/2 p ; 
5—6, Gheorghiu și Lombardy — 9p; 
7—8. Tatai și Ivkov — 8V2, 9—10. Naj- 
dorf și Quinteros — 8 p; 11. Torre 
— 6*'2 p etc. La turneu au participat 
16 șahiști din 9 țâri.

Marele 
a cîști- IN MAREA BRITANIE

LONDRA, 8 (Agerpres). — Auto
mobilistul Jackie Stewart și cam
pioana de echitație Ann Moore au 
fost desemnați drept cei mai buni 
sportivi ai anului în Marea Britanic, 
în urma anchetei Asociației ziariștir 
lor de sport. Jackie Stewart, campion 
mondial al piloților de formula I, 
este ales pentru a treia oară „Spor
tivul anului", fiind urmat în clasa
ment de ciclistul Hugn Porter, cam
pion mondial în proba de urmărire 
individuală, înotătorul D. Wilkie, at
letul D. Bedford și jocheul L. Pigott.

In cadrul concursului International de 
atletism de la Bogota (Columbia), sprin
tera vest-germană Elfgard Schittemhelm 
a ciștigat proba de 100 m cu timpul de 
11.6. Cursa similară masculină a revenit 
compatriotului său Klaus Ohl, cronome
trat în 10.6. Cunoscutul fondist colum
bian Victor Mora a terminat învingă
tor în cursa de 3 000 m, cu timpul de 
8:28,8.

In campionatul brazilian de fotbal, 
echipa F.C. Santos a învins eu scorul 
de 3—2 (0—0) formația Portuguese 
dusă la un moment dat cu 2—( > C. 
Santos s egalat prin golurile '-«ațe 
de Pele. asigurîndu-și apoi vieto- p. da
torită punctului înscris de MazinhC. Alte 
rezultate :■ Vasco da Gama — Belo Ho
rizonte 2—0: Cruzeiro — Corinthians
0—0 : internacional Porto Alegre — 
Fluminense 1—0.

ETAPA K.O. -urilor IN CUPELE EUROPENE

ieșirea din 
din Torino, 

a C.C.E., 
și Ajax, de 
trofeului și

în această

țări cu cite două formații, 
care Elveția, Bulgaria, Un-

din R.F. Germania cu 5

• Jocul ofensiv cîștigă teren • Meciuri pasionante, cu goluri multe • La 3—2, Dy
namo Dresda era calificată... • 5 echipe din R. F. Germania în etapa a IlI-a! © Ne aș
teptăm la o finală inedită în C.C.E. • Cupa U.E.F.A. continuă în acest an, C.C.E. și 
Cupa cupelor anul viitor

Etapa a doua a cupelor europene 
a fost marcată de cîteva surprize de 
mari proporții : Ajax Amsterdam,
Benfica Lisabona, F.C. Liverpool — 
toate cu pretenții la calificarea în 
faza finală a competiției supreme a 
echipelor campioane — au fost eli
minate. Așadar, după 
cursă a echipei Juvențus 
finalistă a ultimei ediții 
acum a zis adio întrecerii 
trei ori cîștigătoare a 
o dată a Cupei intercontinentale I 
După cum ne relatează coresponden-

ECHIPELE CALIFICATE

★
Cea de a doua 

finală a adus * pe 
Sporturilor din localitate ; 
didații la un loc în finala 
riului tineretului" la categoriile 
muscă, pană, semiușoară, ușoară, 
semimijlocie Și semigrea. Gala a 
fost mult mai frumoasă decît cea 
de miercuri seara, competitorii do
vedind mai multă preocupare, pen
tru boxul tehnic, spectaculos.

în partida inaugurală, elevul an
trenorului Dumitru Marin, de la 
Voința Buzău, Ion Gavrilă, spor 
tiv aproape necunoscut pînă la a- 
ceastă întrecere, a mai făcut un 
pas însemnat/ în ierarhia catego
riei muscă. El l-a depășit la puncte 
pe Ion Kacso (C.S.M. Cluj). în 
cealaltă semifinală gălățeanul Ni-

reuniune semi- 
ringul palatului 

pe can- 
„Crite-

în ultimele meciuri ale semifina
lei de joi s-au înregistrat rezulta
tele : cat. semiușoară: V Sîrbu 
(Dinamo Brașov) b.p. I. Burada 
(Progresul Buc.), A. Turcitu (Chi
mia Craiova) b.p. N. Movilă (Di
namo Brașov) ; cat. ușoară: D.
Petropavlovschi (Progresul Buc.) 
b.p. N. 'Nicolaev (Box-club Galați),
C. Hajnal (Metalul Salonta) b.p. 
I. Bușan (Tehnofrig Cluj) — deci
zie discutabilă : cat. semimijlocie :
D. Cimpoieșu (Dinamo Brașov) b.p. 
M, Oatu (Sport-club Bacău), C. Ni- 
(■olae (Viitorul Vidra) b.p. A. Pie
sa (C.F.R. Timișoara) ; cat. semi
grea : M. Simon (Dinamo Buc.) 
b.ab.2 N. Dumitru (Dunărea Ga
lați), N. Chipirog (Nicolina Iași), 
b.p. D. Căpățînă (Metalul Drobeta 
Tr. Severin). I

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: 
Bayern Miinchen, Steaua roșie Bel
grad, F.C. Basel, ^partak Trnava, 
Atletico Madrid. Celtic Glasgow, 
Ț.S.K.A. Sofia, Ujpesti Dozsa.

Tragerea la sorți a meciurilor din 
sferturile de finală, va avea loc la 
16 ianuarie 1974, la Paris.

CUPA CUPELOR : Borussia 
chengladbach, ~ 
Stara Zagora, 
Salonic, A.C. 
fast, Sporting

Tragerea la 
sferturile de finală, va avea loc la 
16 ianuarie 1974. la Paris.

CUPA U.E.F.A. : ‘
Fortuna 
Leipzig, Ipswich Town, 
Hotspur, Vitoria Setubal, 
Budapesta, Feyenoord Rotterdam, Di
namo Kiev, Dinamo Tbilisi, Standard 
Liege, O.G.C. Nice, F.C. Koln, Ruch 
Chorzow, Twente Enschede, Leeds 
United.

Tragerea la sorți a meciurilor din 
optimile de finală va avea loc astăzi 
la Ziirich. Etapele optimilor sînt pro
gramate la 28 noiembrie si la 12 de
cembrie.

M6n- 
F.C. Magdeburg, Beroe 
F.C. Ziirich, p.A.O.K. 

Milan, Glentoran Bel- 
Lisabona.
sorți a meciurilor din

V.f.B.
Diisseldorf,

Stuttgart, 
Lokomotive 
Tottenham 

Honved

tul nostru din Sofia, Toma Hristov, 
meciul dintre Ț.S.K.A, și Ajax nu 
s-a ridicat la valoarea așteptată 
„Campionii europeni sînt departe de 
forma de anul trecut. Acum ei au 
evoluat la valoarea unei echipe de 
„B". Meciul — presărat cu numeroa
se faulturi — a revenit gazdelor, 
după o mare luptă, abia în prelun
giri, cînd tînărul Mihailov a înscris 
— în condiții nectare — cel de a! 
diojea gol. Ce diferență între Ajax 
de anul trecut, cînd a eliminat fără

drept de apel pe T-S.K.A. (3—0 și
3—1), și cel de astăzi !"

A doua mare surpriză a furnizat-o 
Steaua roșie Belgrad, care a cîștigat 
la Liverpool cu 2—1, după ce și 
acasă a cucerit victoria cu același 
scor. Se pare că după „dușul" primit 
de naționala Angliei pe „Wembley", 
necalifiearea ei în turneul final al 
C.M. are repercusiuni și asupra echi
pelor ehgleze, care nu se mai pre
zintă la valoarea scontată, Elimina
rea lui Wolverhampton, Sunderland, 
Ipswich și calificarea lui Leeds Uni
ted în condiții extrem de vitrege la 
Edinburgh — după executarea pe- 
naltyurilor — pledează 
direcție.

Extrem de pasionantă 
nirea de la Dresda, atit 
ția scorului, cît și prin 
celor două formații : Bayern Miin- 
chen și Dynamo Dresda. Oaspeții 
au condus cu 2—0, apoi gazdele au 
avut o revenire formidabilă întoreînd 
rezultatul la 3—2 în favoarea lor
(Dynamo fiind calificată în acel mo
ment), dar necruțătorul Miiller a 
înscris golul egalizator, care a adus 
totodată și calificarea echipei sale ! 
După meci, antrenorul W. Fritsche 
de la Dynamo Dresda a apreciat 
înalta clasă a jocului. în fine, meri
torii sînt și calificările lui Spartak 
Trnava, învingătoare la Voroșilov
grad, și a budapestanilor de la Uj
pesti Dozsa, care într-un meci de 
bună factură au eliminat pe Benfica.

In Cupa cupelor, Milan a confir
mat clasa 
punînd de 
ce acasă 
alb (0—0). 
dește a fi 
joacă de multe ori mai bine pe teren 
străin decît pe teren propriu 1

In general, etapa a doua a eviden
țiat jocul ofensiv al echipelor, ten
dința de a se renunța la apărările 
beton și la menținerea unor avantaje 
minime din primul meci (tur). Do
vadă sînt golurile numeroase marcate 
în unele 
da — 6, 
Glasgow 
cupelor), 
7. Koln — 6 (în Cupa U.E.F.A.).

Dacă unele formații din țări cu un 
fotbal de prestigiu au eșuat în a- 
:astă etapă (Anglia, Italia, Olanda).

a fost întîl- 
prin evolu- 

randamentul

sa abia în deplasare, dis- 
Rapid Viena cu 2—0, după 
nu reușise decît un scor 
Cit de adevărat se dove- 
faptul că echipele italiene

partide : Basel
Madrid — 4
5, Salonic 
Preșov

10 !, Dres- 
(în C.C.E.), 

4 (în Cupa 
8, Enschede —

în schimb, altele continuă să fie pre
zente în mare număr în cele trei 
întreceri. Ne referim în primul rind, 
la cele 
echipe calificate. Urmează un lung 
șir de 
printre 
garia, U.R.S.S., Grecia, R.D. Germa 
nă, Portugalia etc.

Privind tabloul calificatelor ne 
punem întrebarea încă înaintea al
cătuirii programelor din etapele ur
mătoare: cine ar putea fi în acest 
an finaliste în C.C.E. ? Bayern Miln- 
chen, Celtic, Steaua roșie Belgrad, 
Ț.S.K.A., Ujpesti Dozsa ? în orice 
caz. indiferent care dintre ele se vor 
înfrunta în întrecerea .finală, cîștigă- 
toarea actualei ediții a C.C.E. va fi 
o formație la 
puțini dintre 
european.

care s-au gîndit prea 
pasionații fotbalului

Ion

CUPA

OCHSENFELD

Fundașul iugoslav Iovanovici respinge de pe linia porții balonul ex
pediat de un înaintaș al echipei Liverpool. De altfel, tot el a. marcat 
(min. 89), golul victoriei 
— Steaua roșie Belgrad

formației sale. Fază din meciul F.C. Liverpool
1~2- Telefoto : A.P.-AGERPRES

STENOGRAMA MECIURILOR MAI IMPORTANTE
CAMPIONILOR EUROPENI.

Dynamo Dresda — Bayern Miinchen 3—3 (1—2). Dresda 
— 35 000 de spectatori. Au marcat : Hoeness (min. 10 și 
12), Miiller (min. 59), respectiv pentru gazde : Wătzlich 
(min. 42), Ganzera (min. 53) și Hâfner (min. 56).

Ț.S.K.A. Sofia — Ajax Amsterdam 2—0 (1—0), după 
prelungiri. Sofia, stadion Vasil Levski, 65 000 de specta
tori. Au marcat : Marașliev (min. 64) și Mihailov (min. 
116). Elvețianul Bucheli a condus echipele : Ț.S.K.A. : 
Filipov — Zafirov, Penev. P. Kolev. Vasilev, Sretkov, Ni- 
kodimpv, Atanasov (Mihailov). Jekov, Denev. Marașliev 
țiankov). Ajax : Stuy — Suurbier. Hulshof. Blankenburg, 
Krol, Neeskens (Schilker), Haan, Rep, Mulder, (A. Muh- 
ren). G. Muhren, Kaiser.

Ujpesti Dozsa — Benfica Lisabona 2—0 (0—0). Buda
pesta, stadion Dozsa — 35 000 de spectatori. Au marcat : 
Bene (min. 69) și Kolar (min. 71). Ujpesti Dozsa : Szent- 
•mihaly — Kolar, Harsanyi, Horvath, Nagy, Dunai III. 
Toth. Zambo, Fazekas. Bene, Fekete (Nosko). Benfica : 
Henrique — Malta. Humberto, Mesias, Artime, Toni, Ba
tista. Eusebio. Nene. Jordao. Simoes.

Zaria Voroșilovgrad — Spartak Trnava 0—1 (0—0). 
Voroșilovgrad — 40 000 de spectatori. A marcat Martin- 
kovski (mjn. 59).

---- Basel — F.C. Bruges 6—4 (3—2) ! Basel — 15 000 
Nielsen (Danemarca). Meci ex- 
nauză. cînd Lambert a marcat 
în favoarea belgienilor, aducînd 
(la. 3—3 și 4—4). Apoi, elvețienii 
și Hitzfeld golurile care le-au

F.C. Basel — F.C. 
de spectatori. A arbitrat 
trem de palpitant duuă 
de două ori din penalty, 
de tot atîtea ori egalarea 
au înscris prin Vamfler 
asigurat calificarea.

CUPA CUPELOR

Sporting Lisabona — F.C. Sunderland 2—0 (1—0). In 
tur au cîștigat fotbaliștii englezi cu 2—1.

F.C. Magdeburg — Banik Ostrava 3—0 (1—0) — După 
prelungiri. După 90 de minute de joc, la .scorul de *2—0 
pentru gazde, rezultatul general (după două meciuri) era 
egal : 2—2. în prelungiri Magdeburg marchează prin 
Sparwasser golul calificării.

Glasgow Rangers — Borussia MBnchengladbacli 3—2 
(2—1). Glasgow — 60 000 de spectatori. Au marcat : Conn 
(min. 10). .Tackson (min. 39), McDolan (min. 64), respectiv 
Jenssen (min. 34 și 76).

Rapid Viena — A.C. Milan 0—2 (0—2). Viena — 30 000 
de spectatori. A înscris Bigon (min. 27 și 42).

P.A.O.K. Salonic — Olympique Lyon 4—0 (2—0). 'au 
înscris Pacides (min. 25 șl 60), Aslanidis (min. 38 din 
penalty) și Terzanidis (min. 80).

CUPA U.E.F.A.

penalty) și Terzanidis (min.

Hibernian Edinburgh — Leeds United 4—5, — după- 
prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m. întâlnirea 
s-a încheiat la egalitate, 0—0, după prelungiri.__ ___
apoi penalty-urlle, în urma cărora formația engleză a 
obținut calificarea.

Lazio Roma — Ipswich Town 4—2 (2—0). 
a avut momente dramatice. în clipa cînd englezii 
beneficiat de o lovitură de la 11 m și au transformat-o, 
o mare parte din public a invadat terenul. După joc, 
numeroși spectatori au amenințat pe arbitru si formația 
engleză. A intervenit poliția și. în busculada creată, au 
fost rănite 13 persoane, iar 5 spectatori au fost arestați.

O.F.K. Belgrad — Dinamo Tbilisi 1—5 (0—3) ! Au ' 
marcat: Kipriani (min. 35 și 61). Helidze (min. 8). Nodia • 
(min. 17) și Cereteli (min. 71), respectiv Stoianovici 
(min. 74).

Wolverhampton Wanderers — Lokomotive Leipzig 4—1 
(0—0). Au înscris Kindon. Munroe, Dougan și Hibitt, res
pectiv Lowe.

Au urmat

Tntîlnirea
au
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