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Miine, etapa a Xlll-a a Diviziei A, la fotbal
ROMÂNIA PARTICIPĂ

CU 0 ECHIPA COMPLETA
LA BALCANIADA DE

DINAMOVIADA DE VOLEI

DE EA BACAU, CONSTANTA Șl RfȘIJA l\ CEM EEIIIATENJIEI HALTERE DE LA ATENA

la poarta lui Dinamo. In partidele lor, protagonistele derby-ului de miine au

Foto : P. ROMOȘAN

Pericol
nea faze palpitante. Se vor reedita ele și in marea lor întilnire ? Să sperăm că da

mai mereu, aseme-

are loc 
iar la 17 ■ 
vor des- 
România

La sfîrșitul săptămînii vi
itoare se va desfășura la A- 
tena Balcaniada la haltere. 
La 16 noiembrie 
Congresul balcanic, 
și 18 noiembrie se 
fâșura întrecerile.
va alinia o formație comple
tă, alcătuită (în ordinea ca
tegoriilor) din : Ion Hortopan, 
Stan Dinică, Marian Grigo
raș, Aurel Miuț, Constantin 
Dumitru (și Gh. Bercea), Gh. 
Miinea, Spiridon Herghele
giu și Vasile Deac.

Semifinalele pentru locurile 1—4 
în competiția internațională de vo
lei, Dinamoviada, au atras ieri 
după-amiază, în sala din Șos. Ște
fan cel Mare" un public mai nu
meros ca de obicei.

Reuniunea a fost deschisă de e- 
chipele Amrokan (R.P.D. Coreea
nă) și Levski Spartak (Bulgaria). 
Partida a fost în majoritatea tim
pului echilibrată și a reținut aten
ția publicului spectator, făcîndu-1 
să participe la joc tocmai datorită 
acestui element. Voleibalistele co- 
reence au utilizat de această dată 
mai puțin stilul combinativ 
care le caracterizează jocul, ceea 
ce a determinat și echilibrul de 
care am amintit. Levski 
ar fi putut, în condițiile 
adversarele au renunțat 
măsură la combinații, să 
de aceasta și prin blocaje rapide 
să se impună cu ușurință, însă 
acțiunile lor lente în defensivă au 
permis, totuși, mai scundelor ad
versare să cîștige în trei seturi 
printr-o concentrare mai mare în 
finaluri. S-au detașat Tang Ok- 
rim, Rii Ciun-ok și Kim Son-sil 
(Amfokan), Tania Gogova și Maria 
Petkova (Levski Spartak). Au ar
bitrat: Gh. lonescu și D. Radu
lescu. ,

Cea de a doua semifinală femi
nină a opus formațiile Dinamo 
(U.R.S.S.) și Dinamo (România). Un 
meci de factură tehnică mai mo
destă. enervant de lent, în care 
sovieticele s-au impus fără dificul
tate, deși nu au strălucit nici ele 
în tot timpul partidei. Bucureșten- 
cele au dovedit din nou insuficien
ța fizică arătată și în jocurile din 
serie, slăbiciuni grave la preluare, 
reacții înțîrziate la blocaj și rigi
ditate în linia a doua. In aseme-

Spartak 
în care 

în bună 
profite

Ok-rim. Fază dinde Tang
partida semifinală dintre Amrokan
Rii Ciun-ok finalizează pasa scurtă servită 

și Levski Spartak.
Foto : S. BAKCSY

nici nu aveau cum 
dificultate adversa- 
un blocaj mai înalt 
lupta la fileu. Nici 
s-a remarcat din 

G.

nea condiții 
să-și pună în 
rele care — cu 
— au dominat 
o jucătoare nu
cele două echipe. Au arbitrat: 
Pecsi (Ungaria) și J. Szlyvka (Po
lonia).

DUMINICA, LA VALENCE

MOMENTUL EXPRIMĂRII PROGRESELOR REALIZATE
Tncet-incet, campionatul se apro

pie de sfîr'Situl turului. Am ajuns la 
etapa a XIIl-a, ale cărei jocuri se 
vor disputa, toate miine. „Cap de 
afiș", fără îndoială, este cuplajul 
interbucureștean, ultimul din acest 
an. Oricînd, indiferent de locurile 
ocupate în clasament, partidele din
tre echipele bucureștene. mai ales, 
Dinamo—Steaua, au atras în tribu
nele stadionului zeci de mii de spec
tatori și au oferit jocuri spectaculoa
se. încheiate cu rezultate dintre cele 
«Vii neașteptate. Acum, parcă, interesu; 
e și măi mare, pentru că nici una din
tre cele patru reprezentante ale Ca
pitalei nu vrea să piardă contactul 
cu fruntașele clasamentului, mai 
că lidetul joacă în deplasare.

Desigur, fiecare partidă are 
portanța sa (mai ales acum cînd 
samentul este așa de strîns). dar este 
interesant de văzut în ce măsură 
Universitatea Craiova, venită după 
un program încărcat, va putea face 
față echipei lui Dembrovschi. dacă 
F.C. Argeș își va continua seria re
marcabilelor succese din ultima vre
me, dacă L’.T.A. va putea stopa as
censiunea universitarilor clujeni, a- 
junși pe un surprinzător loc 4. Pen
tru fruntașe, programul de miine

este favorabil echipelor clasate pe 
locurile 2 și 3 — F.C. Constanța si 
C.S.M. Reșița — care, beneficiind de 
avantajul terenului propriu (reșițe-

puține excepții, au cam lă-carc. cu
sat de dorit. (Al. C.).

(Citiți în pag. a 3-a unele amănun
te de la pregătirile echipelor).

PROGRAMUL JOCURILOR

București :

ales
im- 
cla-

J activi ta fii 
| sportive
I qe masă
MULTIPLE ACȚIUNI IN 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Sîmbătă și duminică, tineretul din 

municipiul București va fi din nou 
prezent la numeroase acțiuni spor
tive de masă.

Astăzi, de pildă, de la ora 15, sala 
Institutului de limbi străine va găz
dui „Cupa anilor 1“ Ia gimnastică, re
zervată echipelor de facultăți apar- 
ținind — în principal — Universității. 
Și tot astăzi, Incepînd de la ora 
14,30, pe stadionul „23 August" va 
avea loc finala „Cupei de iarnă* la 
fotbal, organizată de sectorul III.

Miine, alte trei acțiuni :
• De la ora 9, în sălile de sport 

ale școlilor generale nr. 19 și 172 se 
va desfășura concursul de tenis de 
masă organizat de sectorul I, cu par
ticiparea elevilor din unitățile de în- 
vățămint de toate gradele.

• De la ora 10 pe stadionul Poli
tehnica este programat „Crosul de 
toamnă" al Centrului Universitar 
București. Participă cîteva mii de 
studenți și studente.

• La aceeași oră, în pădurea Bă- 
neasa. șe va da startul în „Cupa cer
bilor", concurs de orientare turistică 
organizat de asociația sportivă Elec
tra.

„CROSUL TINEREȚII
„Crosul tinereții" a fost denumită 

competiția organizată recent, în cins
tea zilei de 7 Noiembrie, de către 
asociația sportivă Voința din cadrul 
cooperativei „Tehnometalica" din 
București. Pe aleile complexului spor
tiv Voința s-au întrecut, cu acest 
prilej. în interesante curse de aler
gări, 261 de tineri, dintre care 136 de 
fete.' A fost o întrecere reușită, în care 
ambiția tinerilor atleți a făcut ca 
toți să termine cursa. Pe primele 
locuri s-au clasat : Georgeta Ghiță, 
Paulina Ene și Rodica Avram, la 
fete, Mihai Ciobanu, Ion Slave și 
Ghcorghe Mutiș la băieți.

Cluj : 
Constanța : 
Reșița : 
Bacău : 
Petroșani : 
Brașov : 
Arad :

nii pentru

RAPID — SPORTUL STUDENȚESC și DINAMO — STEAUA (care 
se vor juca în această 
gust")
C.F.R.
F. C. CONSTANTA
C.S.M.
SPORT CLUB
JIUL
STEAGUL ROȘU
U. T. A.

F. C. ARGEȘ
POLITEHNICĂ IAȘI 
POLITEHNICA TIMISOARA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
PETROLUL
UNIVERSITATEA CLUJ

doua oirâ consecutiv),a
au mari șanse să reducă din diferența 
care îi separa de lider. în schimb, 
Politehnica Iași și Petrolul, dacă ne 
referim la ultima parte a clasamen
tului, se deplasează din nou, și îm
preună cu Politehnica Timișoara, 
sînt singurele dintre formațiile de 
pe locurile 0-—18, care duminică nu 
joacă acasă. Deci, clasamentul poate 
cunoaște la periferia sa importante 
schimbări. Dar, înaintea acestor mu
tații. care dau și ele frumusețe în
trecerii, sâ sperăm că vom urmări 
meciuri de bună calitate, divizionare
le A avînd datoria să ofere un revi
riment față de evoluțiile precedente,

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA

2. F.C. Constanta
3. C.S.M. Reșița
4. „U“ Cluj

5— 6. Dinamo 
F.C. Argeș

7. Steaua
8. A.S.A. Tg.

12
12
12
12
12

__ M.
9. Sportul stud. 

10—11. Politehnica Tim.
Steagul roșu

12. Rapid
13. Politehnica Iași
14. Jiul
15. C.F.R. Cluj
16. Sport Club Bacău
17. U.T.A.
18. Petrolul

8
7
5
6
6

12 6 
12 5 
12 5 
12 5 
12 4 
12 4

4
5
4
4
4
4

12
12
12
12
12
12
12

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

1
3
3
4
4
4
5
5
6
5
5
5
6
6
6
7
7
7

24—10
22—13
20— 14
13— 9
18— 15
21— 18 
16—11 
16—21
19— 15

9—11
9—11

14— 16
11— 15
13— 14
15— 26
14— 20
12— 19
12—17

VALENCE. 9 (prin telefon). După 
o călătorie plăcută în care atmos
fera tinerească a prevalat, iată-i pe 
rugbyștii români oaspeți ai orașului 
Valence, devenit de cîteva zile „ca
pitala sportului cu balonul oval". 
Aici se va inaugura, de fapt, sezo
nul internațional al „cocoșilor". 
(Fiindcă meciurile cu Japonia, chiar 
și cel de la Bordeaux, nu sînt luate 
de specialiști prea în serios...).

Așadar, echipei române îi revine 
dificila, dar frumoasa misiune de a 
proba forța XV-lui francez, care — 
după cum se știe — consideră a- 
nuala sa întilnire cu selecționata 
României drept o ultimă și serioasă 
verificare a posibilităților înaintea 
„Turneului celor 5“.

Interesul față de partida de du
minică este enorm la Valence și 
pare sigur că stadionul municipal 
„Chambelliere" va cunoaște o at
mosferă de zile mari și un record 
de spectatori -- 18 000 !

Elie Cester, căpitanul XV-lui Va
lence Sportif, totodată titular în li
nia a Il-a a naționalei franceze, 
este foarte mișcat de faptul că va 
juca pentru prima oară în fața pro
priilor lui suporteri. „Am puțin 
trac — a declarat el ziariștilor —

cu atît mai mult cu cît românii 
sînt întotdeauna adversari dificili. 
Simt ceva cu totul deosebit jucind 
acasă, dar gindesc că totul va fi în 
cele din urmă bine".

Toate ziarele de vineri diminea
ță publică ample informații în le
gătură cu sosirea rugbyștilor români 
în Franța, cu trecerea lor prin Pa
ris. Astfel, cotidianul de sport 
„l’Equipe" inserează un amplu re
portaj, care începe în prima pagină 
cu o mare fotografie pe 5 coloane 
(aproape cît toată pagina !), înfăți- 
șîndu-i pe înaintașii reprezentativei 
României — Cioarec, Fugigi, Cior-

nei, Munieanu, Dumitru, Postolache, 
Șerban, Dinu, Pop și Atanasiu — 
ținîndu-se Ia braț...

„Rugbyștii români, la început de 
drum“, iată explicația acestei foto
grafii urașe. Plimbarea braț la braț 
vrea să simbolizeze unitatea și omo
genitatea XV-lui românesc, atuuri 
de care francezii vor trebui să țină 
seama în calculele lor. Reportajul 
continuă în interiorul ziarului, sub 
semnătura lui Guy Sitruq, și poartă 
titlul „Am întîlnit români încreză-

Cea mai așteptată partidă a se
mifinalelor a fost aceea dintre for
mațiile masculine Dinamo (Româ
nia) și Dinamo (U.R.S.S.). Ea a dat 
naștere unei dispute de mare tensiu
ne, mai cu seamă prin faptul ca din 
sextetul nostru, apreciat ca favorit 
în acest meci, lipsea Gabriel Udiș- 
teanu, care s-a accidentat ieri di
mineață, la antrenament. Așa cum 
era de prevăzut, voleibaliștii noș
tri au început, prin urmare, cu un 
sextet modificat și cu teama că 
jocul nu se va închega ca în for
mula obișnuită.

Setul I, care a durat exact cît o 
repriză de fotbal, a fost extrem 
de disputat, chiar dacă pe tabela 
de marcaj voleibaliștii români au 
avut, pînă spre final, avantaj de 
4—5 puncte. Replica dinamoviștilor 
sovietici a fost, în această parte, 
deosebit de puternică, ei reușind, 
într-un moment de slăbiciune a 
bucureștenilor, să refacă handi
capul ce-i despărțea de adversari 
și chiar să preia conducerea (de la 
7—12 au făcut 14—13 !). Finalul a 
fost dramatic și epuizant din punct 
de vedere fizic și, mai ales, nervos, 
însă echipa română a izbutit să 
și-l adjudece, după ce a fost con 
dusă de cîteva ori în prelungiri 
după ce a 
sovieticilor, 
după acest

li 
anulat 9 setball-uri ale 
Era de presupus că, 

set maraton, una dintre
Aurelian BREBEANU

/Continuare tn pag. a 4-a) (Continuare tn pag. a 4-a)

Sala Floreasca, azi gong inaugural

„CUPA PRIETENIA"
în sala Floreasca din Capitală va 

începe astăzi, la ora 10, cea mai im
portantă competiție din calendarul 
Federației române de judo — „CUPA 
PRIETENIA". După cum se știe, in 
loturile republicane 
seniori 
titulari 
meritul_ _____ .. r .
trei ei chiar categoric 
curenții cu activitate competițională 
îndelungată. Acum, juniorii selecțio
nați în echipele care vor participa la 
întrecerile tradiționalei competiții În

_______  _ fie ele și de
— ' la multe dintre categorii 
sînt sportivi tineri, ce au 
de a-i fi depășit — unii dln- 

pe con-

ternaționale au prilejul, pentru pri
ma dată, să facă pași însemnați pe 
drumu] afirmării. Antrenorii își pun 
îndeosebi mari speranțe în Jozsef 
Szakacs (cat. 63 kg), Viorel Răuț 
(cat. 58 kg), Nițu Gelu (cat, 65 kg), 
Lazăr Loghin și Toma Mihalache 
(cat. 70 kg), Ioan Balint (cat. 85 kg) 
șl Constantin Georgescu (cat. 93 kg).

Desigur, confruntările vor fi deo- 
»eblt de dificile. Este suficient să a- 
mintlm că printre sportivii oaspeți 
slnt și medaliat! la ultima ediție a 
campionatelor europene i Ingolf

Lotul sportivilor sovietici a efectuat ieri după-amiază un antrenament 
în sala de judo „Olimpia" din Capitală. Foto : S. BAKCSY

între 13-18 noiembrie la Nitra [Cehoslovacia]

JUDEJUL SUCEAVA Atletismul» 
la ordinea zilei!

11 TURNEUL PRIETENIA" PENTRU JUNIORI

Z/1 JUDO
Lahr (cat. 63 kg) și Wolfgang Zerni- 
kov (cat. 93 kg), ambii din R.D. Ger
mană, au cucerit titlurile continen-

PROGRAMUL DE AZI
Orclc 10—13 întrecerile din 

cndrul tururilor preliminare l 
Ora 17: festivitatea do des

chidere I ,Orele 17,20—20,30: partidele 
din recalificări, semifinale, fi
nale fi (festivitatea de pre

miere.

taie la categoriile respective, sovie
ticul Aristotel Spirov (cat. 70 kg) a 
obținut medalia de argint, iar cuba
nezul Cobrera Manalejo (cat. 70 kg)

Campionatele

Dan Grecu a avut și la actuala ediție a cam
pionatelor republicane o comportare remarca
bilă, ocupînd primul loc după exercițiile impuse

nafionale de gimnastică

EXERCIȚIILE IMPUSE

(Continuare tn pag. a 2-a)

PITEȘTI, 9 (prin telefon). 
Finalul „stagiunii competițio- 
nale" interne marchează aici, 
în Sala sporturilor din loca
litate, desemnarea echipelor 
campioane ale țării la catego
ria maeștri și maestre, pre
cum și stabilirea ierarhiei in
terne la individual compus 
masculin. întrecerea a înce
put vineri dimineață cu exer
cițiile impuse pentru gimnaștii 
care aspiră la poziții fruntașe 
în campionatul intern. Un nu
măr surprinzător de mic de 
maeștri (doar 10) s-a prezentat 
la start, astfel că n-a fost 
deloc o problemă prea compli
cată pentru campionul en-titre. 
Dan Grecu, să se anunțe din 
nou principalul favorit al 
competiției. Deși exercițiile 
impuse au dat serios de furcă 
tuturor finaliștllor, inclusiv 
campionului nostru absolut, a 
fost totuși evidentă superiori
tatea trio-ului Dan 
Mircea Gheorghiu șl 
Borș.

Totuși, nu ne putem declara 
mulțumiți de nivelul la care 
au fost prezentate impusele, 
chiar dacă acceptăm circum
stanța că este pentru prima 
oară cînd ele sînt executate 
într-o întrecere oficială. Des
tul de multă nesiguranță, gre
șeli de execuție (mai ales la 
inele și bară fixă), numeroase 
bîlbîieli și chiar apariții peni
bile, cu defecțiuni flagrante 
de ținută, de tehnică sau de 
prezentare generală.

Dan Grecu, cu cunoscuta-i 
constanță. a obținut note

Grecu, 
Mihal

peste 9 la toate aparatele acu- 
mulînd un avans ce poate fi 
hotârîtor în desemnarea cam
pionului țării. în evident pro
gres s-a prezentat Mircea 
Gheorghiu, cu evoluții remar
cabile la cal cu minere și sări
turi.

In cursul după amiezii au 
intrat în concurs, tot cu exer
cițiile impuse, echipele de ma
estre. A fost un spectacol a- 
greabil. cu multe evoluții de 
ridicată valoare tehnică la 
care și-au adus contribuția 
aproape toate cele 44 de spor
tive care s-au prezentat în 
competiție. Cu mult interes au 
fost urmărite evoluțiile Alinei 
Goreac și Ancăi Grigoraș, 
proaspăt medaliate la C.E. de 
la Londra, Nadiei Comăneci și 
Teodorei Ungureanu, speran
țe de miine ale gimnasticii 
noastre feminine.

Iată primii clasați după 
exercițiile impuse i masculin; 
1. Dan Grecu 55,03 ; 2. Mircea 
Gheorghiu S3,60; 3. Mihai 
Borș 52,35 etc.; feminin: 1. 
Liceul de gimnastică Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej 184,65 p ; 2. Di
namo Buc. 177,15 p ; 3, S.C. 
Bacău 172,05 p ; 4. C.S.S. Buc. 
169,30 p, 5, Șc. »p. Oradea 
168,75 p, 6. C.S, Arad 167,85 p.

Sîmbătă, stnt programate 
exercițiile liber alese pentru 
maestre și maeștri la capătul 
cărora vom cunoaște echipele 
campioane pe 1973 și campio
nul absolut la individual com
pus.

Constantin MACOVEI

SINDICATELE Șl ATRIBUȚIILE LOR PRIVIND SPORTUL DE MASĂ

SPIRIT DE RĂSPUNDERE, DAR NU PESTE TOT

In cîteva orașe din județul Sucea
va vor avea loc simbătă și dumini
că diferite concursuri 
Fălticeni, de pildă, în 
CJEEȘ se va desfășura 
de selecție in. probe de 
aruncări, cu participarea 
toate școlile orașului și

HOCHEI
atletice. La 
organizarea 
un concurs 
demifond și 
elevilor din 

t___ _ , . din cele ale
comunelor învecinate. Este o acțiune 
care se înscrie în suita altora, simi
lare, menite să depisteze elemente 
pentru centrul de atletism al jude
țului Suceava, în curs de construire 
la Fălticeni.
' Duminică sînt programate crosuri 
de toamnă în localitățile Rădăuți, Va
tra Dornei, Gura Humorului.
Constantin ALEXA, coresp. județean

Intre 13 și 18 noiembrie se va des
fășura în localitatea Nitra (Ceho
slovacia) ediția a IlI-a a turneului 
de hochei rezervat echipelor de juni
ori din țările socialiste, „Turneul 
Prietenia".

In vederea participării la acest im
portant turneu — prima manifestare 
internațională din calendarul acestui 
sezon al hocheiștilor juniori — au fost 
selecționați următorii jucători : Mir
cea Avram, Zoltan Gergely, Sandor 
Gali, Alexandru Gabrieli, Gabriel Nu- 
țescu. Marian Moldoveanu, Marian 
Butti, Alexandru Bălăuca, Gheorghe 
Bălăș’oiu, Constantin Dumitru, Ștefan

Chițu, Nicolae Vișan, Zoltan Naghi, 
Adrian Olenici, Lajos Bartales, Fran- 
cisc Sandor, Istvan Szabo, Radu Sfi
elii. Deneș Csiszer și Tibor Peter. 
De pregătirile lotului nostru — care 
va pleca azi spre Nitra — s-au ocupat 
antrenorii Virgil Crihan, Enieric Me- 
zei și Alexandru Kalamar.

Echipa României face parte din se
ria A, alături de selecționatele 
U.R.S.S., Poloniei și Ungariei. în se
ria B se vor întrece echipele R. D. 
Germane, Bulgariei și Cehoslovaciei. 
In primul meci al turneului hoche- 
iștii noștri vor juca marți dimineața 
în compania reprezentativei Poloniei.

Ilotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului precizează, prin
tre altele, că „Uniunea Generală a Sindicatelor... și 
celelalte organizații de stat și obștești cu atribuții 
în mișcarea sportivă răspund de organizarea și des
fășurarea educației fizice și a sportului de masă în 
domeniile lor de activitate, asigurînd ca întregul 
tineret, masele oamenilor muncii să practice siste
matic exercițiile fizice și sportul".

La scurt timp după apariția acestui important do
cument de partid, Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, a adop
tat un cuprinzător plan de măsuri, din care extra
gem : „Ca parte integrantă a procesului de educație 
a oamenilor muncii, sportul ocupă un loc important 
în activitatea permanentă a sindicatelor, CARE 
RĂSPUND DE ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURA
REA EDUCAȚIEI FIZICE, TURISMULUI, SPORTU
LUI DE MASA...".

Avînd precizate foarte exact și detaliat sarci
nile ce le revin în organizarea de acțiuni sportive

PREȘEDINTA COMITETULUI SINDICATULUI: „Șl

accesibile salariaților, care să contribuie la fortifi
carea organismului acestora, la dezvoltarea capaci
tății fizice și creșterea puterii lor de muncă, la 
prevenirea efectelor sedentarismului, la reducerea 
«iazurilor de îmbolnăviri — cele mai multe comitete 
sindicale (acestea fac, de astădată, obiectul investi
gațiilor noastre) manifestă interes și preocupare sus
ținute. Am întîlnit, în timpul raidului efectuat la 
cîteva mari întreprinderi bucureștene, președinți de 
comitete sindicale pe agenda cărora, alături de pro
bleme de protecția muncii, de reducere la minimum 
a poluării de orice natură — angrenarea salariaților 
în diverse forme ale exercițiului fizic constituie o 
preocupare majoră. Cum — din fericire cazurile 
sînt izolate și cu totul particulare — am întîlnit și 
nepăsare, chiar atunci cînd comitetul sindicatului 
n-ar fi avut altceva de făcut decît să confirme con
ducerii întreprinderii că, realmente, asociația spor
tivă are nevoie de o popicărie care, oricum, începută 
fiind și neterminată, putea fi finisată în cîteva zile 
cu forțele proprii ale asociației sportive. Cu condi
ția să fi primit aprobarea...

SPORTUL FACE PARTE DIN VIAȚA OAMENILOR"
îndeplinire, înainte de termen, a 
planului cincinal. în acest efort al 
tuturor, cu atît mai mult trebuie 
apreciată preocuparea pentru ca 
și sportul să fie, zi de zi, pe agen
da de lucru a comitetului sindica
tului, a președintei acestuia în mod 
special, în cazul de față...

Ne aflăm în biroul tovarășei 
Ioana Gae, președinta Comitetului 
sindicatului de la F.R.B. în dimi
neața acelei zile, președinta avu-

Am avut șansa ca în primul nos
tru raid prin cîteva asociații spor
tive din întreprinderi ale Capitalei 
să întîlnim o președintă de ..comi
tet sindical pentru care sportul, 
exercițiul fizic, sînt puse pe ace
lași plan cu multiple alte preocu
pări menite să înlesnească oame
nilor o viață sănătoasă. Firește, la 
Filatura Română de Bumbac, ca și 
în alte părți, comitetul sindicatului 
este angrenat în efortul general de

sese multe probleme de rezolvat 
și, fiind în compania Elenei Toma, 
președinta asociației sportive, 
ne-am exprimat îndoiala în ceea 
ce privește o posibilă convorbire 
pe teme de sport cu președinta 
sindicatului. Dar Ioana Gae a fost 
foarte punctuală și, la ora stabilită 
dinainte, a intrat în birou pregă
tită pentru un dialog. Nu ne-a tre
buit mult să constatăm că nu ac
ceptase de circumstanță discuția.

Știa rezultate din activitatea de 
masă și de performanță a asociației, 
cunoștea nume de tinere care se 
evidențiaseră cu ocazia diferitelor 
manifestări sportive, știa, in fine, 
la ce anume acțiuni urmează să 
fie prezente reprezentantele asocia
ției de Ia F.R.B.

Despre angrenarea în activitatea 
sportivă de masă a salariaților de 
la F.R.B. (ale căror rezultate sînt 
apreciate atît la Consiliu] munici
pal al sindicatelor, cît și la 
C.M.E.F.S.) vom scrie mai puțin, 
oprindu-ne asupra preocupării co
mitetului sindicatului, a președin
tei acestuia, pentru ca exercițiul 
fizic să fie tratat tot atît de serios 
cum sînt tratate problemele pro
ducției. După ce, de două ori în 
acest an, activitatea asociației spor
tive a fost analizată în comitetul 
sindicatului, acest organism și-a 
planificat de o asemenea manieră 
munca, incit un activist (doi, dacă 
acțiunile erau mai multe) să știe 
permanent ce trebuie întreprins pe 
linia atragerii oamenilor în prac
ticarea exercițiului fizic. Leanca 
Niță, din secția de finisaj, organi
zator de grupă sindicală, membră 
în comitetul sindicatului, a primit

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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H iJ t H H A kTiT ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ȚĂRH ÎNAINTEA"
Cu toate că sfîrșitul acesta de săptămînă nu este așa de bogat în 

întreceri ca cele precedente, totuși, unele dintre contruntările sportivilor 
noștri fruntași solicită interesul prin valoarea și echilibrul lor. Se poate 
spune că în cîteva discipline ne aflăm chiar în momente de vîrf, așa 
cum este cazul gimnasticii și popicelor, iar în altele activitatea se apropie 
de punctul său maxim, cum se întîmplă în hochei. Dar, nimeni nu va 
putea mai bine să aprecieze aceste lucruri decît tehnicienii în cauză, 
cărora pentru deplina edificare a cititorilor Ie dăm, ca de obicei, cuvîntul.

UN INTERESANT CUPLAJ ÎN CAPITALĂ
SOC H E Uz

Astăzi și miine va avea loc în Ca
pitală un nou și interesant cuplaj 
Jjocheistîc, determinat de disputarea 
celei de a doua etape a Diviziei A. 
Datorită unor cauze obiective (lotul 
de juniori evoluează în Cehoslovacia, 
la Nitra, în cadrul „Turneului Prie
tenia") celelalte două partide pro
gramate în cadrul Diviziei au fost 
aminate, deoarece unele dintre for
mațiile din grupa secundă (Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc și I.P.G.G. Bucu
rești) dau lotului de juniori numeroși 
component!. Din acest motiv, au loc 
doar două meciuri în prima grupă 
valorică: Dinamo București — S.C. 
Miercurea Ciuc și Steaua — Dună
rea Galați. în legătură cu aceste 
două jocuri am solicitat antrenorilor 
de la Dinamo București și Dunărea 
Galați opiniile lor.

MIHAI FLAMAROPOL (Dinamo 
București): „După încheierea meciu
rilor din cadrul Cupei României an
trenamentele desfășurate într-un ritm 
mai intens decît de obicei, au urmă
rit, în mod deosebit, îmbunătățirea 
jocului în apărare, una dintre prin
cipalele carențe ale formației noas
tre. Am insistat asupra comportării 
fundașilor și asupra aportului atacan
telor la acest moment de joc, reali- 
zînd — cred eu — un sensibil pro
gres în aceste privințe. Organizarea 
apărării a fost în jocurile cu Dună-

rea Galați, mai ales în cel de al doi
lea, punctul forte al echipei noastre 
și eu sper ca în viitor să nu 
mai avea necazuri la acest capitol, 
în privința celor două întîlniri cu 
S.C. Miercurea Ciuc trebuie să preci
zez că jucătorii acestei formații au 
dovedit la prima lor evoluție din 
Capitală că sînt într-un mare pro
gres. Deci, vom avea o sarcini mai 
dificilă. Totuși, opinez că Dinamo 
București re va impune si va cîștiga 
ambele jocuri".

ION TÎRON (Dunărea Galați) : 
„Formația noastră a început Divizia 
handicapată de lipsa de pregătire 
specifică, pe gheață. A fost un con 
curs nefericit de împrejurări, care a 
determinat ca patinoarul din orașul 
nostru să fie oprit cît.va timp. Dar, 
chiar dacă nimeni nu este vinovat 
de acest lucru, totuși noi am supor
tat consecințele. în plus, avînd foar
te mulți elevi în echipă obligați să 
fie prezenți la cursuri, ar fi fost cu 
totul altfel dacă in prima etapă .ju
cam pe teren propriu, așa cum fusese 
inițial programat. în concluzie nu 
putem încă evolua la valoarea obiș
nuită. Știm însă să ne apărăm cu 
dlrzonie șansele si în primul mzcj cu 
Dinamo București am dovedit din 
plin acest lucru. în cele două con
fruntări cu Steaua sper ca jucătorii 
mei să se mobilizeze și mai mult și 
să acționeze cu maximum de aten
ție. în acest fel cred tă putem da o 
replică consistentă Valorosului nostru 
adversar".

masculin, ca și în anii precedenți, 
lupta se va da între echipele Di
namo și Steaua, participarea fiind 
destul de redusă. Rregretăm că nu 
am putut include în concursul pen
tru desemnarea campioanei pe echi
pe și exercițiile impuse, din cauza 
insuficientei lor pregătiri de către 
toți finaliștii. în șchimb, la femi
nin, în condițiile participării unui 
grup masiv de maestre, anticipăm 
un spectacol de bună valoare Jeh- 
nică. Titlul și-l vor disputa, cu șan
se apreciabil egale, echipele S.C 
Bacău, Liceul de. gimnastică Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej, Di.namo Bucu
rești, Clubul sportiv 1 școlar Bucu
rești, alcătuite clin sportive care au 
reprezentat de multe ori culorile 
țării în competiții internaționale.

Rezultatele obținute în acest an 
de gimnaștii români la C.E. de la 
Grenoble și Londra ne obligă să 
fim foarte exigenți cu evoluțiile 
maeștrilor gimnasticii noastre, să- le 
pretindem exerciții de ridicată va
loare internațională, spre a putea 
aștepta cu încredere participarea 
echipelor României la C.M. de anul
viitor .

DERBYUL FEMININ AL CAPITALEI,
VOINȚA - GLORIA, DESCHIS ORICĂRUI REZULTAT

în cadrul etapei a VI-a a cam
pionatului Diviziei A la popice fe
mei, în seria Sud, se dispută unul 
dintre cele mai importante jocuri, 
și anume acela dintre două echipe 
fruntașe bucureștene, Voința și 
Gloria. Iată ce declară despre a- 
cest derby bucureștean cei doi an
trenori :

Al. ANDREI (Voința) : Meciurile 
dintre cele două formații au fost 
totdeauna frumoase și- viu dispu
tate. De fiecare dată, în ultimele 
două ediții ale competiției, a cîști- 
gat echipa gazdă. Acum noi sîntem 
în postura de gazde... Cu toate că 
Gloria are acum o poziție mai a- 
vantajoasă în clasament, eu cred

totuși că noi păstrăm șanse mai 
mari. Dar, și la popice... bila e ro
tundă.

C. NEGUȚOIU (Gloria) : Fetele 
noastre sînt într-o formă foarte bu
nă, dovadă ultimele rezultate din 
campionat și jocul recent cu puter
nica formație maghiară, Ferencva- 
ros Budapesta pe care am între
cut-o la o diferență apreciabilă. 
Jocurile pe arene' străine ridică însă 
totdeauna semne de întrebare. Une
le dintre componentele echipei 
noastre se antrenează. în cadrul lo
tului pe arena Voința, ceea ce e 
un atu în plus pentru noi. Apoi 
treî dintre jucătoarele Gloriei obțin 
și „a£ară“ rezultate în jur de 420 
p d. Oricum, partida va fi de up 
bun nivel tehnic și deschisă orică
rui rezultat.

0 ETAPĂ DESTUL DE CALMĂ 
ÎN RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

DE MASĂ S
Sîmbâtă șî duminică, returul Divi

ziei A programează o etapă destul 
de calmă (a VI-a xdin totalul de 
nouă), fără intflnirî ale căror rezul
tate să poată avea repercusiuni evi
dente în finalul competiției. Doar la 
fețe . șl aceasta doarece fruntașa cla
samentului Progresul București nil 
susține nici un meci acum, crima 
formație de la C.S. Arad (antrenor 
E. Procopeț) va trece, pentru mo
ment, pe locul intîl după victoria 
pe care o va obține cu siguranță 
—• sîmbătă — împotriva ultimei cla
sate, Voința București. Sîmbătă vii
toare însă, partida dintre bucureș- 
tence. și arădence va fi hotărîtoare 
pentru desemnarea campioanei.

Iată însă șl opinia unui antrenor, 
cel ăl echipelor Progresul București 
care conduc în clasamentele campio
natelor republicane :

Prof. NICOLAE ANGELESCU (Pro
gresul); „în etapa de azi șl mîine, sin
gurele partide feminine au loc la 
Arad unde echipeLe gazdă, C.S. Arad 
I și II vor primi replica ultimei cla
sate, Voința București, în fața căreia 
nu vor avea prea multe probleme 
de rezolvat pentru a ieși învingă
toare. în întrecerea băieților, liderul 
clasamentului. Progresul București va 
primi — sîmbătă — replica formației 
din Tg. Mureș. Comerțul, dar șanse.

le sînt de partea noastră. Din garni
tura pe care o voi alinia. Aurel O. 
vanez, Sergiu Luchian, Virgil Sîn- 
deanu șl Alexandru Huzescu, va fi 
interesant de urmărit, în special, e- 
voluțla primului care, săptămînă care 
urmează va fi prezent ca titular al 
reprezentativei țării Ia campionatele 
internaționale al Ungariei. Un alt ju
cător selecționat în iotul național. Ion 
Panait își va face o ultimă verificare 
în cadrul întîlnirii pe care echipa 
lui. Voința București, o va juca în 
deplasare, cu C.S. Arad. în rîndurlle 
gazdelor s-ar putea să apară și ex
perimentatul Tiberiu Covaci. Oaspeții 
rămîn favoriți în ciuda eforturilor 
pe care băieții colegului Procopeț le 
fac pentru a scăpa de locul precar 
ocupat In clasament.

O întrecere echilibrată se dispută 
duminică, în Capitală, între Locomo
tiva București și Școala sportivă Bu
zău. învingătoarea urmînd să-și con
solideze oarecum poziția a treia în 
clasamentul final.

în sftrșlt. ultima partidă programa
tă în această etapă va opune — du
minică — echipei bucureștene Poli
tehnica pe Comerțuj Tg. Mureș. Aș
teptăm să vedem dacă tînărul com
ponent al formației studențești, Dan 
Ghiță, va confirma buna lui compor
tare din returul campionatului de ju
niori. desfășurat săptămînă trecută 
la Hunedoara și unde el a fost o 
adevărată revelație".

„AȘTEPTĂM CU ÎNCREDERE EVOLUȚIILE

MAESTRELOR SI MAEȘTRILOR> GIMNASTICII NOASTRE

între 9—11 noiembrie, Sala spor
turilor din Pitești găzduiește între
cerile campionatelor de gimnastică 
pe echipe rezervate senioarelor și 
seniorilor. Cu acest prilej am so
licitat secretarului general al F.R.G., 
prof. Nicolae Vieru. cîteva impre
sii asupra desfășurării importantei 
competiții :

NICOLAE VIERU : „După desem
narea campioanelor de junioare,

iată că ne aflăm în fața unor noi 
examene ale gimnaștilor noștri 
fruntași — campionatele pe echipe 
rezervate senioarelor și seniorilor. 
Ambele întreceri, programînd atît 
exerciții impuse cît și liber alese 
(numai la băieți), reprezintă pentru 
noi startul într-o nouă etapă impor
tantă de pregătire, cea premergă
toare campionatelor mondiale de 
anul viitor ce se vor desfășura la 
Varna. Avem toate motivele, deci, 
să așteptăm cu încredere evoluțiile 
maestrelor și maeștrilor noștri. La

UNOR SEVERE EXAMENE INTERNATIONALI
Discuție cu antrenorul federal Nicolae

Socotită prin ampMjarea sa, dar 
mai ales prin succesul cunoscut la 
ultimele ediții, una din marile în
treceri sportive ale primelor luni din 
anul viitor, campionatul masculin de 
handbal este încă din aceste zile în 
centru) atenției numeroșilor iubitori 
ai acestui sport. Se comentează șan
sele, se fac pronosticuri, se discută 
cu aprindere asupra evoluției hand
balului. Mai presus de orice se fac, 
însă, pregătiri. Antrenamente, parti
de , de' verificare, în general pregătiri 
intense, lucrîndu-se cu migală și- CU 
grijă la definitivarea loturilor re
prezentative, la îmbogățirea bagaju
lui tehnic, tactic și fizic al celor mai 
buni jucători. Handbaliștii români 
sînt și ei prinși în acest vîrtej, ca
racteristic apropierii marilor compe
tiții mondiale. Unul după altul ter
menele de verificare s-au scurs, eta
pele de pregătire s-au consumat, lo
tul nostru lntrînd In aceste zile în 
cea de a doua perioadă de maximă 
formă a Sa, care trebuie să ajungă 
la vîrf în zilele „Trofeului Carpați" 
de la Cluj (20—25 noiembrie), la care 
vor lua parte, alături de cele două 
selecționate ale țărîi noastre, repre
zentativele Iugoslaviei, R.D. Germa
ne, Danemarcei și Uniunii Sovietice, 
înainte de aceasta, însă, un alt test 
stă în fața handbaiiștilor din prima 
garnitură : dubla confruntare cu se
lecționata Cehoslovaciei, programată 
in zilele de 15 și 17 noiembrie în 
sala Olimpia din Timișoara.

în legătură cu aceste apropiate 
dispute internaționale, dar mai cu 
seamă din dorința de a afla noutăți 
despre comportarea selecționaților Ia

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN SĂLILE I.E.F.S.
irtrHnt-KwnrwawrgriiMwiij

Finalele „Cupei României" la scrimă
„Cupa României" la scrimă, princi

pala competiție internă a sezonului, a 
ajuns la ultima etapă — finalele. Eveni
mentul se va consuma rlmbăta șj du
minică. Gazdă — sălile Institutului de 
Educație Fizică șl Sport din Capitală, 
puse la dispoziție cu multă generozi
tate, federației de resort de către rec
toratul institutului și conducerea clu
bului I.E.F.S.

Finalele vor reuni cîțe 16 trăgători 
de fiecare armă, după cum urmează :

FLORETA BĂRBAȚI : Tiu. Ardeleanu, 
Bănică, Falb, Al. Ionescu, C. Nioulescu, 
Kuki„ Noise, Micloș, T. Mureșatiu, Pe. 
truș, Decsc, Ursovici, Bejenaru, Pordca 
și Hetz. De reținut prezența unor flo- 
retiștl consacrațl, ca Mureșanu. Țiu, 
Falb, Ardeleanu, Bănică, alături de re
prezentanți ai tinerei generații, în frunte 
cu Kukl. Pordea și Hetz, Duelul celor 
16 este deschis oricărui rezultat...

FLORETA FEMES ; Ileana C.yiilai,
Olga Szabo, Suzana Ardeleanu, Ecate-
rina Stahl, Magdalena Barto?, Aurora
Crișu, Viorica Draga, Elena Pricop,
Adriana Moroșan-Dragomir. Eva Lucaci, 
Elisabeta Doară, Agafia Ilalchin, Eva 
Pallay, Eva Lengyel, Rodie» Onu și Ma
ria Habala. In ciuda unor absențe no
tabile (Ana Paseui Marina stanea-Filip, 
Suzana Saplontay ele.), întrecerea flore- 
tistelor promite să ofere un spectacol 
de cea mai bună rtairtate, o veritabilă 
reeditare a finalei campionatului repu
blican individual de senioare. In prim 
plan se situează Ileana Gyulal, Olga 
Szabo, Magdalena Bartoș șl Viorica 
Draga, protagoniste la toate concursu
rile din ultima vreme. Cu mult interes 
însă este așteptată și evoluția foarte 
tinerei Aurora Crișu, care reintră in
tr-un concurs de anvergură, după o 
absență de aproape șase luni din acti
vitatea competltională.

SPADA : Iorgu. Al. Istrata, Doboș, 
Bărăgan, P. Szabo, Manta, Podeanu, 
ToroK, Duțu, Cerea, N. Istrate, Ștefă- 
nică, Pongraț, B. Dom.ianschitz, Vitălyos, 
Dumitrescu. Concursul ar putea să În

semne un nou succes al experimentatu
lui reprezentant al Medicinii Tg, Mu
reș, Anton Pongraț. Așteptăm insă, de 
data aceasta ca valorosul nostru spa
dasin să fie mal ferm talonat de ceilalți 
specialiști ai acestei probe șl in prin
cipal de Bărăgan. P. Szabo. Duțu șl 
Iorgu. Și la spadă, citeva absențe for
tuite — Huszar și Angeleșeu.

SABIE : Irlmlcluc, Culce», Nllcă, Ma
rin, Mustață, Dobre, Crișu, Alexe, Pop, 
Micherc, Vlad Șcrban, Popovlci, Turcu, 
Mihălleanu, Fodor, Spinu. Chiar șl cu 
Irlmiciuc dar fără D. Popeseu. sancțio
nat de F.R.S., ambii de la Politehnica 
lași, finala se pare că se va rezuma la 
o angajare în lupta pent™ locul I a 
trăgătorilor de la Steaua, in principal 
Nllcă, Culcea și Marin...

Pentru a asigura reușita competiției, 
forul de specialitate a numit In colec
tivul de arbitri, o serie de tehnicieni 
dintre cei mai neputațl, in frunte cu 
Sorin Poenaru, Ștefan Haukler, Hariton 
Bădescu, l.adislau Rohoni, Cornel Pel- 
muș. Virgil Teoclorescu, Glieorglie Ma
tei și Nicolae Marinescu.

Programate în ajunul Campionatelor

balcanice de scrimă (21—-25 noiembrie), 
finalele „Cupei României” reprezintă un 
ultim test in vederea acestei Importante 
întreceri internaționale, care va II găz
duită de capitala țării noastre. Un suc
ces In această competiție ar putea de
termina ea mulți dintre Analiști — mai 
ales dintre cel tineri — sft fie incluși 
în loturile republicane... (T. ST.)

Spadasinul Paul Szabo (C,S.M. Cluj), unul dintre protagoniștii finalei 
„Cupei României Foto : Paul ROMOȘAN

ultimele teste (cele două partide din 
deplasare eu reprezentativa R.F. Ger
mania) am solicitat antrenorului fe
deral Nicolae Nedef cîteva opinii.

— După cîștigarea „Trofeului Iugo
slavia" și a turneului internațional 
de la Martin, ca să amintim doar 
cele mai importante examene inter
naționale de pînă acum ale lotului, 
cum apreciați rezultatele din partide
le cu R.F. Germania (n.n. o victo
rie : 17—15 și o înfrîngere : 14—15)7

— Ținînd seama de faptul că mulți 
component) ai lotului au lucrat spo
radic în ultimul timp din cauze o- 
biective (examene, accidentări etc.) 
cred că rezultatele nu pot fi consi
derate decît mulțumitoare. Se putea 
cîștiga și a! doilea joc. Dar numai 
Jn cazul cînd nu s-ar fi ratat așa de 
mult, dacă o bună parte din jucători 
ar fi manifestat mai multă concen
trare în fazele decisive. Mă refer în 
special la creșterea calmului și a si
guranței în joc, la atingerea unor 
cote de luciditate care să le permită 
unor handballștl să judece rapid șl 
bine fiecare situație, acționînd efi
cient, indiferent de manevrele ad
versarului. Mă gîndesc la sportivii 
tineri ca Tudosie, Voina sau Cosmu, 
dar șî la unii mai încercați pe plan 
internațional, cum este cazul lui 
Lieu și Stokl, care acționează pripit, 
fără rafinamentul, luciditatea sau o- 
portunitatea tactică necesare unor 
confruntări pe... muche de cuțit. Ne 
așteaptă întîlniri extrem de impor
tante, în care fiecare fracțiune de 
secundă, fiecare fază, fiecare minge 
au o greutate înzecită. Dacă ratezi 
cu seninătate ocazie după ocazie, 
pentru ca apoi să fii obligat să lupți 
din greu pentru a remonta un han
dicap nu poți să construiești cu spor 
un mare rezultat pe plan mondial.

— Pentru că a venit vorba de ra
tări: eum s-au comportat jucătorii 
cu șut, cei ce acționează de regulă la 
9 m?

— Nu pe deplin mulțumitor. Aștep
tăm și de la ei mai multă respon
sabilitate, mai multă decizie In ac
țiuni. Birtalan și Kicsid au făcut 
evidente progrese, dar ei trebuie să 
știe că nu au atins nivelul pe care-1 
dorim. Gunesch, care are un aport 
decisiv în apărare, nu este încă sufi
cient de îndrăzneț în atac, nu ac
ționează cu tupeul și cu siguranța 
unui handbalist cu gabaritul și expe
riența sa. Un lucru îmbucurător în 
această direcție II constituie simțito
rul progres făcut . de Dan Marin. 
L-am așteptat mult timp și abia a- 
cum începe să dea satisfacție. Sincer 
vorbind mă bucur mult pentru el...

— Există, desigur, și multe lucruri

bune de spus, pentru că altfel rezul
tatele ar fi greu de explicat...

— Fără îndoială. Nu vreau să se 
creadă că în timp ce alte selecțio
nate naționale au progresat, noi am 
bătut pasul pe loc. Nu-uitați că noi 
am construit o echipă, care chiar de 
la început nu și-a dezmințit renurne- 
le, ocupînd locul III la J.O. de la 
Miinchen. Timpul a trecut și acum 
lotul nostru are contur șl se afirmă 
pe plan internațional. Voi sublinia 
că în ultimul timp a crescut mult 
puterea de luptă și capacitatea de 
rezistență Ia efort. Sistemul defen
siv, unul din factorii determinant! 
azi in obținerea marilor performan
țe în handbal, începe să devină mai 
mobil și, pe măsură ce va crește res
ponsabilitatea fiecărui jucător în 
lupta directă cu un adversar, apă
rarea echipei noastre va fi mai elas
tică, va reacționa mai prompt în 
funcție de intențiile tactice nle dife- 
riților adversari. Rămîn însă la 6- 
pinia că trebuie să lucrăm' mult și 
foarte serios în continuare. Progre
sele sau faptul că lacunele pot fi 
ușor remediate nu pot constitui ar
gumente liniștitoare. Știu cum se 
pregătesc alții și împreună cu cole
gul meu Oprea Vlase sîntem deciși 
să nu pierdem... cadența. Am. spe
ranța că cei ce au rezistat pînă a- 
cum exigențelor noastre vor ști să 
se mobilizeze și pe mai departe. A- 
vem de apărat, nu peste multă vre
me, titlul de campioni ai lumii și ni
meni nu are dreptul să creadă că 
pînă în ziua finalei — eu sper- să 
ajungem acolo... — a făcut prea 
mult. '

Călin ANTONESCU

ANA PETRESCU (Gloria) Șl VASILE PARASCHIV 
(Constructorul) ÎNVINGĂTORI ÎN MECIURILE 

INDIVIDUALE DE POPICE 
CU FERENCVAROS BUDAPESTA

In cea de a doua manșă — turneul 
individual — a dublei întîlniri inter
naționale de popice dintre echipele 
bucureștene Gloria (f), Constructorul 
(m) și cunoscutele formații maghiare, 
Ferencvaros Budapesta, victoria a re
venit popicarilor români. Componen
tele formației Gloria, care au între
cut și în jocul pe echipe fosta cam-

„CRITERIUL TINERETULUI" LA BOX

Astă seară actul final al

SPIRIT DE RĂSPUNDERE. DAR NU PESTE TOT...

CEI PATRU DE LA „COMEX"

GALAȚI, 9 (prin telefon).
După trei zile de întreceri, timp 

în care s-au consumat 56 de me
ciuri, competiția pugilistică „Crite
riul tineretului11 — inițiată de zia
rul „Munca", în colaborare cu F.R. 
Box’ și C.'J.E.FiS.' Galați — își va 
consuma sîmbătă seara, în Palatul 
sporturilor din • localitate, ultimul 
său act — finala. Din cei aproxi
mativ 80 de concurențl, prezenți la 
startul întrecerilor, în această ulti
mă reuniune vom urmări evoluțiile 
celor mai buni ,22 de aspiranți la 
titularizarea în echipa națională ce 
urmează să reprezinte sportul cu 
mănuși din România la competiția 
continentală a tineretului de anul 
viitor.

în rîndul celor ce concurează 
pentru titlurile de cîștigători ai 
ediției a IV-a a „Criteriului tine
retului11- sînt prezenți o serie" de pu- 
giliști cunoscuți iubitorilor acestei 
discipline sportive din țara noastră 
ca Paul Dragu, Florian Ghiță, Ver
gii Sîrbii, Carol Hajnal, Damian 
Cimpoieșu, Pavel Istrate, Mircea 
Simon, Gheorghe Matache, Costică 
Dafinoiu, sportivi care s-au mai 
evidențiat și cu prilejul altor com
petiții Interne sau internaționale. în

același timp, în confruntarea fina
lă a acestei importante competiții 
rezervată tinerilor pugiliști vor pu
tea fi urmăriți și o serie de concu- 
renți aproape necunoscuți pe rin
gurile noastre, cum. sînt Nicolae 
Chipirog (Nicolina Iași), Constantin 
Nicolae (Viitorul Vidra), Ion Gavri- 
lă (Voința Buzău), Nicolae Stoenes- 
eu și Ghiocel Grozea (Box Club 
Brăila), pentru care „Criteriul tine
retului", reprezintă rampa de lansa
re în viitoarea sportului de perfor
manță.

Categoria cea mai mică va aduce 
în ring pe P. Dragu, un valoros 
produs al boxului craiovean (elev 
al tînărului antrenor Mihai Goan- 
ță) — în prezent legitimat la clu
bul Steaua — și pe Dumitru Negru 
(Dinamo Brașov) un sportiv apre
ciat ca avînd mai puține șanse la 
primul Ioc în această întrecere. 
Pentru cîștigarea turneului la 
„muscă" vor lupta I. GavrlJă (Vo
ința Buzău) și Nicolae Stoenescu 
(B.C. Galați), doi tineri remarcați 
cu prilejul actualei întreceri gălă- 
(ene. „Cocoșul" craiovean cu garda 
inversă, Constantin Buzdugeanu — 
învingătorul lui I. Vancea — va în
cerca să-l depășească pe suceveanul

sarcina de a se ocupa de partici
parea tinerelor de la F.R.B. la 
concursul de gimnastica din cadrul 
„Cupei Diana" ; alt membru din 
comitet. Gh. Ionescu, din secția de 
preparațic, a fost desemnat să co
ordoneze și să sprijine asociația 
sportivă în mobilizarea la con
cursurile de orientare turistică și 
în organizarea de duminici cultu
ral-sportive. Și așa arn putea oferi 
multe exemple. Ne oprim aici, nu 
înainte, însă, de a transcrie păre
rea președintei comitetului sindi
catului, anume că „activitatea spor
tivă face parte din viața oameni
lor și, deci trebuie privită cu de
plină seriozitate11.

Există în București o asociație 
sportivă a salariaților din întreprin
derile profilate pe comerț exterior, 
„Comex“. Ni s-a părut atractivă o 
investigație în preocupările acestei 
asociații, cu atît mai mult cu cit 
exercițiul fizic pentru un funcțio
nar ce stă opt ore pe scaun, este 
extrem de necesar. înțelegînd acest 
lucru, președintele asociației spor
tive de la „Comex“, profesorul Ion 
Șovăită, și-a dat seama că singur 
nu va putea munci astfel ca rezul
tatele să fie dintre cele mai bune. 
In consecință, a solicitat sprijin din 
partea președinților comitetelor 
sindicatelor din întreprinderile 
Romchim, Romtrans, Tehnoimport- 
cxpoit, Românoexport, Mașinexport, 
Prodexport, Exportlemn, M.C.E. 
etc. Cu ce s-a ales președintele 
asociației ? — daca se poate spune 
astfel. Cum era de așteptat, cu soli
citudine din partea celor mai mulți 
președinți de comitete sindicale și 
activiști din comitete, sprijin cu 
atît mai apreciat cu cit venea din 
partea unor oameni angajați efec
tiv în procesul de muncă, și pen
tru care activitatea de președinți 
de sindicat este sută la sută ob
ștească. Dacă la Tehnoîmport, la 
M.C.E., la ILEXIM, la Metalimport 
s-a reușit ca după orele de birou 
salariațij să găsească o destindere 
în parcurgerea cîtorva ture în ba
zinul de înot, să joace volei, să 
fie prezenți la concursuri de ori
entare turistică — toate acestea 
sînt și urmarea interesului cu care 
președinții comitetelor sindicatelor

| ACTMTATU SPORTIVE DE MASĂ |
După orele de program, salariații întreprinderilor de comerț exterior 

din Capitală se destină, participînd la întreceri de înot 
Foto : Paul ROMOȘAN

Gligor Găbăroiu, Anastase Bănică, 
Mircea Balosin și Iulian Alexandru 
au înțeles să sprijine activitatea 
sportivă.

CRESC BĂLĂRIILE ...
Despre activitatea asociației spor

tive de la Combinatul de case din 
București am mai scris și vom mai 
scrie lucruri deosebit de îmbucură
toare. Există acolo o secretară de 
asociație, Aneta Bunghez, pentru 
care nici munca de dimineață pmă 
seara pentru amenajarea a două te
renuri de tenis, nici căratul sacilor 
de ciment și nici un alt efort fizic 
nu sint prea mari, atunci cind este 
vorba de bunul mers al asociației 
sportive.

Dar, oricît ar vrea, singură nu 
poate rezolva toate problemele. Din- 
tr-un sondaj efectuat printre munci
tori, tehnicieni și funcționari, s-a 
desprins dorința acestora de a prac
tica popicele. Secretara și consiliul 
asociației au făcut investigații și au 
descoperit în zona Ciurel o popica- 
rie, ale cărei lucrări începuseră, dar 
fuseseră părăsite. Mai mult, o sea
mă de materiale de construcții aduse 
acoio de prin vară, se degradează 
pe zi ce trece și... dispar. A cui 
este popleărta 7 A Consiliului 
asociației sportive Construcții Bucu
rești. Adică exact a forului tu
telar al asociației Combinatului de 
case. Ar fi fost normal, in această 
situație, ca i&ră multe discuții, po-

picăria să fie terminată și pusă la 
dispoziția salariaților, așa cum a so
licitat Aneta Bunghez. Nu s-a întîm- 
plat. însă, așa. Președintele consi
liului asociației sportive, Gh. Smo- 
leanu, refuză să ia in considerație 
solicitarea amatorilor de sport de la 
Combinatul de case. în acesi timp 
popicăria continuă să se degradeze, 
IAR PREȘEDINTELE COMITETULUI 
SINDICATULUI DE LA COMBINA
TUL DE CASE NU GĂSEȘTE DE 
CUVIINȚĂ SĂ INTERVINĂ PROMPT, 
DEȘI A FOST SOLICITAT, PENTRU 
REZOLVAREA SITUAȚIEI- Si astfel 
bălăriile continuă să crească peste 
ceea ce ar fi trebuit să devină de 
mult popleărie.

Este de criticat atitudinea pasivă a 
unor comitete sindicale. Exemplul de la 
Combinatul de case este mai mult de- 
cit edificator. Dar el nu este singurul. 
Fiind solicitați, in dese rinduri, să ajute 
Ia urnirea din loc șl impulsionarea ac
tivității sportive de masă. Alexandru 
Stoican și Ion Popeseu, președinți ai 
comitetelor sindicale la Vitrocim și, res
pectiv, Arcom, s-au făcut totdeauna că 
n-au auzit nimic. Nici măcar — între
băm noi — n-au auzit de Hotărirca de 
partid, nici de planul de măsuri adop
tat de Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindica
telor, privind Îmbunătățirea și continua 
dezvoltare a activității de educație fi
zică, turism, sport de masă și de per
formanță din Întreprinderi șl Instituții 7 
Dacă n-au auzit nimic este grav, iar 
dacă au auzit și nu-1 interesează este 
și mai grav. Așteptăm răspunsul...

GIURGIU „Crosul de toamnă" 
rezervat școlarilor

Intr-o excelentă organizare, în mu
nicipiu] nostru a avut loc o între
cere atletică intitulată „Crosul de 
toamnă". Au luat parte școlari de 
toate vîrstele, aproape 1 000.

Cîștigători : Camelia Spinu și Iuli
an Mierlea, ambii de la Școala ge
nerală nr. 5. La. juniori mici, pe pri
mul Ioc s-au situat Elena Zamfir 
(Liceul pedagogic) și Dănuț Neagu 
(Liceul „Ion Maiorescu"). în proba se
niorilor, victoriile au revenit Niculi- 
nei Dragoinir (Liceul economic) și 
lui Mircea Savin (Liceul „Ion Maio- 
rescu".)

Tot o știre din Giurgiu : în curînd, 
tineretul va fi beneficiarul unei noi 
baze sportive care se amenajează în 
parcul „Alei". Baza sportivă aparține 
asociației Voința,, a cooperativei meș
teșugărești „Deservirea" și ea va cu
prinde terenuri de handbal, volei și 
tenis.
Traian BARBăLATA, coresp. județean

IZVORUL MUREȘULUI Con
sfătuire pe tema activității 
sportive de masă a tineretului

In prezent se desfășoară la Izvorul 
Mureșului, o consfătuire inițiată de 
Secția Sport-turlsm șl de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei

la care participă secretari ai organi
zațiilor de U.T.C. din întreaga țară. 
Consfătuirea își propune să dezbată 
linele aspecte legate de îmbunătăți
rea sistemului de organizare și de 
desfășurare a activității sportive de 
masă a tineretului, cu precădere a 
elevilor, cea turistică etc. In cadrul 
consfătuirii vor fi prezentate unele 
informări, o serie de instructaje. De 
asemenea își vor expune punctul de 
vedere reprezentanți ai factorilor cu 
responsabilități sau atribuții în direc
ția atragerii tineretului în practicarea 
activității sportive de masă, în or
ganizarea acțiunilor recreative și de 
agrement.

competiției
Marin Vornicu, cel ce l-a eliminat 
din competiție pe gălățeanul Al. 
Barbu. FI. Ghiță (Electroputere Cra
iova) are toate șansele să ocupe 
primul loc la „pană" în disputa cu 
tînărul reprezentant al Box Clubu
lui Galați, G. Grozea. La „semi- 
ușoară" V, Sîrbu (Dinamo Brașov), 
care n-a strălucit în evoluțiile 'de 
pînă acum, continuă totuși să ră- 
mînă favorit în meciul cu A. Tur- 
citu (Chimia Craiova). C. Hajnal 
(Metalul Salonta) — unul dintre 
cei mai talentați boxeri din tînăra 
generație — va trebui să depășeas
că pe D. Petropavlovschi (Progresul 
București) ca să cîștige supremația 
categoriei ușoare. Hajnal s-a cali
ficat greu în finală, în urma dis
putei cu I, Budușan (asupra victo
riei lui s-au purtat, de altfel, multe 
discuții). Damian Cimpoieșu (Dina
mo Brașov) pornește net favorit în 
meciul final al categoriei semimijlo- 
cie avînd ca adversar pe N. Con
stantin (Viitorul Vidra). La mijlocie 
mică vitalitatea deosebită a gălă- 
țeanului Pavel Istrate îi va aduce, 
probabil, victoria și în disputa cu 
Vasile Didea (C.S.M. Reșița). Fina
lă în familie la categoria mijlocie : 
vor concura cei doi colegi de sală 
de la Box Club Brăila, Ion Răducu 
și Anghel Papuc. Plusul de tehnică 
a lui Papuc poate fi hotărîtor în 
acest meci dacă, bineînțeles, va pu
tea contracara forța și combativi- - 
tatea lui Răducu. La semigrea va 
fi foarte interesant de urmărit cum 
va reuși să se descurce revelația 
acestui turneu, N. Chipirog (Nicoli
na Iași) în fața multiplului cam
pion de juniori Mircea Simon (Di
namo București). Se pare că supe
rioritatea tehnică și experiența di- 
namovistului vor avea cîștig de 
cauză. Greii Costică Dafinoiu (B.C. 
Brăila) și Gheorghe Matache (Di
namo București) vor lupta pentru 
primul loc ; meciul lor promițînd 
să fie interesant cu toate că Dafi
noiu pornește cu mari șanse.

Reuniunea finală este programa
tă sîmbătă, de la ora 17, în Pala
tul sporturilor din Galați.

Mihai TRANCĂ

pioană a Ungariei, au dominat con
cursul individual, ocupînd primele 
trei locuri de o manieră categorică. 
Ana Petrescu a fost cea mai bună 
jucătoare a reuniunii.- Ea a. . obțiftU-t. 
461 pd (în partida .pe echipe, cu două 
zile înainte, realizase .455 jj d),.. Re 
locurile 2 șl 3 s-â'u" clasat'Klarieta 
Drăghici ou 446 p d și respectiv, Mar
gareta Bordei, cu 434 p d. Prima spor
tivă din formația oaspete a fost Kăl- 
mânnâ Nădasi — 410 p d.

La întrecerea bărbaților reprezen
tanții clubului ConstructaruL.au avut 
o comportare mai bună decît în con
fruntarea pe echipe, primul loc re
venind acum Iui Vasile Paraschiv 
cu 909 p d. Popicarii din sextetul 
campion al Ungariei au ocupat looy.-. 
rile următoare : 2. Gusztav Garbas — 
905 p d, 3. Janos Bencze — 896 p d.

Revanșa acestor întîlniri amicale 
va avea loc Intre 3—8 decembrie, 
cînd Gloria și Constructorul se vor 
deplasa la Budapesta.

★
Arbitrul român Dumitru Stoica a 

fost invitat să conducă dubla întîl- 
nlre Internațională amicală de la Bu
dapesta (17—18 noiembrie). dintngf.tȚțîr. 
prezentativele de popice ale ’Ungariei 
șl Austriei.

GONG INAUGURAL
(Urmare din pag. I)

a ocupat primul loc la campionatele 
panamericane. Alți concurenți emit 
pretenții justificate la locurile frun
tașe : N. Snegovoi (cat. 58 kg). A. 
Marghcalis (cat. 65 kg) și N. Maxi, 
mov (cat. 75 kg), din lotul Uniunii 
Sovietice, A. Sikora (cat, 70 kg) si 
V. Reszko (cat. -4-93 kg), din echipa 
Poloniei, bulgarii I. Tanev (cat. 63. 
kg) și T. Atanasov (cat. -j-93 kg),' 
cehoslovacii J. Nejemnic (cat. 63 ]țg) 
și K. I.uska (cat. 80 kg), mongolii J. 
Ianguna (cat. 58 kg), S. Tedeanis 
(cat. 80 kg) și V. Djala (cat 93 kg), 
maghiarii A. Gabor (cat. 65 kg). J. 
Iuhasz (cat. 75 kg) și Z. Kovacs (cat. 
8(1 kg).

Astăzi își vor disputa întîietâtea 
juniorii mici (16—17 ani) la cele 5 
categorii de greutate. Partidele vor 
avea loc pe două saltele concomitent, 
fiind concluse de arbitrii J. Kurt 
(R.D.G.), H. Vasiliev (Bulgaria). K 
Iremzak (Polonia), B. Stadler (Unga
ria), V. Mihailov (U.R.S S.) T. Neani 
(R.P. Mongolă). V. Benes (Cehoslova
cia), V. Mihailov (U.R.S.S.), T Neam 
M. Platou, D. Dautner și V. Tosun 
(România).

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Vă asigură petrecerea revelionului într-un cadru plăcut, 

prin participarea la una din excursiile organizate cu acest 
prilej în cele mai pitorești zone turistice ale țării: Valea Pra
hovei, Valea Oltului, litoralul Mării Negre, Nordul Moldovei, 
cabanele montane din Carpați.
înscrieri la sediile și filalele oficiilor județene de tu

rism din țară. (7315) PUBL1TURISM

CONCURS DE MARS
PE STADIONUL REPUBLICII

Duminică dimineața, pe stadionul 
Republicii se va desfășura, în orga
nizarea asociației -sportive.-p T;T. 
București, un concurs-da marș-des
chis tuturor categoriilor de partici
pant : juniori I, II și III și se
niori. Primul start se va dă la 
ora 8.45.

MlINE, DESCHIDEREA 
VINÂTOAREI LÂ FAZANI
Duminică, începe sezonul de' vî- 

nătoare la fazani, iar peste o 'săp
tămînă (18 noiembrie) se va deschi
de și vînătoarea la iepuri de cîmp. 
înscrierile pe listele de participare 
la vînătorile colective se fac la se
diile filialelor și asociațiilor devînă- 
toare și pescuit sportiv.

ConstructaruL.au
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ANTRENORII
EXPLICA

INSUCCESELE
DIN CUPELE

IMPERATIVUL ETAPEI

Din nou un mare număr de cartonașe galbene (25), într-o singură 
etapă, cea consumată sîmbătă și duminică — fapt care vine să men
țină media, ridicată, în jurul cifrei mal sus inserate.

Se stă rău, deci, în continuare, la capitolul disciplină, de către 
majoritatea divizionarelor A și pînă cînd federația de specialitate se va 
hotărî să treacă ia pedepse dintre cele mai drastice, cu adevărat exem
plare, bine procedează arbitrii sancționîndu-i astfel pe fotbaliștii recal
citranți.

Cum, necum, cavalerii fluierului iși fac datoria — aceea de a asi
gura, cit de cit, jocurilor un cadru normal de desfășurare — numără
toarea cartonașelor colorate, galben sau roșu, pe .cap de jucător”, tre
buind să cadă, firește, in sarcina altora.

Sînt. însă, toți arbitrii noștri, care oficiază îr> jocurile principalei com
petiții interne, imparțiali în absolut toate cazurile de distribuire a aces
tui „ultim avertisment” înaintea eliminării făptașului căzut în recidivă ?

Din păcate, destule exemple, la temă, oferite de ultimele etape de 
campionat ne împiedică să răspundem afirmativ la această întrebare : 
acele „mostre" care ni-l arată PE ACELAȘI ARBITRU foarte operativ în 
a Scoate cartonașul din buzunar cînd e vorba de a pedepsi pe un jucă
tor al formației oaspete și extrem de zgircit în momentul cînd în aceeași 
culpă cad componenți ai echipei gazdă.

Știm, în genere, din rîndul formațiilor vizitatoare care practică anti- 
jocul, provin fotbaliștii „gratificați" cu un asemenea cartonaș și apare 
normal ca numărul lor să-l întreacă, în aceste partide, pe cel al jucă
torilor sancționați din tabăra adversă. Dar nu peste tot se practică anti- 
iocul și, oricum, n-a fost cazul în partidele Steagul roșu — Jiul, A.S.A. 
Tg. Mureș — Petrolul, Jiul — S. C. Bacău, „U" — Steaua ș.a., în care 
respectivii arbitri O. Anderco, N. Rainea, A. Pîrvu, G. Blau, toți făcînd 
parte din elita cavalerilor fluierului, n-au recurs, în tot timpul, la ace
eași măsură a_ dreptății pentru ambele tabere, unii dintre ei ghidîndu-se 
mai mult după proverbul, parafrazat, „pentru gazde mumă, pentru oas
peți ciumă".

Cunoscute fiind implicațiile unei asemenea „maniere" — între care 
timorarea unuia dintre parteneri (cel ce nu o dată, are de înfruntat și 
un public ostil) este unul dintre factorii ce grevează asupra comportării 
de ansamblu — se impune ca ea să fie, de îndată, abandonată. In 
așa fef incit, încă din etapa de mîine, toate echipele să se bucure din 
partea cavalerilor fluierului de aceeași, necesară, considerație.

G. NICOLAESCU

mergem
SIMQATA

ora 14,30: 
(floretă

FOTBAL : Stadion Dinamo, ora 
14.30: Dinamo — steaua (tineret-re- 
zerve), teren F.R.B., ora 14.30: 
I.O.R. - Sportul Ciorogîria (Div. C).

HOCHEI : Patinoar „23 August", 
ora; 16: • Steaua — Dunărea Galați, 
ora? 18; Dinamo — s.C. M. Ciuc (me- 
eluțjl în cadrul Diviziei A).

J1FDO : Sala Floreasca, de la orele 
10 17 •:• Turneul internațional „Cupa
Prietenia",

LțrPTE: Sala Steaua, ora 16: Steaua 
— C.S. ' Satu Mare — C. S. Arad; 
sala Dinamo, ora 16: Dinamo Bucu
rești .Farul Constanța — A.S.A. 
Bacău (reuniuni din cadrul campio- 
natălut republican pe echipe la gre- 
co-romahe).

POPreE : Arena Voința, ora 16: 
Voința — Gloria, arena Giulești, ora 
16: Rapid — Voința constanța, arena 
Laromet, ora 16: Laromet — Petrolul 
Băicoi (meciuri din cadrul campio
natului feminin. Dlv. A).

SCRIMA-r Sala I.E.F.S., 
finalele „Cupei României* 
fete și sabie).

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
ora 10: Progresul București — Co
merțul Tg,. Mureș (meci în cadrul 
campionatului republican masculin 
pe echipe).

TIR : Poligonul Dinamo, ora 16.30: 
întreceri în cadrul campionatului 
Capitalei la arme cu aer comprimat.

duminica
CfCLOCROS : Cartierul Titan (bd. 

Llviu Rcbreanu),- ora 10: întreceri 
in eadrwi.campionatului municipal.

FOTBAL : Stâdion „23 August", ora 
14.30 : Rapid — Sportul studențesc 
(Dlv. A), ora 16.15; Dinamo — Steaua 
(Div. A), stadionul Giulești, ora 10.30: 
Rapid — Sportul studențesc (tineret- 
rezerve), ora 12.15: selecționata fe
roviară a orașului București — se
lecționata feroviară a orașului 
Skoplje (meci amical între echipele 
de old-boys) : stadion Metalul, ora 
11: Metalul — Autobuzul (Div. B), 
teren Voința, ora 11: Voința — Teh- 
nometal (Div. C). teren Triumf, ora 
JJ: Triumf — Argeșul Mihăilești (Div. 
C), stadion Progresul, ora 11 : Uni- 

1 rea Tricolor — Olimpia Giurgiu (Div.
C). teren Sirena, ora 11: Sirena — 
Flacăra roșie (Div. C), teren Laro
met, ora 11 : Laromet — Azotul Slo
bozia (Div. C), teren ora 11:
T.M.B, — Șoimii TAROM Buc. (Div. 
C).

HOCHEI : Patinoar „23 August**, 
ora 16: Steaua — Dunărea Galați, 
ora 18: Dinamo — S.C. M. Ciuc (me
ciuri în cadrul Diviziei A).

JțJDO : Sala Floreasca, de la orele 
10 și 17 : Turneul internațional 
„CuH?a Prietenia4*.

POPICE _î Arena Constructorul, ora 
8 : Constructorul — Rapid (meci în 
cadrul campionatului masculin, Di
vizia A).

RUGBY ; Teren Parcul Copilului, 
ora 9.30 : Grivița Roșie — Dinamo 
(meci în cadrul Cupei F.R.R.), teren 
Tineretului IV, ora 9 : Clubul spor
tiv școlar — Grivița Roșie (partidă 
în cadrul campionatului de juniori), 
ora 10.30 : Sportul studențesc — Glo
ria (meci în cadrul cupei F.R.R.).

SCRIMA : Sala I.E.F.S., ora 8.30: 
Finalele „Cupei României** (floretă 
băieți și spadă).

TENIS DE MASA • Sala Progresul, 
de la ora 9: Politehnica București — 
Comerțul Tg. Mureș, ora 12: Loco
motiva Buc. — Șc. sportivă Buzău 
(meciuri în cadrul campionatului 
republican masculin pe echipe).

TIR î Poligonul Dinamo, ora 8.30 ! 
întreceri în cadrul campionatului 
Capitalei la arme cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Dinamo, ora 9 : Me
dicina Barul Constanta (A.f.).

S.C. BACĂU (16) - UNIVfRSITATIA CRAIOVA (I)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE: 1970—71: 3-1 si 0—2: 1971—72: 
3—0 Și 0—3; 1972-73: 3-2 și 0—1.

Băcăuanii s-au pregătit cu toată 
atenția pentru întilnirea de mîjne, 
cu liderul campionatului. Vineri la 
prin? a avut Ioc ultimul antrenament, 
cu conținut fizico, tactie. , Antrenorul 
C, Rădulescu nu s-a decis asupra 
formației. Toți jucătorii sînt valizi 
și speră într-o victorie, atît de nece
sară lor, acum, pentru detașarea din 
zena periferică a clasamentului.

La craioveni continuă să fie indis-

ULTIMELE
TE: 1950: i—1

Deci, prima 
cadrul Diviziei 
după o pauză de 23 de ani! Deibyul 
bănățean promite, însă, un joc inte
resant, plăcut și asta nu numai pen-

REZULTATE DIREC. 
și 2-2.
întîlnire oficială in 

A între aceste echipe

f.C. CONSIANIA (Z) - POLITEHNICA IAȘI (13)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE: 1970—71; 2-1 și 2—3; 1971—1972: 
2—2 și 1—3. în campionatul trecut, 
echipa ieșeană a activat în divizia 
secundă.

După două deplasări consecutive, 
la Bacău și București, constănțenii 
vor evolua mîine, din nou, în fața 
propriului public. întîlnind, de ase
menea, o echipă care susține al doi
lea joc la rînd. în deplasare, în ve
derea acestei partide, ei au urmat 
programul de pregătire obișnuit, ca
re a cuprins, joi după-amiază. și un 
joc-școală cu formația locală Portul, 
din Divizia C. Pentru meciul de mîi
ne, antrenorul Em. Hașoti anunță 
următorul „unsprezece" probabil ; 
Ștefănescu — GhirCa, Stoica, Anto
nescu, Nistor — Constantinescu, Vi- 
Uu — Tănase, Caraman, Mărculcscu, 
lică.

Ieșenii au susținut. marți o întîlnî- 
re internațională amicală cu echipa 
sovietică Nistru din Chișinău, proas
păt promovată în campionatul unio-

nai, pe care au învins-o cu scorul • 
de 3—1 (2—0), prin golurile marcate 
de Lupulescu, Incze și Ailoaie. res
pectiv Teslev. In cursul zilei de azi, 
jucătorii Politehnicii se vor deplasa 
la Constanța.

ARBITRUL PARTIDEI: Aurel Ben 
tu (București).

penibili Velea. 
menco, și deci 
rea la Bacău. ......
miercuri, cu Standard LJege. univer
sitarii au efectuat antrenamente zil
nice, inclusiv azi dimineață. după 
care va urma deplasarea, cu avionul, 
la Bacău. Antrenorul C. Cernăianu 
va începe partida cu aceeași formulă 
de echipă care a intrat pe teren In 
meciul, cu Standard. Niță și Bălan, 
fiind -vîrfurj de atac.

ARBITRUL PARTIDEI;
Icscu (București)

EUROPENE

Ștefănescu ți Oble- 
nu vor face deplasa- 

După meciul de

DINAMO (5-6) - SIMA (7)

IORDANESCUCHERAN

ION NUNWEILLER: „Pe propriu! teren
a ratat calificarea formația mea../*

: C. Dinu-

tru că C.S.M. ocupă un loc în partea 
superioară a clasamentului (ceea ce 
vorbește suficient despre potențialul 
actual al echipei), dar și fiindcă Poli
tehnica s-a dovedit, pînă acum, o 
redutabilă parteneră de întrecere.

Și C.S.M., și POLITEHNICA s-au 
pregătit cu atenție în tot cursul săp- 
tămînii. Ca un punct comun: nici una 
nu a disputat vreo partidă de veri
ficare, muițumindu-se cu jocuri in 
familie. Studenții au pus accent la 
antrenamente pe ameliorarea finali
zării și combaterea unor acțiuni spe
cifice echipei reșițene. în timp ce 
C.S.M. va alinia formația 
trecut pe Dinamo, de la 
vor lipsi — probabil — 
(recidiva unei entorse) și 
nav).

care a în- 
Politehnica 
Mehedințu 

Dascu (bol-

ULTIMELE REZULTATE : 1970—71; 
3—0 si 1—0, 71-72: 1—0 și 1—0; 72— 
73: 2—1 și 2—0.

DINAMO s-a reîntors joi după- 
amiază în Capitală. Comportarea 
foarte bună din meciul de la Madrid, 
după o perioadă în care echipa din 
șos. Ștefan cel Mare nu a dat satis
facție. a readus multe speranțe în ta
băra dinamovistă. Speranțe ce expli
că seriozitatea cu care elevii lui Ion 
Nunweiller au tratat antrenamentul 
programat ieri dimineață. Formația 
pentru partida de mîine va fi după 
toate probabilitățile, cea care a în
ceput întîlnirea de miercuri. Jucăto-

rii Stelei s-au pregătit întreaga săp
tămînă cu gîndui la un derby de 
zile mari și la... o victorie, victorie 
pe care echipa lui Gh. Constantin 
nu a mai obținut-o de trei ani în 
fața veșnicei sale rivale. Printre an
trenamentele zilnice, două partide de 
verificare: miercuri cu Metalul și 
joi cu Flacăra Roșie. „ll“-le probabil: 
Ilaidu — Sătmăreanu, Smarandache, 
Sanieș, N. Ionescu — Dumitru, Du. 
mitriu IV — Pantea, Răducanu, Năs- 
tase, lordănescu.

ARBITRUL PARTIDEI: V. Topan 
(Cluj).

„Făcînd acum — după consumarea 
celor 1'80 de minute de joc, susținute 
tn compania lui Atletico — bilanțul 
comportării noastre în turul doi al 
Cupei campionilor europeni, va tre
bui să spun, poate nu o noutate, că 
aici la București, in prima manșă 
disputată pe terenul nostru, am ratat 
calificarea în faza superioară a com
petiției. Și una dintre explicațiile 
principale ale acestei nereușite con
stă în imposibilitatea de a alinia — 
în urmă cu două săptămîni, pe sta
dionul Dinamo — o formație în ple
nitudinea capacității sale valorice 
ți combative. Mal precis, la Bucu
rești. am jucat fără doi titulari (Du- 
mitrache și Cheran) și cu trei dintre 
jucătorii noștri de bază (Deleanu, 
Moldovan și D. Georgescu) nerefă- 
cuți după meciul 
aceste condiții.
Atletico — echipă 
i-am supraevaluat 
cest lucru constituind pentru noi 
handicap moral — nu ne-a adus nici 
măcar satisfacția minimă a unui re
zultat egal, care astăzi ar fi contat 
enorm în economia generală a du
blei întîipiri cu fotbaliștii spanioli.

Cu totul alta a fost situația în re
tur, la Madrid. Aici, pentru, prima 
oară după mult timp, am avut prile
jul să alcătuim o formație completă, 
aptă de eforturi maxime, care după 
lin studiu complimenta^ al raportu
lui de forțe, s-a comportat la nivelul 
adevăratului său potențial valoric, 
reușind un eg.il și o evoluție, in 
ansamblu foarte bună, pe terenul 
aceluiași adversar care ne învinsese 
în prima manșă. Și n-a lipsit mult 
ca la Madrid — în ciuda șanselor 
hîrtiei — să obținem /victoria și chiar 
calificarea. Spunînd acest lucru, am 
In vedere faptul că, la scorul de 2—1 
pentru noi și în mcmentul eînd deți
neam cu autoritate controlul întrece
rii, am ratat cîteva excelente ocazii 
de a înscrie și. în plus, am fost 
frustrați de un penalty clar, a cărui 
transformare ar fi dat un eu tot alt 
curs jocului. Am fi realizat, poate, 
astfel, o spectaculoasă reeditare a 
calificării de la Trnava din 1971.. Și 
nu mi se pare că așa ceva ar fi fost 
o mare surpriză, atîta timp cit toți 
băieții au crezut într-o asemenea e- 
ventualitate și s-au aflat chiar la un 
pas de ea".

CERNĂIANU: „Ne lipsește

de la Craiova, 
prima dispută 
căreia intr-un 

posibilitățile,

în 
cu 
fel
a- 
un

ARBITRUL PARTIDEI: Otto An. 
derco (Satu Mare).

NEAGU SANDU MIRCEA

că la Cluj cu avionul (via București), 
iară “MedPopesțu, Indisponibil.

ARBITRUL PARTIDEI: Gr. Bîrsan 
(Galați).

ULTIMELE REZULTATE DIREC. 
TE: 1970—1971; 2—0 și 0—4; 1971— 
1972: 3—0 Și 0—0 ; 1972—1973 : 4—0 și 
0—1.

Istoria îotîlnirilor dintre cele două 
formații indică o evidentă valorifica
re a avantajului terenului, de către 
gazdele partidei programată duminică 
în orașul de la poalele Tîmpei. Asta

. CLUJ (15)-f.C. ARGEȘ
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1970-1971: 2—2 și 1—4; 1971— 
197211—0 și 1—2; 1972—1973; 1-0 
Și 2—3,

Ieri, prin intermediul telefonului, 
antrenorul secund ai feroviarilor, I. 
Chirilă, ne spunea că jucătorii clu
jeni, afectați de severa înfrîngere 
de la Craiova, au lucrat zi de zi, 
iar marți și joi au susținut meciuri- 
școală cu echipa de tineret și, res
pectiv, cea de juniori, pentru pune
rea la punct a unor probleme de ioc. 
Vineri s-a efectuat ultimul antrena
ment Toți jucătorii sînt apți pentru 
a fi folosiți, dar, asupra formației 
probabile, antrenorii încă nu s-au 
fixat. La Pitești, după cum ne-a spus 
prof A. Dima, F.C. Argeș a urmat 
programul obișnuit de pregătiri, cu 
antrenamente pînă vineri; joi a sus
ținut și un meci de verificare, cu 
Textilistul (din Divizia C), pe care 
a învins-o cu 4—1. Autorii golurilor, 
toți cei patru atacanți: Troi. Radu, 
Dobrin, Jercan. Azi, F.C. Argeș plea-

ll.I.A. (17)-

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970-1971; 0—0 si 0—3; 1971— 
1972; 1—0 și 0—2; 1972—1973: 1—1
și 0-0.

Formația arădeană care, în ultima 
etapă, a pierdut nemeritat la Bucu
rești. în fața Rapidului, deși a evo
luat bine în cea mai mare parte a 
meciului, speră să demonstreze — și 
prin punctele adunate în clasament 
— că se allâ în plină redresare. Du
pă cum ne-a spus antrenorul JurcS, 
antrenamentele zilnice din această 
săptămînă, ca și victoria netă (7—0) 
înregistrată în jocul de verificare 
susținut cu divizionara C, Strungul 
Arad, dovedesc forța de joc crescută

nu înseamnă, însă, că stegarii brașo
veni, privesc liniștiți confruntarea 
cu actuala deținătoare a „lanternei 
roșii". Antrenorul N. Proca este, fără 
îndoială, foarte circumspect. Indispo
nibilitatea lui Adamache continuă 
să-; dea suficiente griji, ca și faptul 
că în ultimul timp, acasă, atacanții 
săi au dat dovadă de o exasperantă 
ineficacitate.

De partea cealaltă Petrolul, într-o 
prelungită criză de formă, supradi
mensionată și de elemente de ordin 
moral, pare teoretic, cu ouține șanse 
de a realiza un rezultat surpriză, dar 
tocmai situația precară a echipei 
ploieștene în clasament i-ar putea 
genera acesteia energii capabile să 
forțeze neprevăzutul.

ARBITRUL PARTIDEI: Constantin 
Petrea (București).

experiența competițională"

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : în ediția *970—71, A.S.A. Tg. 
Mures a activat în Divizia B; 1971— 
72: 0-0 și 0—2; 1972—73: 1—1 și 0—1.

Cu antrenamentul de ieri după- 
amiază. jucătorii din Petroșani și-au 
încheiat pregătirile din această săp- 
tămînă pentru meciul cu A.S. Arma
ta. Joi, minerii au susținut un joc de 
verificare cu divizionara C Minerul 
Lupeni. Scor 5—0, în ciuda absenței 
lui Mulțescu, accidentat, căruia i s-a 
scos ieri ghipsul de la gleznă. Antre
norul Traian Ivănescu nu s-a decis 
în privința formulei de echipă.

Și la A.S.A. sini, probleme de al
cătuire a formației. Pîslaru și Naghi 
sînt bolnavi și, probabil, nu vor pu
tea fi folosiți- Joi. mureșenii au jucat 
la Sovata. cu formația locală Lacul 
Ursu, întîlnire pe care au cîstigat-o 
eu 2—0, prin punctele înscrise de 
Mureșan. Fundașul central Unchiaș 
s-a refăcut și nu este exclus ca el 
să evolueze mîine la Petroșani.

ARBITRUL PARTIDEI: N. Petri- 
ceanu (București).

ULTIMELE REZULTATE DIREC- 
TE: 1972—73: 2—2 și 1—1.

în „deschiderea" ultimului cuplaj 
interbucureștean al sezonului se în- 
tîlnesc pe gazonul stadionului .,23 
August" două echipe care au termi
nat victorioase în etapa precedentă. în 
campionatul trecut, confruntările l-’a- 
pid—Sportul studențesc s-au încheiat 
nedecise. Vom consemna, oare, mîine 
al treilea egal ? F foarte greu de 
anticipat în ce parte va înclina ba
lanța, fiind vorba de un meci între 
două bucureștene, între două forma-

ții echilibrate. în care Joacă doi por
tari buni, dar și atacanți capabili să 
marcheze goluri în orice meci. Nea- 
gu, Ion Constantin, Dumitriu II, Mir
cea Sandu (dacă va reintra). Cele 
două echipe s-au pregătit intens în 
această săptămînă, efectuînd mai mul
te antrenamente (Rapidul — și o 
deplasare pînă la Moscova). în parti
da de mîine, probabil, vor fi alinia
te formațiile din etapa trecută.

ARBITRUL PARTIDEI : Victor Pă- 
dureanu (București).

„U“ CLUJ (4) ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL
Formația probabilă 
la Începutul parti

a echipei sale, 
este cea aliniată 
dei cu Rapid.

Studenții clujeni au pus accent în 
această săptămînă, după cum ne-a 
spus Remus Cîmpeanu. pe viteză. în 
partea a doua a antrenamentului de 
joi. „U“ a susținut două reprize a 30 
de minute cu echipa de tineret-re- 
zerve. Uifâleanu. accidentat, '-a fi, 
după toate probabilitățile recuperat. 
Se preconizează din nou folosirea lui 
Coca drept „vîrf" și a lui Mureșan, 
ca mijlocaș.

ARBITRUL PARTIDEI: Em. Pău- 
nescu (Vaslui).

EXCURSII DE REVELION!
• BUNĂ DISPOZIȚIEI • ANTREN I
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AMBIANTĂ PITOREAS CA I

Toate acestea vă așteaptă 
în excursiile organizate de 
către ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI Si RES
TAURANTE BUCUREȘTI, cu 
ocazia revelionului 1974:

• pe Valea Prahovei (Pre
deal, Sinaia, Bușteni) ;
• pe Valea Oltului (Că- 

limânești, Căciulata, Go
vora, Olănești);

© la cabanele de pe Va
lea Prahovei și Valea lalo- 
miței;

O in localitățile lași, 
Piatra Neamț, Tg, Neamț, 
Agapia, Cluj, Sibiu;

© pe litoral; la NEPTUN. 
MANGALIA, MAMAIA și E- 
FORIE NORD;

® în stațiunile: Tușr.ad, 
Sovata, Borsec, Slănic-Mol- 
dova, Pucioasa și Băile Her- 
culane.

Informații și înscrieri la 
filialele de turism 
Victoriei nr. 100, 
blicii nr. 68.

Tel. 1408.00 și

din Calea
Bd. Repu-

15.74.11

Aseară a avut loc obișnuita șe
dință de lucru a Biroului F.R.F. în 
cadrul căreia au fost luate în discu
ție o serie de probleme curente ale 
activității fotbalistice din țara noas
tră. Cu acest prilej, a fost supus 
dezbaterii și s-a aprobat programul 
de desfășurare a consfătuirii cu an
trenorii din centrele de pregătire 
ale juniorilor și copiilor, precum și 
din secțiile de fotbal ale unităților 
de învățămînt. Acțiunea aceasta ur
mează a avea Ioc în perioada 3—7 
decembrie, la București, concomitent 
cu organizarea- ultimei etape a cursu
lui de perfecționare a antrenorilor 
din grupele de clasificare A și B, 
care vor trebui să-și susțină lucrările 
de specialitate în fața comisiei Cole
giului central al antrenorilor.

Sesizat de ineficacitatea avertis
mentelor date de arbitri în teren șl 
pentru întărirea disciplinei în spiri
tul întrecerii sportive, Biroul federal

a luat hotărîrea ca, începînd cu e- 
tapa a XIII, să convertească în sus
pendare cumulul de cartonașe gal
bene, după următorul criteriu : cel 
care vor cumula în viitor trei car
tonașe galbene vor fi suspendați o 
etapă ; cei care în prezent au la ac
tiv trei cartonașe galbene vor primi 
în mod automat, la primul avertis
ment, o etapă suspendare ; eei care 
au în prezent 4—5 cartonașe galbene, 
Ia primul avertisment vor fi sanc
ționați cu două etape suspendare, 
fără o altă hotărîre specială a co
misiei de resort a F.R.F.

Biroul federal a mai luat în dis
cuție problema modului de desfășu
rare a etapei 16-imilor „Cupei Româ
niei", stabilind ca o dată cu această 
etapă, în care vor intra în întrecere 
și echipele primului eșalon divizio
nar, toate meciurile să se desfășoare 
pe terenuri neutre, în afara cazurilor 
în care intervin înțelegeri directe

pentru disputarea jocurilor pe tere
nul unuia dintre cei doi adversari.

în sfîrșit, tot în cadrul ședinței 
sale de aseară, Biroul federal a sta
bilit data de 14 decembrie 1973 pen
tru convocarea plenarei Comitetului 
federal cu următoarea ordine de zi i 
l) Analiza activității fotbalistice in
terne și internaționale pe anul 1973 
și stabilirea obiectivelor principale 
pentru anul viitor ; 2) Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității în rîndul ju
niorilor și copiilor ; 3) Măsuri orga
nizatorice.

Universitatea Craiova nu a juca* 
Ia nivelul maxim al posibilităților ei 
reale în cele două meciuri cu Stan
dard Liege, perioada respectivă gă
sind u-ne într-o descreștere a formei 
sportive, care a început să se profi
leze încă de la meciul cu Dinamo, 
de Ia Craiova. Cîtiva jucători de 
bază au dat un randament scăzut 
(Niță, Țarălungă, Niculescu), la cars 
s-a adăugat și accidentarea lui Oble- 
menco, fapt care a generat o dere
glare de ansamblu a întregii forma
ții. Cert este că în competiții euro
pene echipele noastre joacă foarto 
reținut, manifestînd o oarecare tea
mă față de renumeie adversarilor. 
După părerea mea, este normal să se 
întîmple așa, datorită lipsei de expe
riență competițională generată de nu
mărul redus de jocuri internaționale 
susținute pe parcursul întregului an 
cu echipe valoroase. Nouă ne-au prins 
foarte bine cele două meciuri cu Hon- 
ved Budapesta și O.F.K. Beograd, 
disputate înaintea începerii campiona
tului, cu ocazia jubileului clubului 
F.C. Argeș. Dar trebuie să recunoaș
tem, totuși, că acestea au fost insufi
ciente pentru pregătirea în bune 
condițiuni a unei formații care parti
cipa într-o competiție europeană atît 
de importantă. La echipele noastre 
fruntașe se observă un mare decalaj 
în privința modului de abordare a 
meciurilor de acasă, față de cele din 
deplasare. Pe teren propriu, cînd ad
versarul se grupează în defensivă, 
lipsa de tehnicitate a jucătorilor noș
tri, adecvată spațiilor restrînse, îi 
pune în imposibilitatea să se descurce 
în fața apărărilor supraaglomerate. 
Tn deplasare, prin folosirea armei 
contraatacului, așa cum s-a întîmplat 
cu noi la Florența, și cu Dinamo la 
Madrid, comportarea de ansamblu ca 
Și rezultatele au fost superioare în- 
tîlniriior din țară. După opinia mea, 
trebuie făcut ceva în privința căde
rii psihice a jucătorilor, care se 
demobilizează foarte ușor. în clipa 
in care sînt conduși sau chiar ega
lați. Aceasta s-a văzut pregnant și în 
jocul nostru de miercuri, cu Stan
dard Liege, cînd. după golul egaliza
tor, toți jucătorii, resemnîndu-se. au 
depus armele, lăsîndu-i pe jucătorii 
belgieni să preia inițiativa".

V-ATI DEPUS BULETINELE
LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MÎINE?

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A Xill-a A DIVIZIEI B
Programul concursului Pronosport 

de mîine este alcătuit din întreaga 
etapă a campionatului divizionar A 
de fotbal și din 4 întîlniri 
goria B din țara noastră.

de cate- 
Meciuri

interesante și atractive în frunte cu 
derbyurile bucureștene. Astăzi este 
ULTIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor !

SERIA I SERIA A III-A

Celuloza Călărași — Ceahlăul P. Neamț: 
GH. MANOLE (Constanța) ;

Metalul Plopeni — Știința Bacău : C. 
MANUȘARIDE (București) ;

Viitorul Vaslui — Gloria Buzău : A. 
P1RVU (București) ;

F.C. Galați — Oțelul Galați : I. DRA- 
GHICI (București);

C.S.M. Suceava — Victoria Roman : I. 
CtMPEANU (Cluj);

Progresul Brăila — Caratmanul Buș
teni : GH. VASILESCU I (București) :

Petrolul Moinești — Metalul Mija : I. 
HRISTEA (Alexandria) :

C.S.u. Galați — Constructorul Galați: 
V. TOMA (București) ;

C.F.R. Pașcani — Delta Tulcea : 
GHEMIGEAN (București).

SERIA A H-A

C.F.H. Timișoara — Vulturii Textila 
Lugoj j V. Cioc (Mediaș) ;

Corvinul Hunedoara — Olimpia Satu 
Mare : M. BICA (București) ;

Minerul Anina — Metalurgistul Cuglr : 
N. MOGOROAȘE (Craiova);

Unirea Arad — Olimpia Oradea : 
GRIGORESCU (Craiova) ;

Textila Odorhei — Mureșul Deva s 
GHICEA (Bacău) ;

Gloria Bistrița — U.M. Timișoara : 
G1IIȚA (Brașov) ;

Aricșnl Turda — Ind. sirmel C. Turzii 
S. DRAGULICI (Drobeta Tr. Severin);

Minerul Cavnlc — Minerul Baia Mare 
S. STANCESCU (București);

F.C. Bihor — Victoria Cărei : P. BRA- 
TANESCU (Suceava).c.

/VOI//

Electropulere Craiova — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin : A. CRIȘAN (Arad) ;

Șoimii Sibiu (fost C.S.M.) — Flacăra 
Moreni : Z. SZECSEI (Tg. Mureș);

Dunărea Giurgiu — C. S. Tirgoviște ; 
I. KOSUTH (Buzău) ;

Dinamo Slatina — Gaz metan Mediaș: 
GH. POPOVICI (București) ;

Tractorul Brașov — Metrom Brașov : 
R. STtNCAN (București) ;

S.N. Oltenița — Carpați Brașov : N. 
CURSARU (Ploiești) ;

Nitramonia Făgăraș — Progresul Bucu
rești : M. ROTARU (lași) ;

Chimia Rm. Vtlce» — Minerul Motru : 
t RUS (Tg. Mureș) ;

Metalul București — Autobuzul Bucu
rești : N. MOROIANU (Ploiești).

DE LA I.E.A.B.S
Biletele de intrare la cuplajul 

interbucureștean Rapid — Spor
tul studențesc și Dinamo — 
Steaua, ce are Ioc mîine pe sta
dionul „23 August”, începînd de 
la orele 14.30, s-au pus în vîn- 
zare la casele de la C.N.E.F.S., 
C.C.A. și stadioanele „23 Au
gust", „Republicii", Dinamo și 
Giulești.

Programul de funcționare al 
caselor de bilete este 8—20.

Cu începere de la 18 noiembrie 1973
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT ORGANIZEAZĂ 
O SERIE DE CONCURSURI DUBLE LA PRONOSPORT 
mari șanse pentru participant
PARTICIPAREA SE FACE SEPARAT PE FIECARE PROGRAM CU 
ACELEAȘI REGULI DE PARTICIPARE DIN
Amănunte la agențiile Loto-Pronosport

PREZENT

NUMERELE EXTRASE 
LA

DIN
TRAGEREA LOTO 
9 NOIEMBRIE 1973

GENERAL DE

Plata 
tragere

cîștigurilor de la această 
se va face astfel :

FOND
GURI: 944.167 lei.

EXTRAGEREA I :
65 58 80 76 40 37 43 63

EXTRAGEREA a Il-a :
22 60 61 35 26 28 53 69

CÎȘTI-

56

în 
1973 
țară 
la 9

Capitală 
pînă la 
de Ia 21 
ianuarie

de la 17 noiembrie 
9 ianuarie 1974 ; în 
noiembrie 1973, pînă 
1974, inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

$



DINAMOVIADA DE VOLEI

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS REUNIUNEAEDDY MERCKX SUSPENDAT!
COMITETULUICiclistul belgian este acuzat de a fi utilizat medicamente

stimulatoare in Turul Lombardiei EXECUTIV
DE BORG!

și 13 noiembrie se desfă- 
Rostock (R.D. Germană) 
Comitetului executiv al 

i internațional

năstase învins

AL C.I.E.P.S.

Atac în forță al lui Dumănoiu pe lingă blocajul dinamo viștilor sovietici, alcătuit din Soloduhov și Boițov. Schrei
ber este ghta să intervină la dublaj.
la nivelul posibilităților de care 
dispuneau, fie că antrenorul a ținut 
să ruleze cît mai multe sportive, 
rezultatul nu a fost cel scontat. A . 
cîștigat echipa mai insistentă, mai 
dornică de a obține victoria : Ruda 
Hvezda, după două ore și cinci 
minute <3e joc.

în cealaltă partidă, Ujpesti Dozsa 
(Ungaria) a învins, conform aștep
tărilor, pe Gwardia (Polonia), dato
rită plusului valoric și experienței 
mai mari de concurs. Voleibalistele 
poloneze au opus însă o rezistență 
mai puternică decît în meciurile 
din serie.

în urma acestor partide, forma
țiile Ruda Hvezda și Ujpesti Dozsa 
își vor disputa azi, în Giulești, 
locurile 5—6, iar Dynamo (R.D.G.)

(Urmare din pag 1)

combatante va ceda lupta în con
tinuare. Și așa s-a întîmplat. în
ceputul reușit din setul II al ju
cătorilor noștri a adus o oarecare 
resemnare în rîndul adversarilor, 
care aveau să facă cu greu față 
.jocului. Românii au cîștigat clar 
■seturile necesare victoriei. Scor : 
3—0 (18, 7, 6) pentru Dinamo (Ro
mânia), care a folosit sextetul: 
Făușescu (al cărui randament a fost

SEMIFINALE, LOCURILE 1—4

I

Feminin : Amrokan (R.P.D. Co
reeană) — Levski Spartak (Bul
garia) 3—0 (11, 17, 9), Dinamo
(U.R.S.S.) — Dinamo (România) 
3—0 (7, 13, 7).

Masculin : Dinamo (România) 
— Dinamo (U.R.S.S.) 3—0 (18,7,6), 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 
Amrokan (R.P.D, Coreeană) nu 
se terminase la închiderea edi
ției.

și Gwardia vor juca pentru locu
rile 7—8.

Nici la masculin meciurile semi
finale pentru locurile 5—8 n-au 
satisfăcut. Din aceleași motive. 
Gwardia (Polonia) către care se în
dreptau toate pronosticurile, s-a 
prezentat la meci completamente 
epuizată, îneît a făcut ca jocul să 
se încheie cu succesul voleibaliști
lor de la Dynamo, în numai trei 
seturi 1 Deși mai echilibrată, cea
laltă semifinală, Levski Spartak — 
Ujpesti Dozsa nu a satisfăcut nici 
ea ca nivel tehnic sau spectacular. 
Levski Spartak a căpătat, final
mente, dreptul de a juca astăzi 
pentru locurile 5—6, în timp ce 
Ujpesti Dozsa va întîlni pe Gwar
dia (locurile 7—8).

STOCKHOLM. O mare surpriză a 
furnizat tînărul jucător suedez 
Bjorn Borg, în vîrstă de 17 ani. 
care, în turul al treilea al probei 
de simplu masculin, l-a învins cu 
6—2, 4—6, 7—5 pe Ilie Năstase. în 
cursul acestui sezon, Năstase cîști- 
gase de două ori în fața tenisma- 
nului suedez. Alte rezultate : Okker
— Johansson 4—6, 6—3, 7—6 ; O- 
rantes — Parun 6—1, 6—4 ; Pilici
— Fillol 6—3, 7—6 ; Ashe — Meiler
w.o. (jucătorul vest-german nu s-a 
prezentat, fiind accidentat la un pi
cior) ; Gorman — Riessen 6—3, 7—6. 
în proba de dublu s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rahim,
Moore — Smith, Gorman 4—6, 6—2, 
6—4; Carmichael, McMillan — Ta- 
roezy, Machan 6—0, 7—6 ; Batrrick, 
Stilwell — Johansson, Svensson 
6—2, 6—1.

BILLINGHAM. Au continuat în
trecerile pentru „Cupa Dewar", 
fată cîteva rezultate înregistrate în 
sferturile de finală : masculin : 
Chanfreau — Clifton 6—4, 6—4 ; Da
vidson — Farrell 4—6, 6—1, 
Reid — Lloyd 4—6, 7—6,
feminin : Wade — Appel 6—4, 
Heldman — Kiyomura 6—2, 
Fuchs — Walsh 7—5, 6—1.

6—4 ;
6—1 ;
6—4;

6—2 ;

MILANO, 9 (Agerpres). — Sezonul 
ciclist internațional este practic în
cheiat, dar sportul cu pedale se află 
în aceste zile în atenția generală. 
Aceasta, în urma știrii care anunță 
că federația italiană de ciclism l-a 
suspendat și amendat pe celebrul ru
tier belgian Eddy Merckx, anulîridii-i 
în același timp victoria repurtată la 
13 octombrie în Turul Lombardiei. 
Eddy Merckx, învingător de 4 ori 
în Turul Franței, cîștigător al Turu
lui Italiei și a nenumărate curse cla
sice, aproape imbatabil în ultimii 4 
ani, este învinuit de a fi utilizat 
medicamente stimulatoare interzise. 
După terminarea Turului Lombardiei, 
lui Merckx, care a trecut linia de 
sosire cu un avans de 4:15 față de 
italianul Felice Gimondi, la contro
lul antidoping, în analiza pozitivă, au 
fost descoperite urme de efedrină. 
De altfel, Eddy Merckx a recunoscut 
că înaintea cursei, suferind de' bron
șită, a cerut medicului său un ceai 
în care acesta a turnat cîteva pică
turi de sirop, care probabil conținea 
efedrina, substanță vasodilatantă. in
clusă pe lista medicamentelor inter
zise sportivilor în competiții. El a 
declarat că nu poate fi condamnat 
numai pentru faptul că, cerînd me
dicului său un ceai, acesta dintr-o 
eroare nu s-a încadrat în prescripțiile 
comisiei de antidoping. Afectat de 
această gravă acuzație, Eddy Merckx, 
care se află în prezent în vacanță, a 
declarat că va abandona ciclismul.

Cercurile cicliste belgiene consideră 
însă că această tardivă descoperire 
este o mașinație a federației italiene 
pentru a i se acorda victoria lui 
Felice Gimondi și a știrbi în ace
lași timp prestigiul campionului bel
gian. într-un amplu comentariu, re
dactorul sportiv al agenției „France 
Presse" scrie printre altele : „Este 
greu să credem că Merckx s-a dopat 
special pentru Turul Lombardiei. ris- 
cînd să se compromită pentru o vic
torie pe care a mai obținut-o în a- 
ceastă cursă. Dacă într-adevăr 
Merckx este un trișor și dacă acest 
lucru se cunoaște de 3 ani, deoarece 
el a mai fost o dată suspendat de fe
derația italiană, fiind învinuit de do
pai în Turul Italiei, atunci de ce la 
marile curse 
la controlul 
belgian a fost 
tivă ?"

Urmează ca 
internațională 
trunească si să stabilească adevărul 
în cazul Eddy Merckx.

pe care le-a cîștigat. 
anti-doping campionul 
găsit cu analiza nega-
zilele acestea Uniunea 
de ciclism să se în-

între 9 ? 
șoară la 
reuniunea 
Consiliului internațional pentru 
educație fizică și sport (C.I.E.P.S.) 
de pe lîngă UNESCO.

Pe ordinea de zi a reuniunii fi
gurează probleme de o deosebită 
importanță și actualitate pentru 
viața sportivă mondială. Printre a- 
cestea : integrarea sportului în edu
cație ; Jocurile Olimpice din 1976 
de la Montreal ; pregătirea confe
rinței 
sportului ; relațiile cu UNESCO etc.

La reuniune participă și conf. dr. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
și membru al Comitetului executiv 
al C.I.E.P.S.

internaționale a miniștrilor

FIȘIER

NADEJDA CIJOVA (U.R.S.S.) ATLETISM

SEMIFINALE, LOCURILE 5—8

FEMININ: Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) — Dynamo (R.D.G.) 
3—2 (—12, 13, —6, 7, 6), Ujpesti 
Dozsa (Ungaria) — Gwardla (Po
lonia) 3—0 (12, 10. 17).

Masculin : Dynamo (R. D. Ger
mană) — Gwardia (Polonia) 3—0 
(10, 12, 8), Levski Spartak (Bul
garia) — Ujpestl Dozsa (Unga
ria) 3—1 (11, —10, 12, 8).

PROGRAMUL DE AZI

Sala Gluleștl, de la ora 8 : 
Gwardla — Ujpesti Dozsa (m), 
Dynamo — Levski Spartak (m), 
Dynamo — Gwardia (f), Ruda 
Hvezda — Ujpesti Dozsa (f).

Sala Dinamo, de la ora 8.30 : 
Dinamo (U.R.S.S.) — Amrokan
sau Ruda Hvezda (m), Di
namo (România) — Levski 
Spartak (f) ; ora 15 — finalele : 
Dinamo (U.R.S.S.) — Amrokan 
(f) și Dinamo (România) — Ruda 
Hvezda sau Amrokan (m).

strălucit), Oros, Dumănoiu, (Băroiu), 
Schreiber, Vraniță, Tîriici. De la 
învinși ne-au plăcut mai mult So - 
loduhov și Boitov. Arbitri: Gh. 
Tassev (Bulgaria) — K. Pohle 
(R.D.G.).

în programul de ieri dimineață, 
au figurat partidele semifinale pen
tru locurile 5—8. Caracteristica 
jocurilor a fost interesul diminuat 
pentru rezultat, manifestat mai cu 
seamă de echipele care în serii au 
ratat de puțin calificarea în semi
finalele pentru primele 4 locuri. 
Echipa feminină Dynamo (R.D. Ger
mană) se prezenta cu mai multe 
șanse în întîlnirea cu Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), dar fie că jucătoa
rele sale nu au mai depus strădanii

TRAGEREA LA SORȚI IN CUPA

RUGBYȘTII ROMÂNI AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE U.E.F.A. Șl C.E. DE TINERET
(Urmare din pag. 1)

tori". Reportajul este realizat din 
fugă, în autocar, pe bulevardul pe
riferic care leagă cele două mari 
aeroporturi ale Parisului, Le 
Bourget și Orly,

Considerăm interesant să repro
ducem cele cîteva declarații ale 
antrenorului principal al echipei 
României, Petre Cosmănescu, făcute 
unor gazetari francezi

„S-a spus, uneori, de către con
frații dv., că jucăm prea puțin cu 
balonul. Sper, însă, că vom fi în 
măsură, chiar duminică, să demon
străm că registrul nostru de 
tințe s-a lărgit. Bineînțeles, 
vă așteptați la miracole din 
noastră. In rugby nu există 
formulă magică".

Și mai departe :
„Am avut de rezolvat multe pro

bleme. Prea facila victorie de la 
Heidelberg, cu sportivii din R.F. 
Germania, nu ne-a îngăduit însă să 
ne verificăm suficient".

La întrebarea „în ce stare de spi
rit veți aborda meciul de Ia Va
lence ?", antrenorul Cosmănescu a 
ținut să răspundă : „Avem încre
dere în băieții noștri. Echipa este 
destul de omogenă, alcătuită fiind 
pe scheletul formației campioane, 
Steaua (n.n. nu mai puțin de 7 ju
cători din lot aparțin acestui club 
bucureștean : Durbac, Mateescu, 
Postolache, Șerban, Ciornei, Mun- 
teanu, Cioarec), astfel că ea va fi 
capabilă, sperăm, să obțină un re- 

’ zultat onorabil. Cred că ea va ști 
să atace, fără a-și crea acele veș-

cunoș- 
să nu 
partea 
nici o

Max Barrau, cel mai tînăr căpitan pe care l-a avut vreodată echipa de 
rugby a Franței, se arată a fi într-o excelentă formă. Iată-l în meciul-test 
cu Japonia, înscriind o spectaculoasă 
șului galic...

încercare pentru reprezentanții coco- 
Foto : MIROIR DU RUGBY

Ieri, la ZUrich, au fost stabilite 
prin tragere Ia sorți mechirile ur
mătoare ale unor corripetîții euro
pene de fotbal.

în optimile de 
U.E.F.A. se vor 
Leipzig—Fortuna

Koln ; Dinamo Kiev—V.f.B.

finală ale CUREI 
întîlni ' Lokomotive 
Diisseldorf ; O.G.C.

Nice—F.C. m„v—v.r.n.
Stuttgart ; Dinamo Tbilisi—Tottenham 
Hotspur ;
Enschede,
Chorzow ;

Ipswich Town— Twente
Honved Budapesta—Ruch 
Standard Liege—Feyeno- 

ord ; Leeds United (sau Hibernian 
Edinburgh) — Vitoria Setubai. (Con
testația înaintată de Hibernian în 
meciul cu Leeds. nu s-a judecat). 
Meciurile din tur sint programate la 
28 noiembrie, iar cele din retur la 
12 decembrie.

în sferturile de finală ale CAM
PIONATULUI EUROPEAN REZER
VAT ECHIPELOR DE TINERET se 
vor întilni i Italia—R.D. Germană : 
Olanda—Ungaria ; U.R.S.S—Cehoslo
vacia ; Bulgaria—R.F.G. (sau Polo, 
nia). înttlnirile trebuie să se desfă
șoare pînă la 21 april’e 1974. în se
mifinale se vor întilni învingătoa
rele meciurilor Olanda —Ungaria 
cu U.R.S.S., Cehoslovacia ți Italia 
—R.D.G. cu Bulgaria—R.F.G. sau Po
lonia. Semifinalele vor avea loc pînă 
la 12 mal 1974. Meciurile -sferturilor 
de finală în C.C.E. și Cupâ' CUpflor 
vor fi stabilite la 16 ianuarie 1974, 
la Paris.

De o jumătate de deceniu Nadejda 
Cijova este — cu un scurt intermez
zo, în jumătatea a doua a anului 
1968, cînd a cedat supremația Mar- 
gittel Gummel — numărul 1 mon
dial al probei feminine de aruncare 
a greutății. în această perioadă, atle
ta sovietică a „urcat" recordul mon
dial al probei cu mal bine de doi 
metri și jumătate, aducîndu-1, la 
sfîrșitul acestui sezon — a fost cel 
de-al zecelea record al Nadejdel — 
la excepționala cifră de 21,45 m, la 
mal puțin de , jumătate de metru de 
recordul lumii în proba masculină.

Niciodată în istoria atletismului cele 
două recorduri n-au fost atît de a- 
propiate.

Nadejda Cijova face parte din ca
tegoria campionilor de excepție — 
din familia Iolandel Balaș, a lui Va
ier! Brumei sau. pentru a ne referi 
la un coleg de probă, Randy Matson 
— care au „împins" foarte mult o 
probă sau alta. In cei cinci ani de 
supremație, atleta sovietică a stabilit 
10 recorduri mondiale, a cîștigat un 
titlu olimpic (la Munchen), două ti
tluri de campioană a Europei, în- 
frîngerile el putînd fi numărate »pe 
degetele unei singure mîinl. Și. lu
cru notabil, acestea nu s-au produs 
în concursurile de mare importanții.

Anul acesta a apărut, în sfîrșit. o 
adversara pe măsura recordmanei 
mondiale. într-o spectaculoasă ascen
siune, aruncătoarea cehoslovacă He
lena Flblngerova a reușit 20,82 rn,, 
apropiindu-se la numai 31 cm de re
cordul Nadejdei. „Supărată", atleta 
sovietică aruncă mal întîi 21,20. m și 
apoi 21,45 m, punîndu-se, deocamda
tă, la adăpost de asaltul preopinen
tei sale.

La 28 de ani (s-a născut la 29 sep
tembrie 1945 la Usolle Slblrskoe ; 
1.74 m înălțime, 89 kg ; studentă Ia 
Institutul, de cultură fizică „P. Les- 
haft" din Leningrad). Cijova nu a 
atins — este convingerea unanimă 
a specialiștilor — plafonul posibilită
ților maxime. De fapt, tehnicienii au 
șl renunțat să se mai gîndească la 
un asemenea plafon, orice perfor
manță a Nadejdei fiind considerată... 
normală. Amenințarea 
o poate propulsa pe 
cifră fantastică — 22 <

i Fibingerovei 
Cijova spre o 
de. metri !,

JACKIE STEWART [Scoția] automobilism

nice complexe care-i apar în fața 
echipei Franței..."

O altă întrebare a gazetarilor; 
„Veți ataca î“

„Desigur, dar nu orbește. Mi se 
pare absolut normal, dacă se vor 
ivi ocazii. Jucătorii noștri nu le 
vor ocoli, ci vor ști să profite de 
ele. în fine, sper într-o comportare 
bună a echipei noastre, cu atît mai 
mult cu cit rugbyul a evoluat ho- 
tăritor, in ultimii ani, in România".

De o părere similară pare a fi și 
celălalt antrenor coordonator

noastre, prof. Valeriu Iri- 
care cunoaște atît de bine 
francezilor (a activat la 
și Angouleme) : „Am lucrat

I
£
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PE UMERII

DIE
VNAB1XRCI6I TACS5ZK1TVNO FOB PE0TICB14M»

Dumitru GRAURperse

și el acum refe- 
pe tema scăderii 
spectatori la me- 

12 întrebări ale 
federației de fot-

de 
că 

>. ca 
fie 

fost mai
me-

se vede au răspuns 
de aproape 25 000 la 
federației belgiene..

consideră că 
este mai pu- 
cel din tine- 
îl consideră

a
Pentru 

proporția este 
- 88,7% (nu),

I

I
'ilor jocului nu li se 
fie mai drastici numai 
torii oaspeți, dat fiind că celor 
din echipa favorită li

Ziarul „Die Welt“ din Hamburg ridi
că în coloanele sale o problemă care 
afectează grav performanțele tineretului 
sportiv din R.F.G. Concluziile sînt con
vingătoare :

„Se cunosc dificultățile pe care tine
rii le întîmpină la intrarfea în școlile 
superioare și în universități, unde locu
rile devin din ce în ce mai limitate, 
iar condițiile de admitrere mai grele. 
Problema se pune cu atît mai pregnant 
pentru aceia dintre tineri care se dedică 
sportului de performanță.

în concepția noastră actuală, sportul 
de performanță este o problemă strict

Una dintre
a

către supor- 
de la regu- 
biletelor fac 

„micro-

g ---
doar cîteva excepții, pentru ca 
majoritatea participanților la 
referendum au răspuns 

I

echipei 
mescu, 
jocul 
P.U.C.
mult cu rugbyștii liniei tie treisfer- 
turi, cu care nu de mult am fost 
colegi de joc. Așa că vorbim ace
eași limbă. Nădăjduiesc ca unitatea 
atacanților noștri să se manifeste și 
în timpul jocului. De aceea și eu 
sint încrezător, evident cu mode
rație".

Răspunsul la toate aceste reflec
ții ? Duminică, pe stadionul „Cham- 
belliere"...

in meci amical

ALBANIA—RP. CHINEZA

La Tirana, în prezența unui nu
meros public, s-a 
rea prietenească 
selecționatele R.P. 
băniei. Partida s-a 
litate 1—1 (0—0).

disputat întîlni- 
de fotbal dintre
Chineze și Al- 

terminat la ega-

Simțea sau nu nevoia, fotba
lul begian are 
rendumul său 
numărului de 
ciuri. La cele 
chestionarului 
bal — difuzat cu ajutorul dez
interesat al mai multor coti
diene — au răspuns 24 810 iubi
tori ai sportului cu balonul ro
tund, Sau, mai bine zis, a fost 
luat în considerație numărul 
cupoane amintit, pentru 
unele răspunsuri, considerate 
neserioase, au trebuit să 
anulate. Dar acestea au

' î serios,
ințelegînd necesitatea unei an
chete în rîndul spectatorilor, or
ganizată de federația soccerului 
autohton.

Care sînt concluziile comisiei 
însărcinate cu studierea și îm
părțirea în proporții a variante
lor de răspunsuri primite ? In 
primul rind, constată specialiștii 
federației belgiene, va fi nevoie 
de un timp destul de lung pen
tru încheierea totală a anchetei 
Si extragerea concluziilor defi
nitive. Deocamdată, se pot 
spune, fără teama de a greși, 
doar cîteva lucruri cu caracter 
general. Ca de exemplu: rolul 
destul de mic al transmisiilor 
radiofonice și al rezumatelor 
filmate la televiziune, ca și al 
criticilor exprimate prin presă 
asupra jocului actual — în in
fluențarea participării spectato
rilor la meciuri. 43*/» dintre cei 
care au răspuns 
fotbalul de astăzi 
țin atractiv decît 
rețea lor, iar 37*/» 
% fel de pasionant. Jocul dur 
iste reprobat de 55,05*/» în vre
me ce 44.50*/» declară că vin la 
stadion chiar în condițiile des- 
•rise ale meciurilor de azi. Ma
rca majoritate (84,60*/») consi
deră că arbitrajul ar trebui să 
fie mult mai sever, dar comen
tatorii referendumului nu prea 
>tiu dacă nu cumva conducăto-
.................... ” -- cere să 

cu jucă-

mite, de obicei, de 
teri, orice abatere 
lament! 
doar pe 
blști" să 
dion, tn 
oricum, 
sau nu - 
în egală măsură și suficiente, 
și prea puține, dar lipsa insta
lațiilor sanitare și numărul in
suficient al parkingurilor sînt 
semnalate de trei sferturi dintre 
participanți. 
mai importante întrebări 
aceea cu privire la cea 
potrivită zi de disputare 
durilor de campionat. 
miercuri seara, 
de 10,9*,'» (da) 
pentru vineri 15*/0 — 83,6%, 
tru sîmbătă seara 57,65% 
42*/». pentru sîmbătă după-masă 
23,5*1» — 76,15%, iar în privin
ța duminicii după-masă 64,2*/» 
au spus da. iar 35,5% nu. „O 
altă disciplină sportivă vă face 
să nu mai veniți la fotbal ?“ 
Numai 12,75*/». față de 86,55*1» 
au răspuns afirmativ, proporție 
aproape aceeași (23,0*1»—74,3*/») 
ca și la întrebarea „Mijloacele 
de agrement și de week-end vă 
îndepărtează de stadion ?“...

După cum spuneam, puține 
lucruri neașteptate. O destul de 
mare parte dintre spectatori ar 
dori să vadă meciuri sîmbătă. 
cei care se duc de mai mult de 
trei ori pe lună la meciuri sînt 
doar 40,4*/»... In mod sigur de re
ținut este faptul că. nicăieri pe 
continentul nostru, nimeni 
nu-și mai permite să nu ia cu
noștință și de părerile specta
torilor, adică să afle ceea ce 
gîndesc și spun cei care plătesc 
bilete de intrare la jocul de 
fotbal. în deceniul al șaptelea 
al secolului XX. se pare că nu 
se mai poate altfel. Prea au fost 
alarmante statisticile care evi
dențiază descreșterea asistenței 
pe stadion în ultimii ani. Prin
tre primii care au simțit-o au 
fost și iubitorii fotbalului, care 
după cum 
în număr 
inițiativa

Prețurile
36,05»/, dintre
nu mai vină la sta- 
vreme ce 63,36»/, vin 
Locurile — acoperite 

- sînt socotite aproape JUCATE CU Z1MDEIUI PE BUZE“

Analizind situația cluburilor bri
tanice, ziarul londonez „THE TIMES" 
scria — printre altele — următoarele 
cu privire la echipa Sunderland, de
ținătoarea Cupei Angliei, care acti
vează în liga secundă a campionatului 
britanic, și despre antrenorul acesteia, 
Bob Stokoe :

„Există în ziaristica britanică o ve
che și excelentă tradiție — aceea de 
a alege anual, prin referendumul con
deierilor sportivi, pe cel mai bun 
dintre antrenorii echipelor Albionu- 
lui. Pentru prima oară în acest an 
toate voturile au avut un singur pre
ferat, pe Bob Stokoe, aflat la co
manda unui club de ligă secundă, 
devenit faimos în întreaga lume prin 
performanța de a fi cucerit Cupa 
Angliei și de a-și fi apărat bine șan
sele în competiția europeană „Cupa 
cunelor". Mai sînt totuși necesare u_ 
nele precizări pentru â explica o a- 
semenea unanimitate.

înainte de apariția lui Stokoe la 
cîrma Sunderlandului, echipa sufe
rise 10 înfrîngeri la rind în campio
nat. Odată cu venirea sa, Sunderland, 
a realizat o miraculoasă transformare, 
cucerind... 10 victorii, una după alta. 
Cea de a zecea izbîndă a fost obți-

a 
adus printre trofeele clubului șl "fai
moasa Cupă. Există, printre rețetele 
Iul Stokoe, ceva miraculos, pentru ca 
el să poată fi denumit un adevărat 
„mag", asemenea celebrului H. H. ?

«Nu e vorba de nici un fel de mi
nune și nici nu-mi place să fiu nu-

nută Jn dauna Iul Leeds United șl

ARHITECTUL
r K Z E «i L A, b
SPORTOm

Ziarul „PRZEGLAD SPORTOWY" 
din Varșovia publică un interviu cu 
cunoscutul scrimer Wojcieh Zablocki, 
de cinci ori campion al Poloniei la 
sabie, de patru ori component al re
prezentativei 
campionatul 
medaliat cu 
pice. Acum, 
activitatea 
du-se profesiunii de arhitect.

— De ce ați ales tocmai profesiu
nea de arhitect ?

— Tmi plăceau de mic clădirile 
monumentale. Apoi, în' călătoriile e- 
fectuate ca sportiv am avut prilejul

țării sale care a cîștigat. 
mondial, și de două ori 
argint la Jocurile Olim-
Zablocki a renunțat Ia 
competițională, dedicîn-

SPORTIVILOR ?

D â

Zilele trecute, ziarele 
anunțau retragerea din 
activitatea competițio
nală a scoțianului .Tac
kle Stewart, campionul 
mondial al piloților au- 
tomobiliști de formula 
I. Momentul trebuie 
subliniat întrucît „sco
țianul zburător" este u- 
nul dintre cei mal mari 
campioni al acestui 
temerar sport, fiind con
siderat, alături de Juan 
Manuel Fangio șl Jim 
Clark, între primii trei 
piloți ăi tuturor timpu
rilor. In palmaresul său 
figurează trei titluri de 
campion mondial (1969, 
1971 șl 1973) ■ “ ■
victorii 
Grand Prix 
absolut, cu 
multe decît
— din cele 99 alergate.

Retragerea sa, făcu
tă publică tn ziua în 
care Jackie ar fl tre
buit să participe la cel 
de-al 100-lea Mare Pre
miu, la Watkins Glenn 
(S.U.A.) — unde nu a 
alergat, tn semn de do
liu după moartea cole
gului Franțols Cevert — 
a produs cuvenita ru
moare tn lumea auto-

în
și 27 de 

curse de 
— record 
două mai 
Jim Clark

mobilului. Toți cei care 
au tangență cu acest 
domeniu apreciază că 
Jackie ar fi putut con
cura cu succes încă 
2—3 sezoane. Hotărîrea 
lui Jackie a rămas, 
însă, definitivă așa că, 
în locul supozițiilor mai 
potrivită momentului 
este, credem, o sumară 
trecere în revistă a ca
rierei sale.

S-a născut Ia 11 iunie 
1939 într-un orășel din 
Scoția. Se familiarizea
ză de mic cu tainele 
motorului șl arta pilo
tajului în garajul tată
lui său. Debutează în 
automobilism la 22 de 
ani. în 19G1, primul con
tact cu sportul, chiar 
de performanță, făcîn- 
du-1 de fapt cu... tirul I 
A ajuns pînă acolo în- 
cît a fost selecționat — 
ca rezervă, e drept — 
în lotul olimpic al Ma
rii Britanii pentru Jo
curile de la Roma 
(I960) șl Tokio (1964) !

Debutează în cursele 
de formula I în anul 
1963, dar primele suc
cese — șl apoi toate 
celelalte — le va ob
ține odată cu asocierea

constructorul 
Tyrrell. După moartea 
lui Clark devine pilotul 
nr. 1 al lumii, donunînd 
cu autoritate ultimii 
cinci ani, în care a cîș
tigat cele trei titluri 
mondiale amintite.

Retragerea lui este u- 
nanim regretată. Dar, 
așa cum spunea Tyr
rell : „Mai bine să-i 
spunem iul Jackie la 
revedere, decît... adio" l

WBJE1 propriul 
pe plan 
află în 
că șan- 
univer-

particulară. Atletul care dorește să se 
antreneze intens în vederea unor com
petiții de prestigiu o face pe 
său risc și suportă consecințele 
profesional. în timp ce el se 
dinamica întrecerilor, poate afla 
sele sale de a obține o bursă
sitară au devenit mai reduse sau că lo
cul pe care îl viza la intrarea într-un 
institutut a fost ocupat de un candidat 
cu o medie mai mare. Efortul sportiv, 
gloria locurilor pe podium, onoarea me
daliilor nu-i pot ajuta cu nimic pe ti
nerii noștri sportivi, angajați în reali
zarea unei cariere pentru viață.

Reiese limpede că riscul sportului de 
performanță nu este numai fizic ci, în 
același timp, din nefericire, moral și so
cial. Aceasta este o problemă pe care 
e nedrept să o lăsăm numai pe umerii 
sportivilor care, oricît de puternici ar 
fi, nu o pot suporta'*.

mit vrăjitor, declară Stokoe. Taina 
izbtniilor de răsunet cflnstă tn pri
mul rind tn buna dispoziția a jucă
torilor. In echipa 
să fie dominantă. 
Înlătur grijile cu 
apelez ia artiști 
chlpă da oameni 
puși este de neînvins...'

Am putea adăuga că 
Stokoe poate fl valabilă 
în fotbal..."

mei doreee c« ea 
Ctnd nu reușesc «ă 
o notă de umor, 

profesioniști. O e- 
veseli și

ZABLOCKI
să văd și să studiez arhitectura dife
ritelor orașe de pe glob.

— Ce specializare aveți sau doriți 
să căpătați ?

— în special construcțiile sportive i 
stadioane și săli de sport.

— Ați efectuat pînă acum vreun 
proiect ?

— Da, proiectul sălii de sport din 
Bydgoscz. Din mai multe planuri 
prezentate, a fost ales cel alcătuit 
de mine.

— Ce proiecte personale aveți ?
— Un vechi deziderat al meu este 

construirea unei mari săli de sport 
la Varșovia. Aș face cu plăcere pro
iectul acestei construcții, care ur
mează să fie amplasată în apropie
rea marelui stadion din capitala ță
rii.

rețeta Iul 
nu numai

ars—

bine dis-

Echipa de tenis a Cehoslovaciei, care se pregătește pentru semifinala 
„Cupei Davis", se află la Melbourne. Iată-l într-o fotografie publicitară pe 

Jan Kodes, pe teren, împreună cu miss Australia, Randy Baker 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ®
Campionul lumii la categoria mijlocie 
boxerul argentinian Carlos Monzon își 
va apăra titlul în fața șalangerulul său 
oficial, mexicanul Jose Napolea,. dețină
torul centurii mondiale la categoria se- 
mimijlocle. Meciul va avea loc la 8 
decembrie in Palatul Expoziției din Pa
ris. Monzon, care ' 
centura, a devenit 
7 noiembrie 1970, 
Roma, înainte de . .........
Nlno Benvenutl. In vederea acestei în- 
tilniri, Monzon va sosi în Europa la 2 
decembrie. După ce va rămîne două 
zile la Roma, el va pleca, apoi, la Pa
ris, pentru a-șl continua antrenamen
tele.

și-a apărat de 8 ori 
campion al lumii la 
cînd l-a învins la 
limită, pe italianul

Antwerp Baschetbaliștli belgieni au ter
minat învingători cu scorul de 71—64. In 
formă excelentă, baschetbaliștii echipei 
Vybjej-Gdansk au întrecut cu 87—70 
pe Panathinaikos Atena. Formația vest- 
germană S. K. Heidelberg a dlsptis cu 
85—65 de campioana Portugaliei, iar 
Real Madrid, care a jucat în deplasare, 
a învins cu 100—74 echipa elvețiană Fri
bourg. tn competiția feminină dotată cu 
„Cupa cupelor' 
meci : Kfum 
Ignis Mataro

4 puncte din trei meciuri susținute, ur
mată de Franța cu 4 puncte (3 . jocuri) 
și Italia — zero puncte. Au mai rămas 
de jucat din această grupă două parti
de ; Italia — Islanda și Franța — Italia.

a avut loc un singur 
(Stockholm) — 
61—52 (30—20).

Soeder 
(Spania)

contînd pentru grupa a

Echipa de rugby a Australiei care se 
.află în turneu în Țara Galilor a intilnit 
la Swansea reprezentativa orașului. Jo
cul a luat sfîrșit 
litate : 9—9.

cu un rezultat de ega-

In „Cupa campionilor europeni" la bas
chet masculin, formația iugoslavă Rad- 
nicki Belgrad a învins cu scorul de 
89—49 (48—21) echipa Etersol din Lu
xemburg. La Istanbul, formația locală 
I.T.U. a primit vizita echipei belgiene

Intr-un meci
2-a a preliminariilor campionatului mon
dial masculin de handbal, echipa Is- 
landel a învins cu scorul de 28—15 
(10—9) echipa Franței. In primul joc 
disputat la Paris, handbatiștil francezi 
cîștigaseră cu 16—13. In urma acestui 
meci, pe primul Ioc în grupa respec
tivă se află reprezentativa Islandei cu

de tenis dD lUată 
Kjell Johanșșon, 
proba de dublu, 

la
Ungariei,

Jucătorii suedezi 
lan Bengtsson șl 
pioni ai lumii în 
confirmat participarea la campionatele 
internaționale ale Ungariei, care vor 
avea loc între 14 și 16 noiembrie la Bu
dapesta. La întreceri au fost invitați 
sportivi și sportive din 16 țări. Echipa 
maghiară va avea în componență, prin
tre alții, pe Istvan Jonyer, Tjhor Klam- 
par, Beatrix Kishazi și Judit Magos.

Stel- 
carri- 
și-au
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