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Skrela

Institutul de Petrol Gaze 
s-au încheiat întrecerile 

.Cupa anilor I“, organizate 
sportive pe facultăți,

la ora 10, traseele marcate 
stadionului Politehnica din 
vor cunoaște o animație 
Se va disputa „Crosul de 

al studenților bucureșteni.
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FRANȚA - ROMÂNIA LA RUGRY
AZI, PE STADIONUL MUNICIPAL DIN VALENCE

„CROSUL DE TOAMNĂ" AL 
STUDENȚILOR BUCUREȘTENI

„CUPA ANILOR 1“

ROMÂNIA
Durb'ac

Nica Dragomirescu
Nicolescu

Mateescu
Fugigi Postolache

Dumitru Șerban
Ciornei Munteanu

Mateescu, unul dintre cei mai experimentați rugbyști din reprezentativa țarii noastre, „dirijorul" tricolorilor 
meciul de la Valence... Foto : Paul ROMOȘAN

Partida contează pentru „Cupa națiunilor F.I.R.A.“ — ediția 1973/1974

C. ALEXA-coresp. județean

activități L 
sportive 
ae masă

Azi, de 
în jurul 
Capitală, 
deosebită, 
toamnă" 
Competiția va atrage, la starturile 
diferitelor probe, cîteva mii de stu- 
denți și studente din Centrul univer
sitar al primului oraș al țării.

în întrecerile anterioare, fiecare fa
cultate sau institut a selecționat pe cei 
mai buni sportivi pe care îi va tri
mite în disputele de azi 
reprezenta la „Crosul de

In cunoscuta stațiune Vatra Dornei 
s-a desfășurat, recent, primul cam
pionat de tenis al acestui oraș. La 
prima etapă, pe școli și asociații 
sportive, au participat aproape 100 
de tineri, care și-au desemnat cam
pionii pe anul 1973.

După disputarea fazei orășenești, 
cei mai buni s-au dovedit elevii li
ceului din localitate. Iată clasamen
tele : 1. Adrian Chiriluș, 2. Mihai A- 
mariei, 3. Dumitru Bosancu (la băieți) 
și 1. Dana Mani, 2. Ana Cristian, 3. 
Adriana Carpea (la fete).

Recent, la 
și Geologie 
dotate cu 
de Comisiile 
în colaborare cu Catedra de educa
ție fizică. Peste 200 de studenți și-au 
disputat întiietatea la baschet, te
nis de masă, șah și orientare turis
tică. întrecerile de baschet au dat 
un singur câștigător — Facultatea de 
tehnologie — atît la fete, cit și la 
băieți. Concursurile individuale (tenis 
de masă și șah) au fost dominate de 
studenții Hă Truong Son și Ben A- 
laya Ferid (Tehnologie), care s-au 
dovedit cei mai buni. La concursul 
de orientare turistică, disputat în 
pădurea Băneasa, au participat și 
st\idenți 
reștene. 
(I.E.F.S.) . 
Politehnic).

de 
AU 
Și
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la alte institute bucu- 
cîștigat Maria Talpeș 

Eugen Moise (Institutul
Pavel PEANA, coresp.

Ieri au luat sfîrșit întrecerile 
Dinamoviadei de volei, competiție 
desfășurată timp de șase zile în 
sala Dinamo din Capitală. Au fost 
programate finalele competiției și 
meciurile pentru stabilirea în con
tinuare a clasamentelor. în cursul 
dimineții, au avut loc partidele 
pentru locurile 3—4, la Dinamo, și 
pentru locurile 5—8, la Ciulești 
(pentru a nu se mai prelungi pro- ' 
gramul pînă aproape de ora 24, 
cum s-a întîmplat miercuri și vi
neri), partide de la care vă pre
zentăm cîteva amănunte, înainte de 
a trece la descrierea finalelor, des
fășurate după-amiază.

întîlnirea masculină pentru ocu
parea locului al treilea în clasa
ment, dintre Dinamo (U.R.S.S.) și 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) a dat 
cîștig de cauză voleibaliștilor so
vietici, care, după ce și-au organi
zat mai bine blocajul (cu sacrifi
ciul primului set), au dominat par
tida. Mai scunzi și, deci, cu mai 
puține șanse în disputele la fileu, 
jucătorii coreeni (care au făcut 
doar sporadic uz de combinațiile 
de stil asiatic) n-au găsit decît ra
reori breșe în apărarea adversa
rilor, fiind obligați să cedeze ini
țiativa, atunci cînd resursele fizice 
au început să scadă.
Au condus: Mircea Albuț și An- 
ghel Dinicu (România).

în continuare, s-a desfășurat me
ciul feminin Dinamo (România) — 
Levski Spartak (Bulgaria). Voleiba
listele noastre, care fuseseră între
cute de cele bulgare și în serie, 
sperau să-și ia revanșa și să ocupe 
un loc 3, ce ar fi fost meritoriu 
pentru ele, judecind după valoa
rea formațiilor prezente la compe
tiție. Dinamo a fost la un pas de 
împlinirea acestui deziderat, însă, 
trebuie să recunoaștem că, totuși, 
campioanele Bulgariei alcătuiesc o 
echipă puternică și, oricum, mai 
bună decît vicecampioana noastră. 
De altfel, în timpul jocului, antre- 
noarea sovietică, Lidia Strelnikova, 
ne mărturisea că îi face o impre
sie frumoasă echipa bulgară.

Româncele, lipsite de apdrtul Ve- 
nerei Hoffmann (accidentată), au 
început jocul neconvinse că pot 
realiza mai mult decît în partida 
precedentă, manifestînd o exaspe
rantă lipsă de eficacitate la blo
caj, ceea ce a ușurat 1 misiunea ad-

iar autodublajul a fost 
după introducerea Con-

versarelor, 
nul. Abia 
stanței Dinculiță (tardivă, pentru a 
mai salva setul I), apărarea la fi
leu s-a mai îmbunătățit. Din setul 
al doilea, însă, a sporit și efica
citatea atacului (deși jucătoarele 
noastre nu izbuteau să facă pre
luări din serviciu corecte). Aceasta 
a schimbat oarecum raportul de 
forțe, jocul s-a echilibrat, Dinamo

Atac reușit al dinamoviștilor 
bucureșteni în meciul final . cu 

Ruda Hvezda.

Foto : N. DRAGOȘ

Azi la Valence, rugbyul românesc 
susține cel mai dificil examen al 
anului competițional. în capitala 
departamentului Drome, într-o zonă 
atît de populară a sportului cu ba
lonul oval, XV-le țării noastre va 
avea de înfruntat, într-o întrecere 
oficială, contînd pentru „Cupa na- 
țiunilor-F.I.R.A.", puternica echipă 
a Franței.

Faptul că aceasta este cea de a 
21-a întîlnire dintre reprezentative
le celor două țări confirmă tradiția 
care s-a statornicit. între cele două 
școli de rugby, cele mai bine cotate 
pe continent. De altfel, Franța și 
România dețin de ani de zile su
premația 
„Cupa 
pentru 
suscită 
dincolo 
Cum s-a remarcat 
cercurile de specialitate, meciurile 
dintre reprezentativele Franței și 
României se situează întotdeauna 
pe prim plan în Europa, avînd 
aproape aceeași cotă de interes ca 
și cele din „Turneul celor 5 
țiuni".

Din cele 20 de partide cai’e 
desfășurat pînă acum, echipa 
mâniei a cîștigat trei. Prima

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-â)

întrecerile de judo ale ,,TURNEULUI PRIETENIA"

SPORTIVII ROMANI PE PODIUM
LA TOATE CATEGORIILE DE GREUTATE

festivității de deschidere.

UH&ARU

între participantele la 
națiunilor-F.I.R.A.“, motiv 

care întîlnirea dintre ele 
un mare interes, chiar și 
de granițele celor două țări, 

nu o dată în

na-

s-au 
Ro- 
vic-

ÎN ETAPA DE AZI A DIVIZIEI A

torie românească asupra reprezen
tanților cocoșului galic a avut loc 
în anul 1960 : 11—5, după o dispută 
dramatică în care ambiția tricolo
rilor a anulat tehnica și rutina 
francezilor. Apoi, în 1962, o nouă 
victorie, cu 3—0, într-o.. partidă în

care inițiativa ne-a aparținut în 
majoritatea timpului de joc. In 
fine, în 1968, cea de a treia victorie 
românească, cu 15—14, meciul con-.

(Continuare în pag^ a 4-a)

LA FOTBAL
CLASAMENTUL

1. UNIV. 
'2;
3. '
4.
5.

ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN PROVINCIE
în campionatul Diviziei A, în care 

se înfruntă 18 echipe, nu se mai 
poate vorbi despre etape intere
sante și etape neinteresante. Dar, 
fără îndoială, duminica aceasta 
prezintă elemente deosebite de a- 
tracție, dintre care se detașează cu
plajul bucuFeștean, cu pasionantul 
ei derby Dinamo — Steaua, jocul 
de la Bacău, în care liderul înfrun
tă rigorile și pericolele deplasării, 
dar și acela de la Constanța, unde 
echipa cea mai apropiată în mo-

Universitateamentul de față de
Craiova, F. C. Constanța, va încerca 
să fructifice avantajul terenului 
pentru a micșora distanța dintre 
ea și craioveni, în eventualitatea 
unui succes propriu și a unei în- 
frîngeri a acestora din urmă.

O etapă, deci, care nu poate a- 
duce detronarea liderului, care are 
un avans de trei puncte asupra 
urmăritoarei ei cea mai apropiată, 
dar poate crea alte perspective, fa
vorabile sau mai puțin favorabile,

UN MECI DE FOTBAL

BRAZILIA - ROMANIA,
LA RIO DE JANEIRO, LA 17 APRILIE

în etapele următoare, unora sau 
altora dintre echipe. De altfel, în 
centrul atenției nu stau numai par-.. 
tidele în care sînt angajate speran
țele Ia titlu, ci și cele care. pot . 
întuneca sau însenina cerul, din. 
zona retrogradării. Și nici măcar 
nu e sigur că. de la o etapă la 
alta, unele echipe care au pretenții 
la titlu sau măcar la locuri frun
tașe, nu vor coborî la periferia cla
samentului, mulțumindu-se să su
praviețuiască în Divizia A. O pri
vire oricît de fugară asupra clasa
mentului, în care unele formații 
sînt tot atît de apropiate de ambele 
zone, ne ilustrează cu prisosință 
acest lucru.

Dar, ce va face liderul, Univer-

cv.
F.C. Constanța 
C.S.M. Reșița 
,,U“ Cluj 
Dinamo
F.C. Argeș 
Steaua7.

8. a.s.a. Tg. Mureș
9. Sp. studențesc

10. Polit. Timișoara 
Steagul, roșu

12. Rapid
13. Politehnica Iași
14. Jiul
15. C.F.R.
16. S. C.
17. U.T.A.
18. Petrolul

Cluj 
Bacău
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1
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5
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14
14
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n
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11
11
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8

adevărat căsitatea Craiova ?
fotbaliștii din Bănie evoluează, ade
sea, cu mai multă dezinvoltură în 
deplasare decît pe .teren propriu. 
Bacău s-a dovedit, însă, pînă acum, 
un obstacol de netrecut pentru cra- 
ioveni, ei necucerind nici un punct 
pe acest teren. Vor sparge, azi, 
gheața ?

Etapa nu anunță nimic bun pen
tru ultima clasată, Petrolul, care 
joacă la Brașov. Dar care surpriză 
este... anunțată dinainte 1 (Jc. B.)

1»

Campionatele naționale de gimnastică

Tineri judoka, in vîrstă de 16—17 ani, 
. din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, Polonia, 
U.R.S.S., Ungaria și România și-au dis
putat ieri întiietatea la tradiționala com
petiție internaționalâ „TURNEUL PRIE
TENIA". Pe două mari patrulatere, ame
najate în sala Floreasca, concurenții 
și-au apărat șansele cu deosebită dîr- 
zenle. finalizind numeroase procedee 
tehnice, atît de atac cit și de apărare. 
Firește, în preocuparea fiecăruia dintre 
ei a fost, înainte de orice, găsirea ce
lor mai bune soluții pentru obținerea 
victoriilor. Spre satisfacția noastră, 5

PROGRAMUL DE AZI

Orele 10—13 : întrecerile din ca. 
drul tururilor preliminare >

partidele din
semifinale, finale și 
de premiere.

Orele 17—20 : 
recalificări, 
festivitatea

ceperii campionatului. Seria jocurilor 
amicale de verificare va începe la 7 
aprilie cu un meci în compania re
prezentativei Portugaliei. Vor urma 
întîlnirile cu selecționatele U.R.S.S. 
(14 aprilie), ROMÂNIEI (17 aprilie), 
R.D. Germane (21 aprilie), Irlandei 
(28 aprilie), Austriei (1 mai). Peru (5 
mai), Paraguay-ului (12 mai).

Echipa Braziliei va pleca spre Eu
ropa la 15 mai și va disputa trei în- 
tîlniri la Ludwigshafen, Basel și 
Strasbourg.

RIO DE JANEIRO, 10 (Agerpres). 
Confederația braziliană a sporturilor 
a definitivat programul de pregătire 
a selecționatei Braziliei în vederea 
turneului final al campionatului mon
dial ce va avea loc anul viitor în 
R.F. Germania.

în afara antrenamentelor obișnuite 
sînt prevăzute opt meciuri de veri
ficare cu echipe de peste hotare ce 
vor veni în Brazilia și alte trei par
tide pe care campionii mondiali le 
vor susține în Europa înaintea în-

LICEUL DE GIMNASTICĂ (feminin)
Șl DINAMO BUCUREȘTI (masculin)

CAMPIOANE ALE ROMÂNIEILoturile participante din cele 9 țări,aliniate cu prilejul
(strangulare) șl adversarul s-a recunos
cut învins prin ippon. Cu această vic
torie yiorel Răuț și-a asigurat o me
dalie, intrînd în semifinale.

La următoarea categorie, 65 kg, 
nu i-au fost favorabili Iul Gelu 
care l-a întîlnlt, chiar din primul 
pe cîștigătorul seriei, sovieticul Atanas 
Margealis. Cu toate acestea, partida a 
fost echilibrată, arbitrii acordînd deci
zia de yusei-gachi Iul Margealis. In re
calificări, însă, Nițu a repurtat o fru
moasă victorie în fața polonezului Ja- 
roslaw Wojcik, prin yusei-gachi, după 
care a ajuns în semifinală cu Frank 
Jochmann (R. D. Germană), cîștigătorul 
celeilalte serii.

Cu o aplaudată victorie a debutat și 
juniorul Constantin Gotcă la categoria 
75 kg, unde l-a întilnit pe maghiarul 
Jănos Juhâsz. Reușita lui Gotcă a fost 
cu atit mai aplaudată cu cît a obțlnut-o 
cînd mai erau doar 3 secunde de luptă. 
Atunci el a finalizat o aruncare laterală, 
luînd avantajul pentru decizia de yu- 
șel-gachi. In partida următoare, cu po
lonezul Jan Kosciolck, a fost depășit la 
limită. In schimb, în recalificări, Gotcă 
1-a spulberat orice șansă bulgarului Sve- 
tan Tacev, pe care l-a învins prin 
ippon, în min. 1, asigurîndu-și locul în 
semifinale.

întrecerile de Ia cat. 85 kg ne înde
părtaseră de speranța Unor succese ro
mânești. deoarece ambii sportivi ai țării 
noastre înscriși în concurs fuseseră în
vinși în partidele din tururile elimina^ 
torii. Dar, Istvăn Szânto, după ce pier
duse prin ippon meciul său cu Dieter 
Modi (R. D. Germană), fiind „prins" 
în osae-komi, a reușit să-l întreacă în 
recalificări pe polonezul Riszard Matu- 
siak, primind decizia unanimă de yusei- 
gachi și totodată califieîndu-se în semi
finale.

In sfîrșit, la cat. grea, Cristian Cotea
nu, după o victorie prin yusei-gachi 
în meciul cu bulgarul Nikola Mandev, 
a pierdut confruntarea cu Lutz Ender- 
liein (R. D. Germană) în urma unei 
schime-waza și a 
noască ippon-ul. 
Coteanu a reușit 
ținind. la rîndu-i,

DAN GRECU, din

români au reușit, la cadintre sportivii _____ ...
patul unor eforturi demne de subliniat, 
să cucerească medalii : VIOREL RAUȚ 
(cat. 58 kg.). GELU NIȚU (cat. 65 kg.), 
CONSTANTIN GOTCA (cat. 75 kg), 
ISTVAN SZANTO (cat. 85 kg.) șl CRIS
TIAN COTEANU (cat. 4-85 kg.). Așa
dar. la toate categoriile reprezentanții 
României au urcat pe treptele podiu
mului de onoare ! Este un frumos suc
ces. ce răsplătește strădaniile sportivilor 
și antrenorilor lor, succes pentru care 
li se cuvin, deopotrivă, felicitări !

In primul meci, al turneului au fost 
opuși Viorel Răuț șl cehoslovacul Mihal 

. Arva (cat. 58 kg). Cu o excelentă fixare 
(osae-komi) concurentul român a obți
nut o mult aplaudată victorie înainte 
de limită, prin ippon. Apoi, în cea de 

. a doua partidă, românul l-a Intîlnit pe 
Mario EIschold (R. D. Germană), în 
fața căruia a ieșit învingător prin yu
sei-gachi (superioritate tehnică). In dis
puta pentru primul loc in seria sa, însă, 
Viorel Răuț n-a putut să treacă de mon
golul Dorsh Janguna, de care a fost de- 

■ pășit prin ippon. Astfel, Răuț a fost 
nevoit să intre în recalificări, susținînd 
partida decisivă, cu bulgarul Aleksei 
Taraandjiev. In minutul doi, juniorul 
român a reușit o priză de shime-waza

sorții 
Nițu, 
meci,

fost nevoit sâ recu- 
Apoi, în recalificări, 
să se reabiliteze, ob- 
ippon-ul în duelul cu

Costin CH1RIAC 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DE TURISMUL DE MASA DIN ORAȘUL IAȘI ?
• Cînd se fac vădite lipsa de colaborare, paralelismul și (uneori) dezinteresul...
• Doar B.T.T. și C.J.O.P. își

sportive nu
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 

rie — 2 martie a.c. conține prețioase indicații 
atribuțiile diferitelor organe și organizații în direc
ția activității turistice de masă. Există — se știe — 
unități specializate pentru organizarea turismului 
(O.J.T., B.T.T.) și factori (Consiliul județean al Or
ganizației pionierilor, asociațiile sportive din între
prinderi, instituții sau școli) care, printre alte sarcini 
și atribuții, concură la răspîndirea, prin diferite mo
dalități, a acestei mult îndrăgite activități.

In ce măsură se realizează PRACTIC mobilizarea 
amatorilor și organizarea acțiunilor turistice de către 
diferite organe și organizații, cum se aahită ele de 
sarcinile concrete care le revin ? Pentru a primi cî
teva răspunsuri, am vizitat, cu cîtăva vreme în urmă, 
orașul Iași. Discuțiile avute cu

îndeplinesc integral sarcinile... • Asociațiile 
le pot

februa-
privind

persoane reprezen-
e- 
în 
a 

turismului. Cel puțin o acțiune lo
cală s-a desfășurat săptămînal și 
la acest capitol se fac cu deosebire 
remarcate școlile generale nr. 11, 
21, 22, 9 și 18 Iași și din comu
nele Voineșți, Țigănești, Scînteia, 
Bogdănești, Dumbreni și altele. 

„Pionierii pe cărările patriei", con-

Anul acesta, aproape întregul 
fectiv pionieresc a fost cuprins 
practicarea, sub diferite forme,

urma exemplul ?
tind forurile de resort au scos în evidență, alături de 
cîteva reușite, în primul rînd, lipsa de colaborare, 
cum ar fi de pildă cea dintre organizațiile U.T.C. și 
asociațiile sportive din întreprinderi sau școli. Fap
tul are ca urmări propaganda nesatisfăcătoare făcută 
turismului, numărul încă limitat de amatori de ex
cursii, paralelisme ineficiente. O altă constatare pri
vește lipsa de preocupare a unor asociații sportive 
sindicale sau școlare și chiar a unor organizații 
U.T.C., situații în care B.T.T. sau O.J.T. nu au, la 
nivelul întreprinderilor ori al școlilor, sprijin cores- . 
punzător pe linie de turism. In felul acesta, drumul 
de la forul direct organizator pînă la amatorul de 
excursie prezintă 
gative se înțeleg

o sincopă, ale cărei consecințe ne- 
de la sine.

cursurile de orientare turistică 
pentru începători și avansați, ci
cloturismul („Floarea prieteniei"), 
expediția-lecție pionierească (480 
de acțiuni), expedițiile „Cutezăto
rii" (51), taberele de corturi (15), 
satele de vacanță, excursiile jude
țene și inter județene, taberele de 
instruire sînt tot atîtea acțiuni și 
forme deosebit de interesante și 
variate care au cuprins aproape

în totalitate pe pionieri și școlari 
în
lui.
date statistice
deci considera 
ganizația pionierilor își îndeplineș-

practicarea
Luînd în

diversă a turismu- 
considerație aceste 
(și altele) putem 
că, în general, Or-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 3-a)

PITEȘTI, 10 (prin tele
fon). Din nou o zi plină, 
rezervată gimnasticii, la 
Sala sporturilor din loca
litate, unde au fost pro
gramate în .cursul diml- x 
neții exercițiile liber alese 
ale echipelor masculine, 
iar după-amiază, de-a lun
gul multor ore de con
curs, evoluțiile maestrelor, 
tot cu programul liber 
ales. Au fost desemnate 
astfel echipele campioane 
ale țării pe anul 1973, pre
cum și campionul absolut 
la masculin, urmînd ca in 
cursul dimineții de dumi
nică, după desfășurarea 
finalelor pe aparate, să-1 
cunoaștem și pe noii cam
pioni ai țării la cele 6 
probe ale gimnasticii mas
culine.

Pentru prima oară, titlul 
de campioană feminină a 
țării a fost cîștigat de 
foarte tînăra echipă a li
ceului de gimnastică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
care a terminat exercițiile 
impuse cu un avans de 
peste 5 puncte, față de a 
doua clasată, Dinamo 
București, avantaj pe ca
re l-a menținut și în cea 
de a .doua zi, deși a tre
buit să evolueze numai 
cu 5 sportive, Teodora 
Ungureanu accidentîndu- 
se la încălzire. Anca Gri- 
goraș, Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, Ga
briela Sabadîș, Mariana 
Cojanu și Georgeta Gabor 
au alcătuit o formație re-
dutabilă căreia n-a fost posibil 
stopeze drumul spre victorie, 
plica altor echipe, în special 
București și S.C. Bacău, a fost onora
bilă. Cu succesul repurtat sîmbătă, aici 
in fața publicului piteștean, gimnastele 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej realizează 
un tur de for(ă impresionant, ele eîșfi- ' 
gind toate competițiile ia -care âu lirat 
parte în acest an, de la categoria a iVra 
pînă la categoria maestre. Un sincer 
bravo soților Marta și Bela Karoly pen-

campion absolut al tării

Nadia Comăneci, evoluînd la bîrnă.
să i -se 

deși re- 
Dinamo

tru munca lor competentă și migăloas; 
de șlefuire a „micilor bijuterii- de can 
dispun. Pe locul secund s-a clasat for 
mația Dinamo București, în rîndul că 
reia am salutat reapariția Elenei Ceam 
pelea, după o mai lungă perioadă di

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag, a 4 a)
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FOTOGRAFIA SPORTIVĂ LA SALON

Atenție la rugbyul
din America de Sud!

Privitul fotografiilor este o în
deletnicire plăcută, care poate ușor 
deveni estetică atunci cînd obiec
tul supus observației poartă atribu
tele artei adevărate. Situația a- 
ceasta caracterizează cel de al 9-lea 
Salon internațional de artă fotogra
fică al României, deschis în sala de 
expoziții a Institutului de arhitec
tură din București. Colecția de 
frumusețe pe care o adăpostește 
acest salon, cu tradiții în lumea 
fotografilor, invită la meditație. De 
la portret pînă la peisaj și com
poziție insolită, există în expoziție 
toate elementele variatei game a 
artei fotografice. Precum sînt re
prezentate toate tehnicile, în alb- 
negru sau color, pînă la prețio
zitatea pozei solarizate.

Ce loc ocupă în acest tot foto
grafia cu subiect sportiv ? După 
datele statistice, proporția cantita
tivă este normală, ea exprimînd 
(prin cele aproximativ 20—30 de 
unități) valoarea sportului in am
bianța socială, ca și virtuțile es
tetice ale tabloului sportiv, cu tot 
ce comportă el ca frumusețe, di
namism, plasticitate.

Vizitatorul expoziției va remarca 
ușor predilecția fotografilor pentru 
peisajul acvatic, care dă proporția 
cea mai mare de exponate cu 
biect sportiv. Iată. canoele 
Giinter Matz (R.D.G.), bărcile 
pînze și în fundal un 4+1 pe 
al lui Leopold Muth (Austria), 
targele lui Jan Netzel (Polonia), ca
iacul de patru sau dramaticul mo
ment (color) dintr-o cursă de sla
lom nautic ale lui Gert Stephan 
(R.F.G.). Fotbalul e și el acasă 
printre fotografi : Luciano Moura 
(Brazilia) intitulează „Speranță" 
crochiul copilului pe plajă așezat 
pe o minge cu inscripția „Mun
dial". Ștefan Vilidar (România) ne 
oferă un portar descumpănit : „Re
gret că nu am intervenit...”, iar 
Dumitru Costea — șirul de picioa
re bălăbănite intitulate „Supor
teri". Scenele de iarnă sînt, de 
asemenea, prizate: „Patinatoarea" 
lui Tadeusz Gabor (Polonia), „Pe 
pîrtia de schi" — Marie Luise Oer- 
tel (R.F.G.) și cursa .de săniuțe a 
lui Theodor Feneberg (R.F.G.). Au

223 KM

i, zii&cii vxiia LULniL wo-

dificultate, fiind țara cu 
Ame-

Argentina — forța nr. 1 în
Europa ignorează că în țările Ame- 

ricii de Sud există o mișcare rug- 
bystică cu cîteva zeci de mii de ju
cători, care activează în campiona
tele naționale din Argentina, Brazi
lia, Chile, Paraguay și Uruguay. Sînt 
însă puține informațiile publicate în 
ziarele europene și de aceea o eva
luare exactă a acestei forțe rugbys- 
tice nu a fost făcută periodic, pro- 
vocînd surprize, așa cum s-a întîm- 
plat cu victoriile selecționatei argen- 
tiniene asupra rugbyștilor români. 
Cum argentinienii vor evolua în 
România, intr-un viitor apropiat, 
consider că aceste rînduri pot servi 
de reper pentru alcătuirea progra
mului de pregătire, în vederea viito
rului contact cu echipa Argentinei.

„TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" 
ÎNTR-O ALTA ÎNFĂȚIȘARE...

Cea de a șaptea ediție, a „sud-ame- 
ricanului" de rugby a avut loc la 
Sao Paulo (Brazilia) între 13 și 21 
octombrie. Au partiepat cele cinci 
țări menționate mai sus ; altfel spus, 
o replică la „Turneul celor 5 na
țiuni", din apusul Europei. In toate 
edițiile precedente ca și în cea de 
anul acesta, Argentina a cucerit tit
lul fără ;
rugbyul cel mai dezvoltat din 
rica de Sud.

Sistemul de joc argentinian 
fi sintetizat ca o combinație 
jocul de înaintare sud-african 
cui pe treisferturi în stil francez. 
Cu ani în urmă, argentinienii erau 
meșterii jocului de tip britanic, con- 
tînd pe înaintași înalți și puternici 
și pe jucători de 3/4 mai puțin teh
nici. Dar un turneu al argentinieni
lor In Africa de Sud a modificat sis
temul de joc : argentinienii au ales 
combinații de grămadă în genul ce
lor indicate de dr. Dane Craven, unul 
din marii teoreticieni ai rugbyului 
sud-african și mondial. De pildă, pen
tru linia de treisferturi s-a optat 
pentru stilul francez, ca Urmare a 
indicațiilor date de propriii condu
cători ai rugbyului francez care au 
fost la' Buenos Aires. Explicația sti
lului combinat apare justă. Argenti
nienii sînt latini, cu mult tempera
ment Era oarecum nefiresc să ră- 
mînă fideli școlii britanice.
ARGENTINA — FORȚĂ DOMINANTĂ 

ÎN SPORTUL CU BALONUL OVAL
Din numeroasele discuții avute cu 

antrenorul Angel Guastella, cu ju-

poate 
între 

și jo-

sportul cu
cătorii Eduard 
rado, Roberto 
că selecționata 
sitem de lucru extrem de metodic. 
Sînt aleși jucătorii cei mai dotați din 
punct de vedere tehnic și, în scurtele 
perioade de pregătire se pune la 
punct sistemul tactic și perfecționa
rea pregătirii fizice.

Ideea de joc este o circulație rapi
dă a balonuSui. Cum, odată cu in
troducerea noilor reguli, înaintașii 
fac eforturi mai reduse la grămadă, 
ei se rezumă la cucerirea balonului 
fără eforturi inutile, participînd Ia 
jocul deschis și acoperind, partea 
opusă a terenului ocupat de linia de 
3/4. înaintașii sînt înalți, au greutatea 
ideală (cel puțin 5 din cei 8 cîntăresc 
peste 90 kg), iar treisferturile posedă 
o forță explozivă remarcabilă, sprin- 
tînd aproape perfect pe 25 metri.

In general, jucătorii argentinieni 
obișnuiesc să scoată repede balonul 
din grămezi. Dacă nu există condiții, 
ei creează „moolul", curăță terenul și 
lansează linia de 3/4. Pasele decurg 
cursiv. Ei execută maximum o „pasă 
înșelătoare" care să tempereze zelul 
apărătorului advers și apoi balonul 
„curge" spre aripă. Cel mai bun ju
cător ni s-a părut Eduardo Morgan. 
Morgan are intuiția atacului, aleargă 
perpendicular pe linia de fund, exe
cută corect „pasul lateral" (side step) 
ca să evite adversarul, bate rar cu 
piciorul și fie că intră personal, fie 
că lansează aripa, așteaptă repasarea. 
In același timp, Morgan atinge’per
fecțiunea în loviturile de picior. In 
meciul cu Paraguay, de pildă, pe 
care argentinienii l-au cîștigat cu 
98—3, Morgan a marcat 50 puncte, 
totalizînd încercările și loviturile de 
picior așezate.

Aripa Alexandro Altberg, este tipul 
clasic de alergător, rapid și decis, 
înlocuitorul său. Gradin, este mai 
oportunist, făcind incursiuni pline de 
fantezie, dar hotă’rîte. Un alt jucă
tor care a impresionat este Arturo 
Jurato, sigur pe balon, cu lovituri 
de picior lungi și eficiente.

In mai toate jocurile, argentinienii 
au arătat tendința de joc la mină. 
Rareori bat mingea cu piciorul.

în rezumat, o echipă dinamică, 
care preferă jocul deschis, dar care 
știe să se și apere, atunci cînd este 
pusă în dificultate. Dacă ar fi nece
sară o comparație cu echipele euro
pene, sîntem înclinați să apreciem că 
XV-le Argentinei se află la nivelul

balonul oval
Arturo Ju- 
etc., reiese 

un
Morgan, 
Matarazzo

Argentinei are

NOTA 10, CĂPITANULUI DE ECHIPA

mai pasionat pe artiștii fotografi : 
tenisul (un portret solarizat „Ion al 
nostru" ’ ~
nastica, 
tismul 
de cai.

Să menționăm printre expozanți 
pe colegul nostru Ion Mihăică, cu 
două piese, printre care vestita 
„Sport și grație” pe care o repro
ducem alăturat, din nou, cu multă 
plăcere.

de Nicu Dan Gelepj, gim- 
judoul, motociclismul, atle- 

(deștul de puțin!), cursele 
ciclismul etc.

RECORD MONDIAL?
114 p, înscrise de un singur jucător

Mahler ne-a

Victor BANCIULESCU

PE ORA, CU BICICLETA!
Hevista ..SPORT 

ILLVS’1 RIERTE" 
din Munchen pu
blică un interesant 
articol privind re
cordul fantastic re
alizat pe o bicicle
tă cu antrenament 
mecanic, de către 
dr. Allan Abbott 
lată (îteva amă
nunte legate de sta
bilirea recordului 
(223,12 km pe oră) 
și de construcția 
bicicletei, publicate 
de revista mai sus 
amintită.

„Ciclistul a des
călecat din șa. în- 
trebînd șoferul au
tomobilului : Ei,
am reușit ? Da — 
a fost răspunsul. 
Kilometrajul elec
tronic a înregistrat 
o viteză de 223,12 
km pe oră ! După 
această mare per
formanță, autorul
noului record al lumii, fizicianul a- 
merican, dr. Allan Abbott, în virată 
de 29 de ani, a replicat : 'Nici nu 
mi-am dat seama de marea viteză a- 
vută în spatele Chevroletului. 
geam ca și cum aș fi fost tras 
sfoară...

Dar isprava fizicianului din 
nardino (statul Utah — S.U.A.)
fost atît de simplă cum s-ar părea 
la prima vedere. Timp de peste ■ 6 
Huni el s-a antrenat asiduu, împreună 
cu Barry de Vries, conducătorul u-

Mer- 
de o

Ber- 
nu a

nui automobil Chevrolet-Sedan care 
poate dezvolta o viteză de peste 
240 km pe oră". Pentru ca vechiul 
record, deținut de francezul Jose 
Meiffret din 1962 cu 204,89 km/oră, 
realizat în spatele unui Mercedes, pe 
autostrada Wiirzburg-Kassel, să fie 
depășit, trebuia să îndeplinesc două 
condiții — spune Allan Abbott. Pri
ma : să am o bicicletă solidă, cu un 
angrenaj adecvat marilor viteze. 
Munca a fost grea ,și costisitoare. Pi- 
nionul mare care acționează pedalele 
are un diamentru de 42 de centime
tri, așa incit pînă la o viteză de 
80 km/oră este imposibil să ai forța 
necesară urnirii din loc a pedalelor. 
A doua condiție care trebuia înde
plinită era determinată de automobi
lul, din față : dezvoltarea treptată a 
unei viteze mari, sincronizată cu vi
teza pe care o puteam realiza pe bi
cicletă. La primele antrenamente ma
șina a fost atît de mult solicitată in
cit s-a spart blocul motor, reparația 
costîndu-mă o mare sumă de bani... 
In fine, Chervroletul-Sedan trebuia 
în așa fel construit incit să creeze 
în spate vidul necesar pentru dezvol
tarea vitezei pe bicicletă.

Este interesant de remarcat că bi
cicleta are două roți mici (de scuter 
— cu cauciucuri relativ subțiri), ca
drul este construit dintr-un metal ex. 
trem de rezistent numit titan, iar 
roata din față este prevăzută cu un 
amortizor. Bicicleta cîntărește 13 kg., 
fiind cu 4 
folosită de
Meiffret,

Tentativa 
brie, pe pista 
fundul fostului 
Pină Ia viteza 
bott s-a ținut 
mașinii, pentru că pedalele 
teau acționa din cauza m

kg mai ușoară ,decît cea 
fostul recordman mondial

a avut loc la 27 septem- 
de sare amenajată pe 
lac de la Bonneville, 
de 80 km pe oră Ab- 
de bara din spate a 

. . . au se pu
teau acționa din cauza marelui an
grenaj. Apoi de la această viteză, 
Abbott a început să pedaleze în- 
tr-un ritm din ce în ce mai intens. 
La 200 km, șoferul mașinii, Barry de 
Vries, îl întreabă prin microfon : Cum 
merge Allan ? Mai poți ? Au urmat 
cîteva pedalărl puternice și crono- 
metrul a marcat 223,12 km... Tentati
va a reușit I

După două zile, în atelier, Abbott, 
proaspătul recordman mondial își pu
nea la punct bicicleta. în curind va 
avea Ioc o nouă tentativă. „Sper să 
ating 250 kilometri pe oră..." r.

Antrenorul Giinther ........... .  .
declarat că elevul său nu a avut 
intenția de a stabili un record. To
tuși, ' în condiții obișnuite de joc, 
baschetbalistul loan Uglai, de la 
Școala sportivă Satu Mare (elev în 
clasa a Xll-a a Liceului „Mihai 
Eminescu"), a înscris 114 puncte, 
cifră pe care nu ținem minte să o 
fi întîlnit în vreo cronică sportivă 
la noi în țară sau peste hotare.

Evenimentul s-a petrecut în me
ciul Școala sportivă Satu Mare — 
Liceul industrial Oradea (seria a 
XII-a a 
școlar și de juniori), încheiat de 
asemenea 
171—31.

campionatului republican

cu o cifră astronomică :

NAIADELE AU
înotul artistic are și un campio

nat mondial. Cel mai tînăr sport 
acvatic ne impune o competiție su
premă și... super-vedetele sale. A- 
preciind frumusețea 
piscină (ne amintim 
și cu regret, că în 
mulți ani aveam și 
a asista la asemenea demonstrații 
în bazinul de la Tineretului sau în 
Cel de la Lido) cîțiva entuziaști, 
printre care olandezul J. Armbrust, 
nord-americanul D. Kane sau ca
nadianca Dorothea • Smith au orga
nizat, în urmă cu aproximativ 15 
ani, primele concursuri. Acestea 
s-au bucurat de mult succes, mai 
întîi în S.U.A. și Canada. Curînd 
ideea avea să „prindă" și pe 
continente.

La Belgrad, înotul artistic, 
sincronic ca să ne exprimăm 
corect, avînd în vedere că tinerele 
sportive sînt apreciate nu numai 
pentru frumusețea programului ofe
rit, dar și pentru precizia mișcări
lor perfect sincronizate în ritmul 
unei melodii, a atras mii de spec
tatori în tribunele de la Tasmajdan. 
Pentru titlul 
s-au' întrecut 
teau candida 
cel de „Miss 
concursul de 
toare evoluează simultan, 
lor fiind sincronice) — 64 
tive, iar în cel pe echipe 
la alegere din patru sau 
tătoare) 11 țări.

Era în pauza meciului revan
șă dintre reprezentativele de 
handbal junioare ale României 
și Ungariei. în prima partidă, 
sportivele noastre obținuseră o 
frumoasă victorie, cu 14—10, dar 
de această dată oaspetele erau 
decise să cîștige. Ele reușiseră 
să conducă pînă în ultimul mi
nut al reprizei I cînd Româ
nia a egalat : 6—6.

în drum spre cabină, jucătoare
le au fost oprite o clipă de căpi
tanul echipei, Rița Florea. A- 
ceasta le-a spus pe un ton care 
nu admitea ripostă : „Nimeni 
nu vorbește in vestiar. Să nu 
dați vina una pe alta. Sîntem 
vinovate fiecare dintre noi, așa 
că trebuie să tăcem din gură!“

Reporterul, care și-a fumat ți
gara aproape de ușa vestiarului 
în care se afla echipa României, 
a avut ocazia să-și dea seama de 
atmosfera din cabină. De-a lun
gul întregii pauze, s-au auzit 
doar două voci calme — ale an
trenorilor — care dădeau indica
ții. Reproșuri — deloc I Apoi, 
fetele au ieșit și, parcă mai îm-

echipei României, cu un mic avantaj 
pe linia de 3/4.

URUGUAY Șl CHILE — 
A DOUA FORȚA IN RUGBY

Cu cel puțin trei clase inferioare, 
selecționatele Uruguayului și Chile, 
alcătuiesc grupul doi al echipelor 
sud-americane. Chile contează pe o 
grămadă de circa 800 kg și mizează 
totul pe forța și duritatea acestui 
compartiment. Se efectuează atacuri 
compacte, balonul se poartă pînă 
aproape de linia de fund și de acolo 
se ’lansează linia de 3/4. Michel Hur
ley, mijlocașul la deschidere, uzează 
mult lovitura de picio-r căzută 
(drap-goal), iar Marsando constituie 
omul de bază pentru a finaliza „în
cercările", fiind un jucător destul 
de îndemînatic în fente si „pas late
ral".

Uruguay are o echipă puțin cam 
îmbătrînită. De . pildă, d-rul Andrei 
Pollak a jucat de cinci ori în cam
pionatul sud-american. Are, deci, 10 
ani de experiență internațională la 
cei 34 pe care i-a împlinit. Dacă au 
învins Chile, cu 13—10, după ce au 
fost conduși cu 10 la 7, acest fapt

se datorește marii experiențe a 
jucătorilor. Contra Braziliei au fost 
gata să piardă cu 6 la 4, dar în opt 
minute au marcat 12 puncte, învin- 
gînd cu 16 la 6...

In sfîrșit, Brazilia și Paraguay 
formează a treia forță, cu o mică 
superioritate a brazilienilor pe linia 
de treisferturi. Aceste ultime două 
formații au însă jucători foarte ti
neri. Brazilia, cel puțin, care pînă 
acum a fost alcătuită sută la sută 
din jucători englezi, scoțieni, japo
nezi și francezi, a ajuns să aibă o 
majoritate de brazilieni care a în
vățat jocul abia în ultimii ani. Pa
raguay, cu jucători rapizi, tineri, 
păstrează bune șanse de progres.

Aceasta este imaginea rugbyului 
șud-americian, în lumina unei com
petiții care a evidențiat un aport 
substanțial Ia propaganda acestui 
sport, într-o zonă a lumii unde fot
balul continuă să domnească. Dar, 
totul indică că rugbyul cucerește în
cetul cu încetul, tineretul universitar 
și va putea, în următorii ani, să con
cureze cu rugbyul european...

PEDRO VILLA
Sao Paulo, noiembrie

DE PE PISTELE DE ATLETISM,
PE TERENURILE DE FOTBAL

bujorate, s-au îndreptat în tă
cere spre teren. în repriza se
cundă au jucat mult mai bine, 
dar pînă la urmă victoria a re
venit tot oaspetelor. în sport nu 
poți cîștiga întotdeauna ! Și a- 
tunci la ce ar folosi reproșurile ? 
Noi am prezentat, totuși, această 
întîmplare din lumea juniorilor 
pentru că asupra ei pot reflecta 
și sportivii mai... mari !

— al. h, —

Șl UN CAMPIONAT MONDIAL

show-urilor în 
cu plăcere, dar 
urmă cu mai 

noi prilejul de

Naiadele din reprezentativa S.U.A., primul ansamblu campion al lumii. 
A doua, de la dreapta la stingă, Teresa Anderson

suprem la individual 
85 de fete, care pu- 
în același timp și la 
C.M. Belgrad ’73“, în 
perechi (două înotă- 

mișcările 
de spor- 
(formate 
opt îno-

A fost un veritabil festival al fru
museții, intr-un pastel de culori (e- 
fectele de lumină fac parte inte
grantă din acest spectacol) armo
nios împrăștiate pe fondul albastru 
al apei din piscină. Și totul se des
fășoară în ritmul celor mai va
riate melodii. Nici nu știi pe cine 
să remarci : pe studenta americancă 
Teresa Anderson, adevărată naiadă 
în costumul cu paiete fosforescente, 
pe canadianca Jojo Carrier, de-a 
dreptul fermecătoare, sau pe suro
rile Makako și Yasuko Fujiwara, 
venite din țara soarelui răsare unde

7 200 de asemenea ansam-există 1 
bluri !...

Arbitrii, instalați în scaung înalte 
(ca la tenis și volei) au elementele 
lor de apreciere, care scapă la pri
ma vedere spectatorului neavizat, 
și punctează pe aceste zîne ale apei 
cu note de la 1 la 10. Avem așa
dar și clasamente, dar oare cui fo
losesc ele ? Totul este atît de fru
mos, îneît aplauzele permanente 
răsplătesc atît pe învingătoare, cît 
și pe ultimele clasate. Pe cînd un 
asemenea spectacol și în țara 
noastră ?

în ultimii ani, devenise aproape 
o tradiție ca titlul de golgeter al 
campionatului Diviziei A să fie 
oferit Craiovei, de către „tunarul" 
Oblemenco. în acest campionat, 
însă, șuterul craiovean' a avut un 
start mai slab; și cei din Bănie 
intraseră la gînduri. Dar, iată, pes
te noapte, pe locul întîi în clasa
mentul golgeterilor, a apărut tot 
un fotbalist craiovean, Iuliu Bălan.

Stăm de vorbă cu acesta, 
despre jocul cu Standard Liege, 
încheiat cu cîteva minute înainte.

— Ți-ai făcut datoria și astăzi. 
Le-ai marcat un gol belgienilor...

— Acest mic succes personal a 
însemnat prea puțin în lupta pen
tru calificare. Dacă l-aș fi avut 
și pe Oblemenco alături, sînt si
gur că presiunea noastră la poarta 
belgienilor s-ar fi materializat în 
goluri. Păcat...

— Am aflat că, în urmă cu 
cîțiva ani, puteai fi întîlnit pe 
pistele de atletism, și nicidecum pe 
terenurile de fotbal...

— Este adevărat. Primele per
formanțe sportive le-am obținut 
ca atlet. Am fugit suta de metri 
în 10,9 secunde, iar pe 200 de me
tri am realizat timpul de 22,5 se
cunde. Nu grozav, desigur, în com
parație cu rezultatele internațio
nale, dar suficient, în 1967, pentru 
a ocupa locul al doilea, la cam
pionatele republicane de juniori 
desfășurate în acel an la Cluj. 
Atletismul, în general, și sprintul, 
in special, m-au ajutat să pătrund 
în fotbal. Primul post: pe aripă, 
acolo unde poți fugi în voie, ur.de 
nu-ți ațin calea atîția adversari 
Și, dacă picioarele sînt sprintene... 
Mai tîrziu, s-a constatat că am și 
șut astfel că am fost mutat în 
centru.

— Ai înscris in acest campionat 
11 goluri și ai realizat, în meciul 
cu C.F.R. Cluj, o performanță no
tabilă : trei goluri.

— Meciul acela cu C.F.R. Cluj 
o să rămînă în amintirea mea, 
nu numai pentru aceste trei goluri, 
în acele momente fierbinți pentru 
mine, am primit și vestea că soția 
mea mi-a dăruit o fetiță. Este al

doilea copil al nostru. Mai avem 
un băiețel de trei ani și jumătate, 
pe care Universitatea Craiova poa
te conta de pe acum.

Bălan ne vorbește apoi, plin de 
entuziasm, despre proiectele sale 
sportive și... nesportive :

— Am 24 de ani. Sînt electrician 
șl, anul acesta, termin școala, la 
seral. Pe urmă, voi da examenul 
la I.S.E. Dar, vreau să spun ce 
gînduri am și pe plan sportiv.

— Chiar am vrea să știm ce 
crezi despre acest campionat? Cum 
se va termnia el ?

— Nu vom mai „galopa" pe po- 
tou, ca anul trecut. Publicul nostru, 
care ne înconjoară cu atita dra
goste, umplînd stadionul pe orice 
vreme, merită această satisfacție. 
Sînt convins că, în acest an, Cra
iova va cîștiga ambele titluri. Și 
pe cel de campioană, ca și pe cel 
al golgeterilor. Că învingătorul voi 
fi eu sau Oblemenco, nu știu. 
Ceea ce știu, cu siguranță este că 
el va fi din Bănie!

Adrian VASILIU

LUCIAN URLEA. PAȘCANI. Așadar, 
aveți o colecție bogată de fotografii 
sportive, de care v-ați hotărît să vă 
despărțlți. Și clnd mă gîndesc cît ați 
fugit după ele ! Dar, așa sînt pasiunile : 

. trecătoare. Adresa dv. : str. Mihai Ko- 
gălnlceanu, bloc C 2 11, Scara B, eta
jul I, ap. 6. Să vă spun sincer, nu-ml 
dau seama cui fac un serviciu : dv„ 
sau celor care se întrec în a strînge 
astfel ’de fotografii ?

NICOALE STANCIU, COMUNA SĂ
GEATA. Petrolul a cîștigat _de patru ori 
campionatul țării. De trei ori, sub ac
tuala denumire și o dată, sub titulatura 
de pe vremuri a acestei echipe : Ju
ventus București. Căci, arborele gene
alogic al Petrolului își are înfipte ră
dăcinile în București. Transbordarea la 
Ploiești a avut loc în anul 1952.

MIHAI TITOIU, CRAIOVA. „Vă ru
găm a ne comunica dacă, din anul 
promovării în Divizia A, Universitatea 
Craiova a cîștigat vreun punct pe sta
dionul din Bacău Craiovenil au pier
dut. cu regularitate, la Bacău. Dar n-ați 
găsit și dv. un alt moment pentru a 
pune această întrebare, decît acum, cînd 
Universitatea Craiova joacă din nou la 
Bacău 1 Oricum, liniștițt-vă. La fotbal,

nu te poți baza numai pe... tradiție ! 
Dar dacă știu și băcăuanii acest lucru ?

VICENȚIU CRACIUNESC'U, COMUNA 
POTCOAVA. „Să presupunem că un ju
cător este în Jumătatea de teren a e- 
chipei adverse și, executînd o repune
re in joc a mingii, de la margine, deci 
cu miînile, trimite balonul direct în 
poarta adversă. E gol Nu. E aut de 
poartă.

IOSIF BOTA, COMUNA AUREL VLAI- 
CU. „Sînt un înfocat suporter dinamo- 
vist. Mai eram încă amețit de bucuria 
acelui 11—0 din fața ~ .....................‘
a venit acel “ '
Probabil că 
dv. de acel 
dinamoviști 
Pregătlți-vă 
de suporter, 
decepții. Faceți un schimb de experiență 
și cu suporterii celorlalte echipe !

M. GHEORGHE, TIMIȘOARA. „După 
ce I-a invins pe Smith, la premiere, 
deschizînd caseta ce i-a fost inmînată, 
Iile Năstase a aruncat cu ceva in sus. 
Cu dolari Nici gind I Cu bomboane 
de ciocolată, al căror ambalaj imită 
bancnotele. După cum vedeți, un fel 
de bani de ciocolată, care nu Unt pri-

principal, arbitrilor, este aplicarea dife
rențiată a regulamentului de joc. Evi
dent, N. Rainea, care este unul din 
bunii noștri arbitri, ar putea spune că 
acestea sînt simple speculații. Am fi 
mulțumiți dacă, prin maniera lor de 
arbitraj, N Rainea și alți arbitri ne vor 
arăta că n-am avut dreptate făcind a- 
ceste speculații...
FELIX SASU, DEVA. Regret, dar v-a 

trădat memoria : în ediția 1970—71 a 
campionatului Diviziei A, Dinamo a în
vins pe U.T.A., la Arad, cu 2—0, nu cu 
2—1, ambele goluri fiind marcate de 
Batacliu.

George MIHALACHE

ua roșie" din Ttrgu Mures constituie o 
mărturie prețioasă : „Apoi, do ce n-am 
recunoaște, formația ploieșteană a avut 
în arbitrul N. Rainea un adevărat ad
versar. El nu a ținut seama deseori — 
la pozițiile de ofsaid — de semnalizările 
tușlerilor Bădulescu și Bufea, lăsînd jo
cul să curgă în defavoarea echipei oas- 
pe. Cu toate aprecierile de care se bu
cură In rindul cavalerilor fluierului, pe 
parcursul lntîlnirii, N. Rainea a prestat 
un arbitraj care a favorizat, indiscutabil, 
echipa locală". Dacă așa vorbesc cei 
din Tîrgu Mureș, nu este greu de ghi
cit ce spun cel din Ploiești !

... Ilustrații: N. CLAUDIU

„Cruciaților", cînd 
0—1 cu Universitatea Cluj*, 
la fel de amețiți, ca și 
11—0, au fost și jucătorii 
Spuneți că aveți 14 ani. 

pentru o îndelungată viață 
plină de necazuri și de

miți nici 
un gest

MATEI . _ ______  _
tul nu face nici o deosebire între in
tenția de lovire și materializarea acestui 
gest. Ca atare, ca să spunem așa, arbi
trul N. Rainea este „acoperit" pentru 
eliminarea din joc a lui Zamfir în me
ciul de la Tîrgu Mureș ! Asta nu în
seamnă, însă, că întrebarea dv. nu-și 
are locul : tot așa ar fi procedat Rai
nea, dacă aceeași infracțiune — intenție 
de lovire — ar fi săvîrșit-o un jucător 
al gazdelor ? Ținînd seama de felul 
cum cîntăresc, în general, arbitrii gre
șelile gazdelor și cele ale oaspeților, sîn
tem înclinați să vă răspundem că nu ! 
De altfel, ceea ce li șe reproșează, in

la autobuz, decît, cel mult, ca 
de atenție țață de taxatoare... 
BANU, PLOIEȘTI. Regulamen-

UN GRUP DE SUPORTERI PLOIEȘ-
TENI. Intr-adevăr, cele scrise de Gheor-
Bhe Giurgiu, redactor la ziarul „Stea

ur.de
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FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA SCRIMA

OLGA SZABO Șl DM IRIMICIIIC 
ASPIRANȚI IA LOCUL I

Finalele „Cupei României" la scri
mă au avut întotdeauna drept notă 
specifică disputa epuizantă pentru 
fiecare asalt. Fiind o competiție 
programată aproape de finele anu
lui — cea mai importantă a sezo
nului totodată — fiecare trăgător 
caută- să-și îmbunătățească puncta
jul general, care stabilește o anu
mită ierarhie. Anul acesta. „Cupa 
României" înseamnă și un test pen
tru Campionatul balcanic, găzduit 
în ultima decadă a lunii de capitala 
țării noastre, ceea ce face să spo
rească interesul trăgătorilor.

Din păcate, una din cele mai aș
teptate finale, cea de floretă femei, 
n-a beneficiat de participarea tutu
ror sportivelor noastre fruntașe. 
Unele nu s-au calificat, altele — nu 
mai puțin de 5 din 16 ! — au ab
sentat, avînd de susținut examene 
(Ileana Gyulai). fiind bolnave (Eva 
Lengyel. Eva Lucaci și Ana Hal- 
chin) sau, ca în cazul apreciatei 
trăgătoare, Aurora Crișu, a suferit 
accidentări- Crișu, care promitea, 
după reluarea antrenamentelor, să 
se înscrie cu ambiția-i caracteristică, 
printre protagonistele probei, a con
firmat așteptările, a cîștigat într-o

Astăzi, la bazinul Floreasca
DINAMO - RAPID

In „Cupa municipiului București** la polo
„Cupa municipiului București", 

competiție care angrenează cele 
mai bune echipe de polo din Capi
tală programează astăzi dimineață, 
de Ia ora 11 la bazinul Floreasca, 
cea mai interesantă întîlnire care 
opune formațiile Dinamo și Rapid.

Pentru feroviari, meciul respectiv 
reprezintă o ultimă verificare ofi- 
viălă înaintea deplasării lor la Pa
lermo, unde în săptămîna următoa
re vor evolua în semifinalele Cupei 
campionilor europeni. Întîlnirea va 
fi condusă de arbitrul internațional 
C. Mărculescu.

manieră superbă la Viorica Draga, 
cu 4—0, dar s-a văzut nevoită să 
iasă din concurs, după asaltul cu 
Magdalena Bartoș, moment în care 
a suferit o entorsă, exact la picio
rul la care s-a accidentat si în pri
măvară. la Cluj.

Din rîndul celor 11 floretiste ră
mase în concurs s-au desprins, în 
prima parte a finalei. Olga Szabo 
și Suzana Ardeieanu, energicele re
prezentante ale clubului nostru 
campion. Steaua. Olga Szabo a 
punctat de două ori, net, în fața 
Magdalenei Bartoș și Elisabetei 
Doară I (4—0 în ambele cazuri), a 
obținut victorii cu 4—1 la Viorica 
Draga și Suzana Ardeieanu și nu
mai în asaltul cu Adriana Moroșan 
—Dragomir (4—2) s-a simțit oare
cum incomodată pe planșă. Suzana 
Ardeieanu a obținut si ea. în prima 
jumătate a finalei, tot 5 victorii, cu 
4—0 Ia’ Elena Pricop și Ecaterina 
Stahl, cu 4—1 la Magdalena Bartoș 
și Elisabeta Doară I și cu 4—2 la 
Adriana Dragomir. Ambele trăgă
toare, pe cît se pare, candidează la 
primul loc.

Cu cîte patru victorii, fără a re
nunța la lupta pentru întîietate, 
Ecaterina Slabi și Adriana Drago
mir. Stahl și-a aproDiat victoriile 
în asalturile cu Olga Szabo și Elena 
Pricop — 4—3 de fiecare dată — 
apoi, cu 4—2 la Adriana Dragomir 
și cu 4—0 la Elisabeta Doară I. 
Adriana Dragomir s-a impus în fața 
Rodicăi Onu (4—0 și M ariei Habala 
(4—0), dar a avut de luptat în asaltu
rile cu Eva Pallay și Elisabeta Doară 
I (4—2 în ambele cazuri). Sigur, 
în partea a doua a finalei, care se 
afla în plină desfășurare la închi
derea ediției, mai pot interveni 
unele schimbări în clasamentul... 
favoritelor în zona locurilor 3—6, 
așa cum se întâmplă de obicei în 
scrimă, în discuție aflîndu-se si Vi
orica Draga, Magdalena Bartoș și 
— poate — Maria Habala...

în cealaltă probă a finalei des
fășurată sîmbătă după-amiază, sa
bia, reprezentantul Politehnicii Iași,

OLGA SZABO
inepuizabilul Dan Irimiciuc a în
cheiat cu brio asalturile din grupa 
inițială, prin trei victorii relativ 
lejere 5—1 cu Michere, 5—3 cu Po- 
povici și 5—4 cu Șerban Vlad. De 
notat faptul că Irimiciuc dovedește 
o bună pregătire fizică, atu cu care 
antrenorul său, Nicolae Pufnei, nă
dăjduiește să-l vadă pe primul loc 
pe podium.

Bine s-au comportat în turul I 
și alți concurenți. Ionică Pop de la 
C-S.M. Cluj a cîștigat și el toate 
asalturile din grupă, cu 5—1 la 
Spînu, cu 5—2 la Fodor și cu 5—3 
la Turcu. Alexandru Nilcă pare a fi 
cel mai în formă dintre sabrerii 
Stelei, fapt confirmat de cele trei 
victorii din grupă, la Marin și 
Mustață cu 5—1 și la Culcea cu 
5—2. Promițătoare și evoluția Iui 
Oancca (5—2 la Dobre si Alexe și 
5—1 la Silviu Crișu), dar într-o 
grupă cu puține nume sonore, ex- 
ceptîndu-1 pe rutinatul Alexe.

Mai neconvingătoare au fost, în 
prima, parte a finalei, evoluțiile lui 
Culcea și Vlad, în schimb foarte 
curajoasă cea a lui Fodor de Ia Vic
toria Cărei (victorii la Spînu cu 
5—0 și la Turcu, cu 5—3...).

Finalele continuă duminică de la 
ora 8,30 cu probele de floretă băr
bați și spadă.

Tiberiu STAMA

TURISMUL DE MASĂ DIN ORAȘUL IAȘI
(Urmare din pag. 1)

te cu seriozitate rolul de „școală 
a turismului", ea reușind, în mare 
parte, să creeze copiilor obișnuința 
vieții petrecute în aer liber.

Și B.T.T. Iași și-a atins indicele 
de plan în acest an. Peste 35 000 
de persoane au participat la 1 680 
de acțiuni în perioada 1 ianuarie 
— 30 septembrie. Am constatat și 
aici preocupări pentru diversifica
rea traseelor, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare și masă, fără 
a mări prea mult costul, pentru 
amenajarea ori reamenajarea par
cursurilor, ca și introducerea unor 
porțiuni de mers obligatoriu pe 
jos.

★
Dar, așa cum aminteam, unele 

lipsuri ale turismului ieșean apar 
Ia nivelul întreprinderilor — mai* 
ales — și al școlilor. O vizită efec
tuată la Uzinele mecanice Nicolina 
ne-a relevat un aspect sugestiv

luni, la sala Dalles:

O INTERESANTĂ

MASĂ ROTUNDĂ
Centrul de cercetări științifice 

și documentare tehnică al 
CNEFS, Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu Uni
versitatea populară București — 
anunță ținerea cursului de reci
clare — masă rotundă — cu 
tema: „Colaborarea dintre an
trenor, medic, cercetător și spor
tiv".

Discuțiile vor fi susținute de 
către: conf. dr. Nicu Alexe, dr. 
Ion Drăgan, prof. Nicolae Vieru 
și Dan Grecu. Masa rotundă va 
avea loc în sala Dalles (bd. N. 
Bălcescu nr. 18) luni 12 noiem
brie, orele 12.30. Va urma un 
film artistic.

despre modul în care... nu trebuie 
să se acționeze într-o asemenea u- 
nitate productivă, cu un mare nu
măr de salariați. Discuția cu 
Constantin Diaconescu, vicepreșe
dintele clubului, nu ne-a pus la 
dispoziție decît date cu totul ge
nerale, inutilizabile, cu privire la 
activitatea turistică de aici. Faptul 
denotă că din preocupările condu
cerii acestei unități sportive lipsesc 
cele privind angrenarea salariaților 
în practicarea turismului. Or, din 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
reiese clar că asociațiile sportive 
sindicale au sarcini importante în 
această direcție. în același timp, 
popasul de la Nicolina ne-a con
vins că de organizarea activității 
turistice se ocupă în exclusivitate 
organizația U.T.C. în lipsa de co
laborare dintre acești doi fâctori 
se găsește, credem, explicația fap
tului că, din cei 2 000 de elevi ai 
Grupului școlar al Nicolinei, mult 
prea puțini au participat la ex
cursii de orice gen și că, de-a lun
gul a trei luni (1 februarie — a- 
prilie 1973), au fost doar 5 ex
cursii, cu numai 240 de tineri din 
întreaga uzină.

Cam în același fel se prezintă 
situația și la alte două unități in
dustriale, Moldova și Țesătura. Da
tele privind numărul turiștilor și 
al acțiunilor le-am preluat nu de 
la asociațiile sportive, ci din re- 
gistrele-oglindă ale B.T.T. Iași.

Un alt fapt ce se poate reproșa 
asociațiilor sportive din întreprin
deri este nerealizarea, decît în par
te, a unor inițiative ce pot fi con
siderate drept utile, ale secției 
sport-turism a Consiliului județean 
al sindicatelor (șeful comisiei — 
Gh. Craus). Este vorba despre în- 
tilnirile bilaterale dintre unități 
ieșene și din alte orașe. Dacă u- 
nele au avut loc (Uzina metalur
gică Iași cu Laminorul Roman,

și cu „Republica" București, C.F.S. 
cu Relonul Săvinești și Fabrica de 
mobilă cu o unitate similară din 
Vaslui), altele nu s-au desfășurat 
(Nicolina — Uzina mecanică Paș
cani și Fabrica de confecții — F.C. 
Botoșani). Tot astfel se prezintă si
tuația și cu „Zilele turistice ale u- 
nităților", zile în care s-au preco
nizat ieșiri în masă ale salariaților 
spre locurile de agrement din ju
rul orașului (Ciric, Moțca, Repe
dea). E adevărat că multe au fost 
realizate, dar este vorba despre 
cîte o singură asemenea acțiune 
(cu prea puțini cetățeni, de-a lun
gul a două trimestre), pentru fie
care fabrică. Ceea ce, trebuie s-o 
spunem, este mult prea puțin, în 
condițiile în care vrem să educăm 
cetățenii ca, din proprie inițiativă, 
să apeleze la aceste activități, pen
tru ca și în acest fel să se poată 
realiza dezideratul „în fiecare săp- 
tămînă — o acțiune turistică".

★
Profesoara de istorie Natalia Ro- 

tariu, de la Liceul nr. 7 „Al. 1. Cu
za", ne răspundea astfel la între
barea pe care i-o pusesem, în le
gătură cu o excursie în nordul 
Moldovei împreună cu elevii anu
lui III F, și pe Care o contracta 
cu B.T.T. : „Cine a organizat ex
cursia? Eu, de astă dată, la su
gestia unora dintre părinții elevi
lor (!). Și, la fel ca mine, proce
dează și alți colegi profesori (Er- 
mina Chiper, Maria Plăieșu)". 
Este foarte bine că multe dintre 
cadrele didactice aie Liceului nr. 7 
se preocupă de organizarea ex
cursiilor, care îmbracă, în acest 
fel, caracteristicile turismului-lec- 
ție. Dar, în același timp, trebuie 
să constatăm că organizația U.T.C. 
din liceu nu își face simțită pre
zența, organizind ea însăși acțiuni 
turistice, la propunerile uteciștilor 
și conform dorințelor lor.

ASTĂZI, PE „23 AUGUST", CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN

ULTIMELE VEȘTI DIN CELE PATRU TABERE
Un nou cuplaj interbucureștean, ultimul din acest sexon fotbalistic, care, 

incet-incet, se apropie, iată, de punctul lui terminus.
Dar pînă atunci, pînă la vacanța de iarnă, un timp numai bun pentru 

fotbal, însorit, cu destule grade deasupra lui xero 1 Un motiv, în plus — dacă 
mai era nevoie — pentru ca zecile de mii de suporteri ai formațiilor bucu- 
reștene să ia astăxi drumul marelui stadion „23 August .

Așadar, ambianța se anunță în ton cu... programul, „deschiderea" Rapid — 
Sportul studențesc oferind și ea suficiente puncte de atracție. Cît despre par
tida „vedetă", eternul derby al campionatului nostru, Dinamo — Steaua se 
recomandă și... singur. .... „ . > ■> <-

Ce a făcut „cvartetul bucureștean" la sfirșitul ciclului saptaminal ? Cum 
și-a petrecut ultimele ore dinaintea disputelor ? Pentru cititorul dornic de ase- 
menea amănunte, iată o scurtă incursiune în intimitatea celor patru tabere.

SPORTUL STUDENȚESC

ABIA ASTĂZI - AVIZ PENTRU M. SANDU

DINAMO

VINERI

ÎN PROGRAM

„ULTIMELE 6 MINUTE"
ASTAZI URMĂTOARELE 90 • • •

Dinamoviștii și-au continuat pre
gătirile la Săftica. Vineri seara ei 
au venit în București și au vizionat 
Ia cinema Patria filmul „Ultimele 
6 minute". Ieri dimineață, antreno
rul Nelu Nunweiller a condus șe
dința tehnică, în care a expus tac
tica de joc pentru partida de azi. 

în programul zilei de ieri s-a 
prevăzut pentru după-amiază o 
plimbare la Snagov.

Conducerea tehnică intenționează 
să înceapă meciul cu „ll“-le care 
miercuri seara, la Madrid, s-a com
portat foarte bine, dinamoviștii 
sperînd într-o reeditare a jocului 
de calitate. în plus, ei nu uită că, 
cel puțin în ultimii trei ani, nu 
au mai pierdut în fața Stelei.

Lotul va veni astăzi la stadionul 
„23 August", cu autocarul, 
de la Săftica.

SANDU MIRCEA

RAPID

direct

STEAUA

„SINTEM DATORI
Vineri după-amiază jucătorii 

litari au efectuat ultimul antrena
ment în vederea meciului de azi 
cu Dinamo. Ieri dimineață a avut 
loc ședința (teoretică) de pregătire. 
A urmat masa de prînz, două cea
suri de odihnă și, în continuare, 
vizionarea unui film.

Toți jucătorii sînt într-o perfectă 
stare de sănătate și speră să pres
teze un joc frumos, care să placă 
publicului.

De altfel, ne spunea, ieri, antre- ' 
norul Gh. Constantin, „întâlnirile 
noastre cu Dinamo s-au situat, în
totdeauna, Ia un bun nivel tehnic 
și spectacular. Sintem datori pro
priilor suporteri. Vrem să facsm 
totul, să-i mulțumim, printr-o com
portare de frumoasă ținută".

Desene de
Al. CLENCIU

Astăzi, pe micul 
ecran

Secția de sport a televiziunii 
ne-a comunicat că astăzi, tele
spectatorii vor putea urmări un 
interesant și variat program spor
tiv :

— ora 161 Tenis — finala de 
dublu bărbați a turneului inter
național din sala Coubertin : Ilie 
Năstase, Juan Gisbert (Spania) — 
Arthur Ashe, Roscoe Tanner 
(S.U.A.), 
ora 17 • Fotbal — Ujpesti Dozsa 
— Benfica Lisabona, Ț.S.K.A. So
fia — Ajax Amsterdam și Dyna
mo Dresda — Bayern Miinchen 
(meciuri retur în Cupa Campio
nilor Europeni), rezumate înregis
trate de la Budapesta, Sofia și 
Dresda .

ora 22,30 i Rugby — Franța — 
România, selecțiuni înregistrate de 
la Valence.

Nu dorim in nici un caz ca, prin tenta mai mult critică a ma
terialului de față, să lăsăm în umbră succesele pe care forurile 
locale ieșene le-au obținut în ultima vreme în domeniul turismului 
de masă. Din informațiile care ni s-au pus la dispoziție, se observă 
o creștere notabilă a parametrilor cantitativi și calitativi ai activi
tății turistice. Ceea ce dorim să relevăm, însă, este existența mari
lor posibilități care, exploatate mai bine, pot determina noi salturi, 
mai ales in direcția creșterii numărului de amatori de turism exis- 
tenți cu precădere în rindul salariaților și al elevilor de liceu. La 
acest capitol trebuie menționate coordonarea tuturor factorilor de 
resort de la nivelul orașului Iași, eliminarea paralelismelor ce duc 
la scăderea responsabilităților și, în fine, clarificarea tuturor sar
cinilor proprii ale organelor și organizațiilor cu atribuții, mai mari 
sau mai mici, în turismul ieșean.

LOTO-PRONOSPORT COMUNICA:
TRAGEREA LOTERIEI ÎN OBIECTE VA AVEA LQC ASTĂZI, LA 

BUCUREȘTI, ÎN SALA CASEI DE CULTURĂ „NICOLAE BĂLCESCU", 
DIN STR. 11 IUNIE, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 18.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES DIN 
4 NOIEMBRIE 1973 :

CATEGORIA 1 : 1 variantă lO’/o 
a 7.000 lei ; CATEGORIA 2: 2,20 
autoturisme SKODA S.100 (53.790 
lei) ; CATEGORIA 3 : 8,40 excursii 
la Paris (12.500 lei) ; CATEGORIA 
4 : 27,25 excursii în U.R.S.S. (5.000 
lei) ; CATEGORIA 5 : 118,35 a 4.752

lei ; CATEGORIA 6 : 222,40 a 500
lei ; CATEGORIA 7 : 497,55 a 200
lei ; CATEGORIA 8 : 935,05 a 100
Iei.

Cîștigătorii autoturismelor sînt: 
ȘTEFAN DRĂGHICI din Belcești- 
Iași și MIHĂILA GIURGIU din Lu
duș.

Lista nominală a cîștigătorilor în 
excursii, va fi publicată în nume
rele viitoare ale ziarului.

CICLOCROS : Cartierul Titan (bd. 
Liviu Rebreanu). ora 10; întreceri 
In cadrul campionatului municipal.

FOTBAL : Stadion „23 August", ora 
14.30 : Rapid — Sportul studențesc 
(Div. A) ora 16.15: Dinamo — steaua 
(Div. A), stadionul Giulești, ora 10.30: 
Rapid — Sportul studențesc (tlneret- 
rezerve), ora 12,15: selecționata fe
roviară a orașului București — se
lecționata feroviară a orașului 
Slcoplje (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 
11; Triumf — Argeșul Mihălleștl (Div.

C), stadion Progresul, ora 11 : Uni
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 T.M.B., ora 11: 
T.M.B. - șoimii TAROM BUC. (D1V 
C).

HOCHEI : Patinoar „23 August", 
ora 16: Steaua — Dunărea Galați, 
ora 18: Dinamo — S.C. M. Cluc (me
ciuri în cadrul Diviziei A).
' JUDO • Sala Floreasca, de Ia orele 
10 și 17 ; Turneul internațional 
„Cupa Prietenia".

POPICE : Arena Constructorul, ora 
8 : Constructorul — Rapid (meci th

cadrul campionatului masculin, Di
vizia A).

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

SCRIMA : Sala I.E.F.S., ora 8.30: 
Finalele „cupei României” (floreta 
băieți șl 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 s Poligonul Dinamo, ora 8.30 : 
întreceri în cadrul campionatului 
Capitalei la arme cu aer comprimat.

VOLEI s Sala Dinamo, ora 9 : Me
dicina — Farul Constanta (A.f.).

Studenții au avut ieri un pro-î 
gram de refacere, în care antreno
rul Angelo Niculescu a introdus a- 
sistarea la un joc de fotbal din 
campionatul municipal (după-amia
ză : C.I.L. Pipera — Abatorul) și. 
apoi, o plimbare în împrejurimile 
Capitalei.

în general, toți fotbaliștii-studenți 
sînt apți de joc și așteaptă cu 
optimism partida 
amiază.

Există totuși o
Mircea, care abia azi urmează să 
primească avizul medicului dacă 
este sau nu apt de joc.

în cazul că va primi aviz pozi
tiv, atunci el va reintra în linia de 
atac a Sportului studențesc. în rest* 
Angelo Niculescu va utiliza pe a- 
ceiași jucători care au cîștigat în 
fața echipei

de astăzi după-

excepție: Sandu

F.C. Constanța.

DOI CANDIDAȚI LA
Și feroviarii bucureșteni au avut 

ieri o zi plină. dimineață, însoțiți 
de cei doi antrenori, ei au vizionat 
un film la cinematograful „Bucu
rești". Apoi, după-amiază, ei s-au 
deplasat la Snagov, pentru pregă
tirea în comun, punctată și de o 
ușoară mișcare, sub forma partici
pării la jocuri complimentare.

In cursul dimineții de astăzi, în
treg lotul va participa la ședința 
cu caracter teoretic, undș se vor 
fixa ultimele amănunte în vederea 
partidei cu Sportul studențesc. în 
aceeași ședință, antrenorul Dumitru 
Macri va hotărî și asupra „ll“-lui 
pe care-1 va alinia astăzi pe sta
dionul „23 August". După toate 
probabilitățile Grigoraș va face pe
reche de fundași centrali cu El. 
Marin, urmînd, în acest caz, ca pen
tru linia de mijloc să se opteze 
intre Angelcscu și Rîșniță. Celălalt 
mijlocaș — Marin Stelian.

TRICOUL

GH. CONSTANTIN

NĂSTASE

SUPORTERILOR NOȘTRI
i

mi-

STOP INDISCIPLINEI
De mai multe etape, trei echipe 

(Gloria Buzău, Chimia Rm. Vilcea 
și Olimpia Satu Mare) s-au insta
lat în fruntea plutoanelor din Di
vizia B și încearcă să se desprindă, 
ca, apoi, să ruleze solitare spre 
finiș. De aceeași dorință sînt ani
mate, însă, și alte formații din cele 
trei serii și iată cum, odată cu 
consumarea fiecărei runde, întrece
rea devine mai pasionantă. Dar nu 
numai în partea superioară a cla
samentelor întrecerea a devenit mai 
dîrză, ci și la subsol, unde viața 
este foartea grea, întrucît de aici 
drumurile duc spre... „C“. Așa că 
divizionarele B aruncă în luptă 
toate forțele ca să acumuleze cît 
mai multe puncte. Pentru realiza
rea acestui țel, însă, unii jucători 
apelează la mijloace ce trec cu

A

Șl IN DIVIZIA B!

ÎN OBIECTIV- DIVIZIA ‘C, DUPĂ XI ETAPE

LUPTĂ STRÎNSĂ
IN FRUNTEA SERIILOR

campionatului Diviziei C se 
de sfîrșit : au mai rămas de

DEPLASĂRI
PENTRU ARBITRAJ

SAU EXCURSII?
Conduqind meciul de cupă dintre 

Mureșul Toplița șl Gloria Bistrițla, 
arbitrul clujean I. Tifrea a avut o 
surpriză neplăcută, după terminarea 
■___‘ dintre
cauciucurile mașinii cu care venise 
și urma acum să se întoarcă acasă, 
fuseseră înțepate sau tăiate. Luînd 
act de cele arătate de arbitrul I. 
Tifrea, Comisia centrală de compe
tiții și disciplină n-a putut da curs 
cererii acestuia ca echipa organiza
toare să-l despăgubească pentru chel
tuielile (neprecizate) făcute cu re
parația, dar a dat o mustrare ver
bală echipei organizatoare.

Dar, acesta este numai un aspect 
al problemei, din dezbateri Ieșind la 
iveală și felul cum Înțeleg unii ar
bitri să-șl îndeplinească obligațiile pe 
care le au. Este bine să afle și Co
legiul central al arbitrilor că. la 
ora oficială de începere a partidei, 
ORA 13, brigada de arbitri nu se 
prezentase încă la teren 1 Mașina care 
îi aducea pe arbitri a intrat — bo
lid — pe stadion, ca pe un loc nor
mal de parcare, abia la ora 13,30, 
iar Jocul n-a putut începe decît cu 
cîteva minute înainte de ora 14.

Unde fuseseră arbitrii, pînă atunci 7 
Se confundă cam des deplasările 
pentru arbitraj, cu o simplă excursie 
distractivă, efectuată cu mașina, cu 
popasurile de rigoare. Și 
respectă nici îndatorirea 
să se prezinte la stadion 
țin o jumătate de oră 
începerea meciurilor, ca 
vorbim de obligația de 
mai devreme in orașul respectiv, 
pentru a se putea odihni după că
lătoria făcută.

Arbitrajul nu este o treabă care se 
face „printre picături”, fără a 6e 
respecta anumite norme care, de 
fapt, asigură condiții pentru o bună 
prezență fizică și psihică, pentru 
realizarea unui arbitraj corespunză
tor.

jocului, constatind că trei

mult peste limitele regulamentului, 
gama abaterilor fiind destul de 
largă.

în sprijinul afirmației de mai sus 
vom apela la unele fapte din etapa 
a XIII-a. Conducătorii partidelor 
au „invitat" pe trei jucători (Pru- 
noiu — Metalul Plopeni, Vătav — 
Tractorul Brașov și Cociuban — 
Unirea Arad) să părăsească terenul 
pentru a privi din tribună desfășu
rarea partidelor respective. Cauze
le ce i-au determinat pe arbitri să 
aplice asemenea sancțiuni nu-s greu 
de ghicit. Dar, mai bine, să le a- 
mintim : primul — a scuipat spre 
arbitru ; al doilea și al treilea — 
au adus injurii unui adversar și, 
respectiv, unui arbitru de tușă. Din 
păcate, cele relatate nu sînt excepții 
de la comportarea pe care ar tre
bui s-o aibă jucătorii. Numărul ce
lor care au încălcat disciplina este 
mult mai mare. Ne vom referi doar 
la 12 partide din cele 27, cîte se 
dispută duminică de duminică, tn 
aceste meciuri, 23 de jucători au 
privit cartonașul galben pentru di
ferite abateri (proteste la decizii, 
joc dur, atitudine nesportivă față 
de adversar, anti-joc). DECI, UNE
LE DE O MICĂ. ALTELE DE O 
MAI MARE GRAVITATE PENTRU 
CARE ERA NECESAR SA SE A- 
PELEZE LA „CARTONAȘUL RO
ȘU", AȘA CUM AU PROCEDAT 
ȘI ALȚI ARBITRI 1N ETAPELE 
ANTERIOARE.

Este adevărat că aproape toți ju
cătorii eliminați au fost avuți în 
vedere de Comisia centrală de com
petiții și disciplină. Dar, oricare ar 
fi măsurile, singur, organul federa
ției nu poate pune „stop" abateri
lor de la disciplină. De aceea este 
necesar ca, în primul rînd, clubu
rile și asociațiile sportive să ducă o 
permanentă muncă de educație cu 
toți jucătorii, ca.ele să ia primele 
măsuri împotriva celor indiscipli- 
nați. (P. V.).

Tuiul 
apropie 
jucat patru etape. în ultima con
fruntare, cea de a Xl-a, „bătălia” 
mare s-a dat, îndeosebi, în fruntea 
seriilor. Bilanțul i schimbarea a niT 
mai puțin de șapte lideri! Situația 
în fruntea clasamentelor a devenit 
acum și mai echilibrată, în cinci serii 
punctajul formațiilor aflate pe locu
rile 1 și 2 este egal, iar în celelalte 
grupe fruntașele sînt departajate la 
limită. Pentru prima oară în acest 
campionat, se află în postură de 
lideri echipe ca Unirea Focșani (se
ria a III-a), Unirea Zalău (s. X) și 
Chimia Victoria (s. XII). De 
mîni se mențin ferm pe 
Triumf București și Minerul 
Nouă.

In coada clasamentelor, 
care de,la Început 
locuri, ca de pildă, 
și Sportul ICMA 
du-te-vino continuu, 
sînt două-trei can-

5 săptă- 
poziții 

Moldova
în afară

de citeva echipe 
stau pe ultimele 
Arrubium Macin 
Ciorogîria, e un.„ 
în fiecare grupă 
didate la ultimul loc, ca, de pildă. 
Petrolul Videle și Unirea Drăgășani 
(s. VI), Locomotiva Adjud și Bradul 
Roznov (s. II), Petrolul Țicleni și 
Metalurgistul Sadu (s. VII). In seria 
a VUI-a, lanterna roșie a devenit... 
apanajul formațiilor arădene, Gloria 
sau Constructorul.

In rindurile de mal jos vrem să 
relatăm alte aspecte interesante din 
viața divizionarelor C. Unele demne 
de laudă, altele... mai puțin, dar care
— după apariția rîndurilor de față
— vor găsi poate soluționarea cuve
nită. în echipa Dunărea Calafat, li
dera seriei a Vil-a joacă unul dintre 
veteranii acestui campionat, I. Trăis- 
taru, care la vîrsta de 37 de ani În
trece, la anumite capitole, pe mulțl 
tineri coechipieri, fiind unul dintre 
stîlpii apărării și, totodată, un exce
lent creator. Joacă de 10 ani conse
cutiv la Calafat. In plus, ca instruc
tor al echipei, a contribuit din plin 
la promovarea acesteia, în 1967, in 
„C“. Un alt jucător care se remarcă, 
de la meci la meci,’este mezinul di
vizionarei Unirea Sînnicolaul Mare 
(promovată în acest an), Liviu Giur
giu, care la nici 20 de ani, a devenit 
omul nr. 1 al formației, datorită, 
bineînțeles, și antrenorului său, pro
fesorul de educație fizică, Gh. Biaș. 
Am mal vrea să amintim despre 
Unirea că a luat ființă în urmă cu 
peste 30 de ani și că din 1949, cînd 
a fost reorganizată, activează fără 
întrerupere în campionatul bănățean 
local (regional, județean). O altă de
butantă, Minerul, din mica localitate 
minieră maramureșeană Băița, me
rită citeva rînduri elogioase i meciu
rile echipei sînt urmărite, de fiecare 
dată cînd joacă acasă, de aproape 
1 000 de spectatori; sub conducerea

instructorului Ion Pop activează 
de jucători (dintre care 
conducerea asociației s-a 
fotbaliștii Minerului Băița 
lipsă de nimic (ei dispun 
dion bine amenajat, de 
îndestulător etc.). Și acum, o eviden
țiere în plus pentru Sarti de la 
Chimia Tr. Măgurele, care pe lingă 
că a marcat duminică 3 goluri, a fost 
și unul dnitre cei mal buni în defen
sivă.

Pe de altă parte, trebuie să ară
tăm că mai există o serie de echipe 
care nu au antrenori calificați (și 
pregătirea . lor este lăsată, în cel mai 
bun caz, pe seama unui instructor, 
șan a unui jucător mai în virstă) 
ori, care nu au condiții corespunză
toare în pregătire și joc (echipament, 
materiale, vestiar etc.). Dintre aces
tea amintim doar pe acelea care nu 
au terenuri adecvate de joc : Mino- 
bradul Vatra Dornei, Sportul ICMA 
Ciorogîria, Petrolul Videle. F.O.B. 
Balș, Metalul Mârșa, Electronica Con
stanța ș.a.

22
4 juniori), 
îngrijit ca 
să nu ducă 
de un sta- 
echipament

★
Dintre ultimele sancțiuni dictate 

de F.R.F. înregistrăm, doar pe cele 
de la meciul dintre Minerul Gura 
Humorului și Constructorul Botoșani 
(din etapa a IX-a, joc Întrerupt în 
min. 75). Au fost suspendați fotba
liștii Nițescu (8 etape). Cazacioc (6). 
Roseti 
iar de Ia Minerul, Rusu (6). Asocia
ției 
dui meciuri oficiale, acasă, timp de 
trei

N-a
(iune nici portarul Prahovei Plo
iești. Marcel Hăvîrneanu, care, dumi
nică. la Ploiești, in jocul cu Petrolul 
Berea (1—3) a fost eliminat de pe te
ren de către arbitrul M. 
(București) pentru atitudine 
nică. După ce primise ccl de 
lea gol (două erau parabile), 
gat Ia centrul terenului, l-a 
pe arbitru, i-a smuls cartonașul roșu 
din mină, l-a îmbrîncit și l-a lovit. 
Hăvîrneanu nu a părăsit terenul de- 
cit după două minute 
intervenția energică a 
Verdictul comisiei de 
luni

(3) toți de la Constructorul,
Minerul i s-a interzis de a găz-
etape.

scăpat de o aspră sanc- 
nici portarul Prahovei

Bîrsan 
huliga- 
al trei- 
a aler- 
înjurat

și numai la 
colegilor săi. 
disciplină : 6

suspendare.
★

încheiere, o rectificare i rezul- 
meciului Constructorul Iași 

muncitoresc Suceava
Tn 

tatul
Sportul muncitoresc Suceava (din 
etapa a Xl-a, seria I) a fost 0—0, și 
nu 2—1 cum a apărut în ziarul 
nostru de marți, din cauza unei con
fuzii a corespondentului nostru Tr. 
Tudose din Iași

T. RÂBȘAN

ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI • ȘTIRI
JOI, TRAGEREA LA SORȚI A
16-IMILOR „CUPEI ROMÂNIEI"

NICOLAE TOPȘA

nu se mai 
ca arbitrii 
cu cel pu- 
înainte de 
să nu mai 
a veni și

J. BERARIU

Joi, 15 noiembrie 1973, ora 13, 
va avea loc, la sediul F.R. Fotbal, 
tragerea la sorți a „16“-imilor „Cu
pei României".

Participă echipele calificate pînă 
Ia această etapă, precum și forma
țiile divizionare A.

Prezența delegaților echipelor par
ticipante este obligatorie.

fotbal a propus F.R.F. disputarea unui 
meci amical între primele selecționate 
naționale, care ar urma să aibă loc 
la 23 martie 1974, la Paris. Urmează ca 
federația noastră să răspundă aeestei 
propuneri.

FRANȚA — ROMÂNIA 
LA FOTBAL ÎN MARTIE 1974?...

TURNEU INTERNATIONAL
DE MINI-FOTBAL LA IAȘI

Clubul Politehnica Iași intențio
nează să organizeze, în perioada 
vacanței de iarnă a elevilor, 
atractiv turneu internațional 
mini-fotbal, în Sala sporturilor 
localitate.

Au fost trimise invitații, unor 
echipe din U.R.S.S., Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria și Ungaria.

un 
de 

din

Dornică să Îmbunătățească calenda
rul Internațional ai echipei sale re
prezentative, federația franceză de

Ă încetat din viață, în etate de 
46 de ani, Nicolae Topșa, unul din
tre componenții echipei Petrolul 
Ploiești, în perioada în care această 
formație a cîștigat de două ori 
consecutiv campionatul țării. Jucă
tor tenace, plin de vitalitate, maes
trul sportului Nicolae Topșa și-a 
adus contribuția la realizarea aces
tor succese ale echipei sale, el fiind 
selecționat și în reprezentativa țării.

Cei care l-au cunoscut, l-au pu
tut aprecia, depotrivă, ca om și ca 
sportiv, pentru modestia sa, pen
tru firea sa deschisă, sinceră. Prin 
dispariția sa, Nicolae Topșa lasă în 
urmă numai regrete,



„Criteriul tineretului

ROMANIAFRANȚA
(Urmare din pag t)

J
au

în

Foto : TASS-AGERPRES

(prin telefon). Stm-
Palatul sporturilor 

s-a disputat finala

PALMARESUL ÎNTÎLNIRILOR 
ROMÂNIA — FRANȚA

MECIURI DE MARE SPECTACOL

GALAȚI, 10 
bătă seara, in 
din localitate,__ ___ r..... ............
„Criteriului tineretului", competi
ție organizată de ziarul „Munca", 
în colaborare cu F. R. Box și 
C.J.E.F.Ș Galați. Cei 22 de tineri 
aspiranți la titlul de cîștigători ai 
celei de a IV-a ediții a turneului 
rezervat tinerilor pugiliști din țara 
noastră, au luptat cu ardoare pen
tru victorie, realizînd partide spec
taculoase. care au ținut încordată 
atenția iubitorilor sportului cu mă
nuși din portul dunărean, ce 
ocupat, de data aceasta, toate cele 
2.500 de locuri. Păcat că arbitra
jele nu s-au ridicat la înălțimea 
spectacolului oferit de „cadeții" 
boxului românesc în această reu
niune finală. Juriul l-a defavorizat 
evident pe buzoianul Ion Gavrilă — 
o adevarată revelație a Criteriului 
tineretului, care a apărut ca o 
mare surpriză la aceste întreceri, 
în partida cu stilistul Nicolae Stoe- 
nescu (Box Club Galați), Gavrilă 
a luptat exemplar și cu o ultimă 
repriză impresionantă, în care și-a 
purtat adversarul prin toate col
țurile ringului, merita victoria și 
titlul de cîștigător al turneului la 
categoria muscă. Dar, patru din cei 
cinci arbitri-judecători s-au lăsat 
prea mult influențați de scrima 
pugilistică practicată de gălățean 
în prima jumătate a meciului. De
cizia lor a fost îndelung dezapro
bată de publicul, care în partidele 
anterioare l-a purtat spre victorie 
pe tînărul sportiv gălățean.

Paul Dragu (Steaua) a devenit 
eîștigătorul întrecerii Ia „semimus- 
că", în urma victoriei, destul de 
dificilă, realizată în disputa cu 
Dumitru Negru (Dinamo Brașov). 
Pugilistul de la poalele Tîmpei i-a 
opus_ o rezistență neașteptată în
vingătorului, ridieîndu-se aproape 
tot timpul meciului la nivelul lui 
Paul Dragu. Pă locul I la categoria 
„cocoș" s-a clasat un alt sportiv, 
pentru care concursul de la Galați 
a însemnat rampa de lansare în 
boxul de performanță, Constantin 
Buzdugeanu (I.R.A, Craiova). El l-a 
învins la puncte pe Marin Vornicu

(Metalul Suceava), intr-o partidă 
care a ținut tot timpul „tribunele" 
în picioare. Mai tehnic, mai rapid 
decît combativul său adversar, ele
vul antrenorului Dumitru Fîntînă a 
obținut decizia în unanimitate.

Categoria pană a fost dominată 
cu autoritate de un alt boxer cra- 
iovean, Florian Ghiță (Electropu- 
tere). El l-a întrecut detașat la 
puncte pe Ghiocel Grozea (Box Club 
Galați), într-un meci deosebit de 
spectaculos. Acest tînăr pregătit de 
Mihai Goanță este un real talent. 
Lg „semiușoară", Vergil Sirbu (Di
namo Brașov) l-a învins la puncte 
Pe Adrian Turcitu (I.R.A. Craiova) 
nu fără a fi obligat să fadă apel 
la toate resursele sale de energie. 
_ Talentatul pugilist de la Metalul 

a obținut 
repriza a

Salonta, Carol Hajnal, 
victoria prin k.o. 
treia în fața lui Dumitru Petro- 
pavlovschi (Progresul București), 
ureînd astfel pe cea mai înaltă 
treapta a podiumului de premiere.

Damian Cimpoieșu (Dinamo Bra
șov) s-a dovedit mult mai bun 
decît adversarul său Constantin 
Nicolae (Viitorul Vidra) și a obți
nut decizia în unanimitate la ca
tegoria semimijlocie. Gălățeanui 
Pa vel Istra te a ocupat locul 1 la 
mijlocie mică, în urma victoriei la 
puncte realizată în fața lui Vasile 
Didea (C.Ș.M. Reșița). Cei doi re
prezentanți ai clubului de box din 
Brăila au realizat tjn meci dispu
tat, în cadrul categoriei mijlocie, 
în care plusul de tehnică al lui 
Anghel Papuc s-a dovedit superior 
forței și combativității colegului 
său de sală Ion Răducu. Conștient 
că lupta sa cu Mircea Simon (Di
namo Buc.) este inegală, Nicolae 
Chipirog (Nicolina Iași), în • vîrstă 
de numai 17 ani, a abandonat în
trecerea în primul rund. Deci, 
cîștigător al categoriei semigrea 
Mircea Simon. Disputa greilor 
Costică Dafinoiu (Box club Brăila) 
și Gheorghe Matache 
Buc.) s-a încheiat prin 
în ultima repriză în 
brăileanuluî

(Dinamo) 
abandon, 
favoarea

Mihai TRANCÂ

sacrării definitive a unui mare 
talent — Valeriu Irimescu, autorul 
tuturor punctelor noastre.

în alte două întîlniri, rezultatul 
a fost nedecis : în 1961 la Bayonne 
(5—5) și în 1963 la Toulouse (6—6). 
Două scoruri egale, dar apreciate 
la vremea respectivă) chiar de către 
francezi, ca succese de prestigiu 
pentru rugbyștii români.

în partida de astăzi, rubyștii tri
colori au de trecut un examen 
greu, în compania unui adversar 
decis să estompeze impresia — nu

— pe care au lăsat-o

1919 Paris Franța—România 48— 5
1924 Paris Franța—România 59— 3
1936 Berii» Franța—R o mânia 25— 5
1937 Paris * Franța—România 27—11
1938 București Franța—România 11— 8
1957 București F ranț a—R om ân i a 18—15
1957 Bordeaux Franța—România 39— 0
1960 București ROMÂNIA—Franța 11— 5
1961 Bayonne Franța—România 5— 5
1962 București ROMANta—Franța 3— 0
1963 Toulouse* Franța—România 6— 6
1964 București Franța—România 9— 6
1965 Lyon Franța—România 8— 3
1966 București Franța—România 9— 3
1967 Nantes Franța—România 11- 3
1968 București ROMANIA—Franța 15—14
1969 Tarbes Franța—Ro m âni a Td— 9
1970 București Franța—România 14— 3
1971 Bâziers Franța—România 31—12
1972 Constanța România—Franța 6—15

prea plăcută
sutelor, de mii de suporteri, după 
meciurile-test cu echipa Japoniei, 
un team cu totul necunoscut, dar

cu mari potențe și cu afinități re
marcabile pentru sportul cu balonul 
oval, după cum remarcau aproape 
toți gazetarii francezi de speciali
tate, meciul cu România fiind tot
odată, pentru rugbyștii Franței, și 
o ultimă verificare în vederea 
„Turneului celor 5“ al căr.ui start 
va avea Iot nu peste mult timp, 
se poate intui maniera în care ad
versarii noștri vor aborda întîlni- 
rea, hotărîrea lor de a încheia în 
avantaj această importantă con
fruntare sportivă. Importantă, în 
fine, deoarece echipa cîștigătoare 
va face, de pe acum, o netă opțiu
ne la locul I în ediția 1973/1974 a 
„Cupei națiunilor-F.I.R.A.“.

Tricolorii știu bine ce înseamnă 
o partidă cu Franța. în acest sens, 
pregătirile lor s-au caracterizat 
prin multă dăruire, printr-un efort 
conștient și stăruitor de continuă 
perfecționare, de sporire a rezisten
ței și forței fizice, de aplicare a 
unei tactici în funcție de adver
sari, de omogenizare sufletească 
totodată. Acest ultim atu poate fi 
decisiv în favoarea noastră, în ob
ținerea unui rezultat care să con
firme strădaniile pasionalilor pen
tru rugby din România, faptul că 
și noi posedăm valori autentice. 
Important este ca rugbyștii noștri 
să fie ferm convinși de posibilită
țile lor, să lupte corect, cu dirze- 
nia ce le este specifică, să caute să 
fie in toate acțiunile la înălțimea 
valorii adversarilor lor. Numeroșii 
iubitori ai sportului din țară, care 
i-au înconjurat permanent cu dra
goste, îi însoțesc și acum — cu 
gîndul — la Valence și le urează 
mult succes !

In ultima rundă a campiona
tului unional de șah, recent 
încheiat la Moscova, s-au în
tâlnit doi foști campioni ai 
lumii: Boris Spasski (în ima
gine, studiind, la masa de joc, 
mutarea următoare) și Tigran 
Petrosian (așteptând cu răb
dare, în picioare, opțiunea 

adversarului său).

IN PRELIMINARIILE
CM. DE FOTBAL

fi-

ȘI STAN SMITH

ELIMINAT

LA STOCKHOLM!
STOCKHOLM, 10 (Agerpres). — 

Seria surprizelor continuă în tur
neul internațional de tenis de la 
Stockholm. După Ilie Năatase, a 
ieșit din cursă și al doilea favorit : 
americanul Stan Smith, eliminat in 
sferturile de finală cu 7—6, 6—7, 
6—4 de către compatriotul său Tom 
Gorman. Tînărul jucător suedez 
Bjorn Borg l-a învins cu 5—7, 6—4, 
6—4 pe iugoslavul Nikola Pilicl, a- 
mericanul Jimmy Connors a cîști- 
gat cu 6—2, 6—1 în fața lui Manuel 
Orantes (Spania), iar olandezul Tom 
Okker l-a întrecut cu 6—4, 2—6’.

.6—3 pe Arthur Ashe (S.U.A.). în 
sferturile de finală ale probei de 
dublu, perechea Ilie Năstase, Jimmy 
Connors a eliminat cu 7—5, 6—4 
cuplul Batrick, Stilwell (Anglia), în 
timp ce Okker și Riessen au învins 
cu 3—6, 6—3, 6—3 perechea Borg, 
Bengtsson.

LA CEREREA CICLISTULUI EDDY MERCKX

0 COMISIE INTERNAȚIONALĂ
PENTRU ANCHETAREA CAZURILOR DE DOPAJ

ULTIMELE NOUTĂȚI
VALENCE, 10 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). De 48 de ore 
rugbyștii români sînt oaspeții pi
torescului oraș de pe Rhone, fiind 
cazați Ia cel mai luxos hotel — 
„Novotel", care are o splendidă

DE LA VALENCE

Etapa a Ila a Divixiei de hochei

SUB SEMNUL UNOR MECIURI DE LUPTĂ
O nouă etapă a Diviziei națio

nale de hochei a avut darul să 
demonstreze plusurile evidente pe 
care le-a cîștigat competiția prin 
caracterul de regularitate ce i-a 
fost imprimat. Programarea săptă
mânală a partidelor tur-retur în
găduie echipelor o mai judicioasă 
dozare a efortului, are efecte po-r 
zitive asupra procesului de pregă
tire, nu împiedică activitatea des
fășurată în cadrul lotului repre
zentativ.

Sîmbătă, runda a 
cerii a debutat sub 
partide echilibrate și, tocmai 
aceea. interesante, 
grupa de elită a 
valorile sînt mult 
decît în trecut.

Din păcate, însă, 
bl.icului . față de disputa maeștri
lor pucului și 
rămînă foarte 
se pot număra 
trebui depuse, 
continuare pentru a aduce hocheiul, 
în interesul opiniei publice spor
tive, pe care acest sport îl me
rită altminteri cu prisosință.

Și acum, scurte adnotări la jocu
rile desfășurate ieri
STEAUA — DUNĂREA GALATI 

7—2 (2—2, 3-0, 2—0)
După ce Steaua a deschis scorul, 

în minutul 10, și se părea că va 
obține o victorie de rigoare, me
ciul a căpătat o turnură ce pre
vestea o mare surpriză. în decurs 
de mai puțin de jumătate de mi
nut (min. 13) gălățenii înscriu de 
două ori pe contraatac prin omul 
lor de bază. Boidescu. Deținătorii 
„Cupei României" sînt surprinși

Il-a a' între- 
semnul unor 

de 
Oricum. în 

campionatului 
mai apropiate

interesul pu-

crosei continuă să 
scăzut, spectatorii 
Pe degete. Vor mai 
așadar, eforturi în

„TURNEUL
PRIETENIA"

(Urmare din pag II

Miroslaw Adama (Cehoslovacia) în ur- 
ma unei osae-komi.

Dupâ-amiază, înaintea partidelor semi
finale. și finale, în prezența uiiui mare nu
măr de spectatori, am asistat la festivita
tea de. deschidere. Concurenții din cele 9 
țări — atît juniorii mici cit si cei mari — 
prezenți la „TURNEUL PRIETENIA0, au 
defilat prin fața tribunelor. A fost, apoi, 
prezentat corpul de arbitri, printre care 
și unii purtători ai ecusonului interna
țional..

Cum era și de așteptat, -semifinalele și 
finalele competiției au fost • dominate de 
sportivii din R.D. Germană, care au 
ocupat primul loc Ia 4 din cele 5 cate
gorii de greutate. De altfel, cei 4 repre
zentanți ai R.D. Germane au obținut 
calificarea în semifinale numai prin vic
torii. ocolind recalificările !

Sportivii români. întîlnind în această 
ultimă parte a întrecerilor pe cei mai 
valoroși - adversari, cu toate că au lup
tat cu mult curaj, n-au mai reușit alte 
victorii, rămînîndu-le locul trei la ca
tegoriile respective.

Iată clasamentele finale :

Luptă strînsă la mantinelă în meciul 
Ciuc.
de această replică neașteptată, își 
ies din ritm și poate' că desfășu
rarea ulterioară a meciului ar fi 
avut un alt aspect dacă ei n-ar fi 
reușit să egaleze în finalul reprizei, 

în următoarele două treimi lu
crurile reintră în normal, Steaua 
dominînd cu autoritate, creînd ac
țiuni frumoase de atac și înscriind 
goluri spectaculoase. Se remarcă 
verva deosebită a veteranilor Var
ga și G. Szabo (acesta din urmă 
excelînd prin subtilități tehnice 
care au facilitat majorarea scoru
lui), jocul sigur al lui loniță, in- 

' cisivitatea șarjelor lui Gheorghiu.
Dunărea a opus, totuși, o rezis

tență onorabilă — cu toate că din 
lotul său au lipsit cîțiva jucători 
— și dacă nu a mai înscris, a- 
ceasta s-a datorat ratării cîtorva 
mari ocazii (singuri cu portarul) 
pe care le-au avut Fodorea. Bol- 
descu. Iordan și Halus.

Steaua obține o victorie pe de
plin meritată, la capătul unei par
tide plăcute, presărată cu 
roase faze interesante.

Au înscris : G. Szabo (2), 
Iaru, Popa, Nistor, Bucur și
pentru Steaua, respectiv Boidescu 
(2). Au condus cu scăpări Gh. Tas- 
nadi și A. Balint (Miercurea Ciuc).

nume-

Cure- 
lonițâ

DINAMO — S.C. MIERCUREA 
CIUC 12—4 (1—1, 6—1, 5—2)

; Ca și partida de' deschidere, 
meciul vedetă al serii s-a caracte
rizat printr-o primă repriză echili
brată, în care jucătorii din Miercu-

Dinamo — SC. 
Foto : I.

Miercurea
MIHAlCA

rea 
rare 
acțiunilor 
anihilînd 
atacului lor, linia condusă de Doru 
Tureanu.

Dar un asemenea efort, dus pînă 
la capăt, le-a fost peste puteri. în 
repriza secundă dinamoviștii s-au 
dezlănțuit, imprimînd uri ritm care 
i-a sufocat pe oaspeți. Tripleta al
cătuită din Pană și frații Huțanu 
a desenat pe gheață combinații de 
mare finețe tehnico-tactică și sco
rul a urcat vertiginos. Gh. Huțanu. 
mai ales, s-a aflat într-o excelen
tă dispoziție de dribling și șut. 
în ultima . treime a partidei a 
fost rindul liniei Costea — Turea
nu — Axinte să se remarce. H'o- 
cheiștii harghiteni au opus în ge
neral o rezistență curajoasă, ac- 
ceptînd jocul în mare viteză, ceea 
ce a condus la un meci viu și 
spectaculos. Oamenii lor de bază 
au fost, ca de obicei, Bașa. Gali, 
Pop 
niile 
juns 
lui.

Au 
nă (2), Tureanu (2), V. Huțanu. Pi
sarii, Moiș și Costea pentru Dina
mo, Gall (2), Jere și Osvath pen
tru Sport Club. 
M. Presneanif și 
rești)

Astăzi, de la 
jocurile retur ale etapei.

Ciuc 
bine

printr-o apă
să țină piept

au reușit, 
organizată, 
ofensive ale campionilor, 
„piesele" principale ale

și Osvath, dar numai străda- 
acestora nu puteau fi de a- 
pentru menținerea echîlibru-

marcat: Gh. Huțanu (4), Pa-

Au condus corect
O. Barbu (Bucu-

ora 16 au loc

Valeriu CH'OSE 
Vladimir MORARU

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag t)

perspectivă către marele fluviu, 
în tabăra sportivilor noștri, atmos
feră excelentă, moral ridicat. Ac- 
centuînd, totuși, dificultatea parti
dei de duminică, antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu ne spunea, 
cu timbrul său cumpănit, că este 
optimist și că optimismul său este 
împărtășit de întreaga echipă. „O 
prea mare încredere ? N-aș putea 
spune, a precizat Irimescu, dar la 
fel m-ani simțit și în preajma fi
nalei din Turneul FIRA pentru 
juniori, cînd. de asemenea, i-am 
întîlnit pe francezi, întrecîndu-i 
într-un chip atît de categoric...”.

în privința echipei, nici o nou
tate. Se vor putea opera două 
schimbări,

Aici 
byștii 
ză, la 
mans, 
levizor, partida 
tre Țara Galilor și Australia.

Duminică, meciul va începe la 
ora 15, ora locală. înainte de meci 
va avea loc festivitatea de inaugu
rare a stadionului municipal la 
care asistă și dl. Pierre Mazeaud, 
secretar de stat pentru problemele 
tineretului și sportului.

D. CALLIMACHI

Ieri, la Seul în meci retur al 
nalei zonei asiatice a preliminariilor 
C. M. de fotbal, echipele Coreei de 
Sud și Australiei au terminat la e- 
galita'te : 2—2 (2—1). în tur, scorul a 
fost tot egal (0—0).

Cele două echipe se vor întîlni din 
nou, într-un meci decisiv, la 13 no
iembrie, la Hong-kong.

VOLEIBALISTELE JAPONEZE
IN S.U.A.

volei a Ja
in S.U.A., 
selecționata

Reprezentantiva feminină de 
poniei și-a început turneul 
jucînd la Los Angeles cu 
țării gazdă. Voleibalistele nipone au ter
minat învingătoare cu scorul de 3—1 
(15—10, 15—1, 13—15. 15—6)..

BRUXELLES, 10 (Agerpres). — Du
pă cum se anunță din Bruxelles, la 
cererea ciclistului belgian Eddy 
Merckx, suspendat pentru dopaj de 
Federația italiană, profesorul Lequime, 
președîntele Asociației Internaționale 
de 'cardiologie, a fost însărcinat să 
formeze o comisie internațională (al
cătuită din medici sportivi și farma- 
cologi) pentru a face lumină în acest 
caz care a produs vîlvă în cercurile 
sportive internaționale. Pe de altă 
parte, dr. Angelo Cavalli, medicul 
echipei „Molteni" al cărei lider este 
Eddy Merckx, a declarat : „Eu sînt 
singurul vinovat. Cu cîteva zile îna
inte de disputarea Turului Lombar- 
diei, Merckx răcise și prezenta o 
ușoară afecțiune a bronhiilor. I-am 
prescris uri sirop — „Mucantil", care 
conține o substanță similară efedri
nei. Avînd în vedere doza ingerată 
în timpul tratamentului, substanța a 
apărut în mod automat și la contro
lul . antidoping. Dacă cineva trebuie 
să fie pedepsit, atunci acela sînt eu", 
a conchis medicul italian.

Comentînd „cazul Merckx", ziarele 
italiene trag semnalul de alarmă, a- 
rătînd că în ciclismul profesionist 
campania împotriva stimulentelor no
cive nu a fost urmată de măsuri

adecvate împotriva oboselii și a unui 
calendar supraîncărcat. Dacă Merckx 
și Gimondi — scrie ziarul „Corrierre 
dello Sport" — ar aduna kilometrii 
parcurși într-un singur sezon, ar re
zulta o distanță egală cu aceea dintre 
Pămînt și Lună. Se ignoră sănătatea 
cicliștilor profesioniști pe care anga
jamentele ii constring Ia eforturi su
praomenești. De aceea ei recurg la 
stimulente.

Comentatorul ziarul „Stadio" din 
Bologna notează, între altele : „Ana
liza a fost pozitivă, dar Merckx rS-^ 
mine egal cu el însuși. Este mai de- 
grabă vorba de un „accident". Pen
tru sport — o afacere penibilă. A 
venit’ timpul ca problema dopingului 
să fie studiată în profunzime, iar 
conducătorii echipelor de cicliști pro
fesioniști să se gindească și la sănă
tatea sportivilor". In ansamblul său, 
presa sportivă belgiană consideră de
cizia federației italiene ca o „lovi
tură sub centură". Este ridicol să se 
creadă, scrie comentatorul ziarului 
,.Le . Peuple", că un campion loial și 
de valoarea lui Merckx și-a ales o 
probă atît de ușoară pentru a folosi 
procedee care contravin concepțiilor 
sale morale".

în
vremea 

noștri au 
meciul 
iar seara

opera
caz de accidentare, 

e splendidă. Rug- 
asistat, după-amia- 
La Voulte — Ro- 
au urmărit, la te- 
de la Cardiff din-

TELEX
La Billingham, in turneul internațional 
de tenis pentru „Cupa Dewar", s-au 
disputat partidele semifinale. în finala 
turneului masculin se vor întîlni ame
ricanul Grover Reid și englezul Roger 
Taylor. Primul l-a învins eu 7—6. 6—1 
pe australianul Owen Davidson, iar al 
doilea a cîștigat cu 6—4, 7—6 meciul sus
ținut cu francezul Jean Baptiste Chan- 
freau. Alte rezultate : simplu femei : 
Nathalie Fuchs (Franța) — Julie Held
man (SUA) 4—3 (abandon); Virginia 
Wade (Anglia) — Glen Coles (Anglia) 
6—2, 6—1; dublu femei : Virginia Wade 
(Anglia). Marita Redondo (SUA) — Vir
ginia Iluziei, Mariana Simioneseu (Ro
mânia) 6—2, 6—1; Glen Coles (Anglia). 
Sharon Walsh (SUA) cîștigă prin nepre- 
zentarea cuplului american Ann Kiyomu- 
ra, Julie 

în prima 
minin de _______ _____ ___ _____ ______
localitatea vest-germană Solingen, echi
pa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 
18—12 (13—5) selecționata Danemarcei,
într-un alt joc. reprezentativa Ceho
slovaciei a dispus cu- 11—8 (4—4) de
formația R.F. Germania. Competiția
constituie un prilej de verificare a celor 
patru echipe în vederea apropiatelor 
campionate mondiale, programate în 
luna decembrie; în iugoslavia.

Heldman.

zi a turneului internațional fe- 
handbal care se desfășoară in

La Copenhaga s-a disputat meciul dintre 
echipele mixte ale Danemarcei și Lu
xemburgului. contînd pentru „Cupa ligii 
europene" la tenis de masă, victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 4—3.

S-Â ÎN .. IAIWWADA DEVOLEI
(Urmare din pag. 1)

reușind să cîștige două seturi cu 
finaluri disputate în prelungiri. în 
setul patru, voleibalistele bulgare 
au preluat inițiativa, restabilind e- 
galitatea. iar în cel decisiv au con
dus detașat (7—0, 9—1), însă reve
nirea echipei noastre a făcut ca 
întreaga diferență să fie'* recupe
rată la un moment dat (13—13). 
Totuși Dinamo n-a rezistat tensiu
nii finale și a cedat setul și o 
bună posibilitate de a cuceri lo
cul 3. Formațiile : DINAMO — 
Maria Dobrogeanu (Constanța Din- 
culiță), Helga Bogdan, Alexandrina 
Constantinescu, Gabriela Popa (Ma
ria Dobrogeanu), Emilia Stoian, 
Margareta Sorban (Petruța Tache) ; 
LEVSKI SPARTAK : Maria Vuciu- 
kova, Maria Petkova (Nevena Pan- 
ceva). Galina Stanceva. Rumiana 
Anghelova, Țonka Srîndeva (Rosi
ta Mihailova). Tania Gogova. Arbi
tri : A. Gheladze (U.R.S.S.) și 
Vyoral (Cehoslovacia).

Finalele, desfășurate în prezența 
unei săli pline au adus in fața fi- 
leului, pe rînd. cuplurile Dinamo 
(U.R.S.S.) — Amrokan (R.P.D. Co
reeană) — la feminin și Dinamo 
(România) — Ruda Hvezda 
hoslovacia) — la masculin.

Ca și în partida susținută 
serie, dinamovistele sovietico 
dispus în patru seturi de cele 
R.P.D. Coreeană. Dar. de această 
dată, 
lor a 
du-se 
forță 
guroasă organizare 
printr-o pertinentă apărare la fi
leu. Doar setul al treilea a fost 
mai echilibrat și mai atrăgățor.

datorită schimbărilor de situații: 
Amrokan conducea la un moment 
dat cu 11—5, apoi avantajul a tre
cut de partea dinamovistelor (14— 
11), ca în final să cîștige totuși 
voleibalistele de la Amrokan. For
mațiile aliniate : DINAMO
(U.R.ă.S.) — Rosa Salihova, Tatiâna 
Tretiakova. Ludmila Buldakova 
(Tatiana .Sorokina), Ludmila Sce- 
tinina (Irina Efremova. Zoia Iu- 
sova>,. Nina Smoleeva, Larisa 
Bergen • AMROKAN : Kin Son- 
sil, 
suk, 
suk
Rii

V.

(Ce-

în
au 

din

superioritatea invingătoare- 
fost mai clară, ele impunîn- 
-îndeosebi prin atacuri în 
și din combinații, prin o 

a jocului
ri-
ȘÎ

Nina Smoleeva. 
. AMROKAN: 

(Chion Ok-son), Kim 
Mion Iu-pok, Peak 

(Ku Kim-cun), Tang 
Ciun-ok.

Arbitri : Gh. Ionescu și 
dulescu (România).

Finala masculină Dinamo (Ro
mânia) — Ruda Hvezda (Ceho- 
lovacia) a suscitat un deosebit in
teres, avînd în vedere valoarea 
apropiată a celor două echipe.- 
Din păcate, voleibaliștii noștri nu 
au mai izbutit rezultatul bun în
registrat cu o seară înainte în 
fața dinamoviștilor sovietici, fiind 
nevoiți de data aceasta să pără
sească terenul învinși, după cinci 
seturi care au durat mai mult . de 
două ore și jumătate. Lipsa lui 
Udișteanu din sextet s-a făcut 
simțită mai evident în acest joc, 
în care adversarii se aflau la un 
nivel superior celor întîlniți an
terior de bucureșteni. După ce au 
cîștigat cu emoții primul set (ce
hoslovacii conduseseră cu 14—10), 
românii 
care au 
și l-au 
Balanța 
ușor în 
Hvezda,

Miong-
Mion-

Ok-rim,

D. Ră-

au cedat pe următorul în 
avut avantaj (9—5), dar 

adjudecat pe al 
începuse însă
favoarea formației Ruda 

ca urmare a faptului că,

treilea, 
să încline

la forțe de atac egale, cehoslova
cii beneficiau de un blocaj 
bun, în timp ce în 
mației noastre numai Oros asigu
ra în bune condițiuni apărarea la 
fileu. Pe deasupra, preluarea din 
serviciu înregistra numeroase de
ficiențe, iar unul dintre trăgătorii 
principali de nădejde, Dumănoiu, 
hu era în „mînă“. Astfel, ultimele 
două seturi ale întîlnirii au' fost 
dominate clar de Ruda Hvezda 
care cîștigă și această ediție a Di- 
namoviadei. Au fost folosite ur
mătoarele formații: RUDA HVEZ
DA.: Vondrka, Nemec, Vrbovec (Sir- 
von, Pavlik, Habanda). Pipa, Fiala, 
Chrpa (Hofman), DINAMO: Dumă
noiu, Schreiber (Marinescu), Vra- 
niță (Chis), Tîrlici, PâușeSQU -(Bă- 
roiu), Oros. Arbitri : G. Pe.csi Țț'Un- 
garia) și Gh. Tassev (Bulgaria).

maiterenul for-

REZULTATE TEHNICE

Masculin, locurile 
(Cehoslovacia )— 
3—2 (.-14, 12. -10.
Dinamo (U.R.S.S.)
Coreeană) 3—1 (-6. io, 13. 10) ; locurile 
5—6 : Levski Spartak (Bulgaria) — 
Dynamo (R.D.G.) .3—1 (12. 9. -6, 1) ; lo
curile 7—8 : Gwardia (Polonia) — Uj- 
pesti Dozsa (Ungaria) 3—0 (10. 8, 10).
CLASAMENT ; 1. RUDA IIVEZDA, 2.
Dinamo (România), 3. Dynamo (U.R.S.S.), 
4. Amrokan, 5. Levski Spartak, 6. Dy
namo (R.D.G.), 7. Gwardia, 8. Ujpesti 
Dozsa.

1—2 : Ruda Hvezda 
Dinamo (România) 
8. 7) : locurile 3—4 :
— Amrokan (R.P.D.

Feminin, locurile 1—2 : Dinamo
(U.R.S.S.) — Amrokan (R.P.D. Coreea
nă) 3—1 (5, 7. -14. 6) ; locurile 3—4 : 
Levski Spartak (Bulgaria) — Dinamo 
(România) 3—2 (9, -14. -14. 8, 13) : locu
rile 5—6 : Ujpesti Dozsa (Ungaria) — 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 3—1 (-12. 
12, 9. 5) ; locurile 7—8 : Dynamo (R.D.G.) 
— Gwardia (Polonia) 3—1 (6, 8, -10. 6). 
CLASAMENT : 1. DINAMO (U.R.S.S ).
2. Amrokan. 3. Levski Spartak, 4. Dina
mo (România) 5. Ujpesti Dozsa, 6. Ruda 
Hvezda, 7. Dynamo (R.D.G.). 8. Gwar-

TELEVIZIUNE CU CONDIȚII

APLAUZE Șl CRITICI ÎN 
FINALUL CAMPIONATULUI

SOȚIA LUI UWE SEELER ESTE 
NEMULȚUMITĂ...

unde activitatea sa era mereu criticata, 
toarte des fiind trecute în contul său 
insuccese pe care o analiză mai atentă 
nu i le-ar fi atribuit. Pe scurt, presa 
sovietică intervine din nou cu energie 
împotriva „sistemului0 de a învinui pe 
antrenori de toate defecțiunile apărute 
într-o echipă. Se citează în plus cazul 
antrenorului Sevidov, demis de la con
ducerea echipei Dinamo Kiev, aflată 
în cursa de urmărire a locului întîi, cu 
trei etape înainte de final I

o critică severă este adresată echi
pelor din capitala sovietică, dispărute 
în ultimii ani din lupta pentru titlu. 
Doar Dinamo Moscova, aflată pe locul 
trei, ocupă o situație mai bună. Spar
tak (locul 7), T.S.K.A. (10) și Torpedo 
(13) nu au arătat pe parcurs nici un 
fel de velietăți de a lupta pentru un 
lo.c mai bun, la care tradițiile fotbalului 
moscovit și bunul renume al acestor 
cluburi le ’ dădea dreptul.

Problema transmiterii pe micul ecran 
a partidelor importante de campionat 
pune de cele mai multe ori în încurcă
tură pe organizatori, deoarece foarte 
multi iubitori ai fotbalului preferă să 
urmărească meciurile în tihna căminu
lui, fapt care are o consecință imediată 
asupra numărului de spectatori în tri
bune. lată că televiziunea elvețiană a 
încheiat un interesant contract cu clu
burile primei divizii din țara cantoane
lor. Contractul prevede că televiziunea 
va plăti diferența în cazul în care par
tida ce urmează a fi. transmisă nu va 
aduce în tribune cel puțin 23 000 de 
spectatori. Ea va plăti integral sumele 
cuvenite în contract în cazul cînd plaoia 
sau alte intemperii vor împiedica publi
cul să vină la stadion.

S-ar părea, la o primă analiză, că a- 
vantajele sînt de partea cluburilor, dar 
experiența de pînă acum arată că fi
nanciarii televiziunii elvețiene se pricep 
să facă socoteli. Meciul dintre F. C. 
Zurich și Anderlecht din cadrul ,.Cupei 
cupelor0, disputat pe o vreme admira
bilă, a reunit peste 50 000 de spectatori,

cuvînt mai greu de spus în lupta pentru 
supremație. în ceea ce privește disputa 
pe echipe este de remarcat nivelul va
loric. sensibil ridicat în comparație cu 
edițiile anterioare ale competiției, apa
riția mai multor gimnaști. care încear
că elemente de mare dificultate și se 
prezintă în concurs cu execuții valoroa
se. O remarcă pentru formațiile studen
țești din București și Oradea, ocupantele 
locurilor 3 și respectiv 4.

Din reuniunea de sîmbătă după-amia- 
ză a maestrelor sînt de reținut specta
culoasele apariții ale gimnastelor de ia 
licetil din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
precum și aplauzele și căldura cu care 
publicul a răsplătit evoluțiile medalia
telor noastre, la C.E. de la Londra, 
Alina Goreac și Anca Grigoraș.

Echipe, masculin : 1. Dinamo Bucu
rești 276.70 : 2. Steaua 271.10 ; 3. I.E.F.S. 
257.20 : 4. C.S.U. Oradea 256.15 ; 5. Lie. 
35 București 251,35 ; 6. Selecționata Ti
miș 235,80.

Echipe, feminin ; Liceul de gimnastică 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 370.30 ; _2. Di
namo București 357.55 : 3. S.C. 
345.95 ; 4. Clubul sportiv școlar 
rești ------ 
341.05.

Individual compus,
Grecu lir,35 ;
109,55 ; 3. Constantin 1
4. Mihai Borș 107.40 ;
107,15 ; 6. Ștefan Gali

Duminică dimineața 
pe aparate la masculin.

întrerupere a activității competiționale 
(cauzată de un accident la mină), pozi
ția a treia a fost ocupată de echipa S.C. 
Bacău, fosta campioană, care de data 
aceasta a trebuit să suporte handicapul 
renunțării sau accidentării unora dintre 
sportivele care au concurat anul trecut.

Așa cum era de așteptat, lupta pentru 
titlul masculin s-a dat intre formațiile 
bucureștene Dinamo șl Steaua, fiecare 
avînd în componență cîte un gimnast 
în deosebită dispoziție de concurs, cu 
evoluții constante de bun și chiar foarte 
bun nivel tehnic, l-am numit pe , Dan 
Grecu și respectiv Mircea Gheorghiu — 
vedetele incontestabile ale concursului 
masculin — aplaudați pentru valoarea 
exercițiilor, siguranță și precizie. De 
altfel, între acești doi sportivi s-a anga
jat șl lupta pentru titlul de campion 
absolut al țării, o dispută pasionantă, 
deosebit de frumoasă, în care, în final, 
a cîștlgat. din nou. Dan Grecu, la o 
diferență de mai puțin de două puncte 
față de Mircea Gheorghiu.

Echipa Dinamo și-a adăugat în pal
maresul său un nou titlu republican, 
realizat în acest an de Dan Grecu. Con
stantin Petrescu, Radu Branea, Ștefan 
Gali, Gheorghe Păunescu și Liviu Ma
zilii. Formația Steaua. . considerabil în
tinerită, a avut o prezență remarcabilă 
în concurs (răsplătită, de altfel, cu o 
diplomă pentru sportivitatea ei) și sln- 

. tem siguri că în. curind ea va avea un

,. ȘANDOR NAGY 
Juri Snegovoi 
Dorsh Janguna 

Viore] Răuț (Ro-

Cat. 58 kg 
(Ungaria), 
(u.r.s.s.), ; 
(Mongolia) 
mânia) ;

Cat. 65 kg î 1 
MANN (K. D. 
Vicente Ricardo 
Nițit (România) 
gealis (U.R S.S.)

Cat. 75 kg. 1.
(R. D. Germană) ;
ciolek (Polonia) ; vui
Gotcă (România) și Ivan 
lejo (Cuba) ;

Cat. 85 kg : 1. DIETER 
(R. D. 
Tomszer 
Szânto 
jordauov

Cat. 85

2.
3." 
Și

1.

1. FRANK JOCH- 
Germanâ), 2. 
(Cuba), 3. Gelu 
și Atanas Mar-

KARL LEHMAN
2. Jan Kos-

3. Constantin
1 Cana-

Germană), 2. 
(Ungaria), 3. 

(România) și 
(Bulgaria) ;
kg ! 1, LUTZ 1 

Germană),

mo OH
Miklos
Istvân 

Valentin

ENDER-
HF.IN (R. D. Germană), 2. Mi- 
klos Toth (Ungaria), 3. Cristian 
Coteanu (România) și Andrej Sa- 
lakowsky (Polonia).

Astăzi, tot la sala Fioreasca, vor avea 
loc confruntările ..Turneului Prietenia" 
rezervate Juniorilor mari (18—20 de ană)

Bacău 
Bucu- 

Oradea341,45 ; 5. Școala sportivă

masculin :
2. Mircea ( 

Petrescu 
; 5. Radu Branea

I 106,25.
au loc

1. Dan 
Gheorghiu 

i 107.50 ;

finalele

întreaga presă sovietică elogiază fără 
r,ezerve noua campioană a țării, echipa 
Ararat Erevan. Fotbaliștii armeni au 
reușit rara performanță de a cuceri me
daliile de aur rezervate campionilor ca 
și. „Cupa U.R.S.S.0, splendidul trofeu de 
cristal care este așezat în acest an în 
vitrina clubului. Este pentru prima oară 
cînd echipa grmeană reușește să-și ad
judece titlul de campioană și toți spe
cialiștii sînt de acord în a lăuda atît 
jocul ofensiv permanent al formației pe 
tot parcursul campionatului, cit și ar
monioasa îmbinare a spiritului colectiv 
cu capacitățile unor jucători- de clasă, 
ca Andriașan, Iștoian, Bondarenko etc.

Paralel cu elogiile aduse jucătorilor, 
se evidențiează în mod deosebit meritele 
antrenorului Simonian. Se amintește că 
același antrenor a lucrat. în urmă cu 
doi .ani, la echipa Spartak Moscova,

Se știe că. Uwe Seeler, cunoscutul in
ternațional vest-german, s-a retras din 
activitatea competițională. Ultimul meci 
internațional l-a susținut la 9 septembrie 
1970, la Niirnberg, împotriva selecționa
tei Ungariei. Atunci, soția sa Jlka, bu
curoasă, spunea : „Bine că s-a. termi
nat... Acum Uwe va fi mai liber și va 
deveni, in fine, bărbatul familei..." Dar 
Jlka (azi în virstă de 34 de ani) s-a 
înșelat. De cînd a abandonat fotbalul 
(în echipa națională și la clubul Ham
burger S. V.) Uwe este mal preocupat 
de fotbal decît înainte. El este jucător 
în trei formații : într-una de ajutorare 
a copiilor săraci, într-alta de loto, și, 
în fine, în cea de old-boys a clubului 
Hanburger S. V. în sfîrșit, trebuie să 

ocupe și de profesiunea sa : o firmă 
pantofi, unde este angajat.

se 
de

NETZER PUS SUB
OBSERVAȚIE

Helmut Schon, antrenorul reprezenta
tivei vesț-germane, s-a deplasat în Spa
nia pentru a-1 urmări în mai multe me-

Iată o fază care vorbește de la sine despre elanul cu care se angajează 
fotbaliștii argentinieni în atacul porții adverse : Semenewicz (Indepen- 
diente) nu s-a putut opri la timp și va cădea peste portarul echipei Ata- 

lanta, Laino, în timpul unui meci din prima, divizie a Argentinei
clurl pe internaționalul Netzer, acum 
la Real Madrid. După meciul dintre Real 
Madrid și Atletico, cîștigat de Real cu 
2—0, Schon s-a declarat foarte mulțu
mit de comportarea jucătorului vest- 
german. „Va fi totuși greu să mă de
cid asupra căruia din doi mă voi opri : 
Netzer sau Overath" — a spus Schon,

GIGI RIVA LA CURĂ...
RivaCelebrul fotbalist italian Gigi 

(Cagliari) a fost, supus recent, unei cure 
de dezintoxicare tabagică ! Știți cîte

țigări fuma zilnic ? 50—60 ! Antrenorul 
și conducătorii clubului Cagliari, spe- 
riați de marea cantitate de țigări pe 
care vedeta lor le fuma zilnic, s-au a- 
dresat celebrului profesor elvețian dr. 
Albert Palivoda în legătură cu nocivul 
obicei al lui Riva. Cunoscutul fotbalist 
italian a fost internat cîteva zile în sa
natoriul profesorului elvețian, unde a 
fost supus unei cure de dezintoxicare 
tabagică. Aici, prinți^ altele, i s-a apli
cat și un tratament hipnotic. Reîntors 
din scurta internare, Riva nici nu vrea 
să mai audă de țigări. Cit timp, oare ?
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