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Marginalii la campionatele republicane pe echipe

AFIRMĂRI PRESTIGIOASE
IN GIMNASTICA DE PERFORMANTA
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STADIOANE DIN ALTE ORASt
• Un raport intre liderul etapeinr.l3-ediția 1972 și cel de acum • Bălan și condiția 

consacrării • Derbyul vechilor tradiții și pretențiile lui la capitolul „arbitraj"

m ajuns la patru etape de ju
mătatea cursei în Divizia A. 
Anul trecut, in. același mo- 

, ment al competiției, liderul —
namo București — acumulase 

: puncte, pie'rzind deci 9 puncte 
: totalul posibil. Astăzi, echipa
Craiova are la activ 21 dc puncte 
din 26 posibile, un procentaj re
marcabil comparat nu numai cu 
aceia din trecuta ediție, dar și cu 
realizările din alte campionate din 
Europa; doar cinci puncte
dute in 13 etape reprezintă și la 
media engleză un coeficient clasat 
în grupa „bine". Nu facem decit 
să repetăm o realitate foarte bine 
cunoscută — mai cu seamă de su
porterii liderului — anume că a- 
cesta șî-a construit solida poziție 
din clasament in special prin rea
lizările în deplasare. Craiovenii

au patru victorii și două egali
tăți obținute in afara „Stadionului 
Central", cele zece puncte acumu
lat® in exterior prezentind o va
loare deosebită nu numai prin 
ponderea lor la totalul dc astăzi al 
formației antrenată dc Constantin 
Cernăianu, dar și prin aceea că au 
fost realizate în momente psiho
logice importante, atunci cînd ase
menea puncte au întruchipat „ba
riera de siguranță" față de urmă
ritori. Universitatea —.așa cum 
s-a mai spus — a ajuns să aplice 
foarte sigur „remediul Cohtraata- 
cului" în întîlnirile din deplasare : 
și la Bacău lucrurile s-au petrecut 
aidoma unor partide anterioare, 
minus acel reviriment al gazdelor 
care suportă — ce e drept — așa 
cum ne-am convins din" meciurile 
pe care le-am văzut, handicapul

unei linii de fundași de o valoare 
tare

E
pra 
atac 
fotbalul modern. BĂLAN, 
discutăm atîta despre 
arm
ne dăm seama că in marile meciuri 
internaționale media de inălțime a 
protagonistelor începe 
ze —- la acest capitol 
de baschet (vezi jocul 
fia — Ajax), jucători 
viteza lui Bălan sînt 
apariții reconfortante, 
versității și al
e acela că au avut multă răbdare 
și încredere intr-un fotbalist apă
rut destul de tîrziu în acest sport, 
după ce a cochetat cu atletismul. 
Acum, e rîndul lui Bălan să se a- 
rate mai departe strguincios și 
plin de bunăvoință — cum a fost, 
de altfel, și pînă acum. El are un 
bun și foarte apropiat exemplu : e 
chiar colegul său din fotoliul gol

scăzută.
cazul sâ ne oprim astăzi asii- 
ascensiunii acestui vîrf de 
cu o constituție tipică pentru 

modern. BĂLAN. Cînd 
lipsa de 

fizice în fotbalul nostru, cînd

să concure-
— meciurile
Ț.S.K.A. So- 
de statura și 
cu adevărat 
Meritul Uni-

antrenorilor ei
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4 PAGINI 30 3ANI Marți 13 noiembrie 1973

ea Grigoraș (în virstă de 16 ani) și 
mai tinerele sale colege, ăvînd ca 
..șefă de promoție" pe Nadia Coma
neci. au dovedit nu numai o deose
bită pregătire tehnică și artistică, 
ci și o putere de luptă remarcabilă, 
făcînd față cu brio în numai cinci 
concurente atacului lansat de cele
lalte echipe, în ziua a doua a în
trecerii, cînd au fost prezentate 
exercițiile liber alese. Anca Grigo
raș, venită la Pitești spre a lua 
startul doar la exercițiile impuse 
(medicii i-au recomandat o perioa
dă de odihnă după sezonul compe- 
tițional extrem de încărcat pe care 
ea l-a avut în acest an), s-a văzut 
nevoită sîmbătâ la prînz să conti
nue concursul și la liber alese (în 
condițiile accidentării Teodorei Un- 
gureanu Ia încălzire), căci altfel 
echipa sa ar fi rămas în numai 
patru concurente. Cu o dîrzenie și 
ambiție care-i sînt caracteristice în 
toate evoluțiile sale, Anca Grigoraș

Constantin MACOVEi

Prognamarea. de-a lungul unei 
singure săptămîni, a cîtorva dintre 
cele mai importante competiții de 
gimnastică reprezintă, cu siguranță, 
un important cîștig pentru specia
liști și. intr-o bună măsură, și pen
tru gimnaști. Cu o cheltuială mini
mă. numeroși profesori și antre
nori. tineri gimnaști, au posibilita
tea să fie martori Ia evoluțiile mai 
multor eșaloane ale sportului nos
tru de performanță, fapt ce consti
tuie — s-o recunoaștem — un ex
celent prilej de a urmări pe viu 
prezentul și viitorul gimnasticii, 
tendințele ei de orientare, posibili
tățile maeștrilor noștri da a înfrun
ta, cu șanse de succes, vîrfurile 
gimnasticii mondialei

Privite din acest unghi, competi
țiile desfășurate zilele trecute la 
Pitești — campionatul republican 
al juniorilor Ia categoriile a Il-a. 
1 și maeștri, campionatele pentru 
echipele de seniori și senioare, ca 
și finala campionatului republican 
individual pentru maeștri — au ofe
rit o bogăție de date tehnicienilor 
noștri, preocupați de creșterea con
tinuă a măiestriei celor mai buni 
reprezentanți ai gimnasticii româ
nești.

Credem că lecția cea mai conclu
dentă a fost dată de cea mai tînără 
echipă din țara noastră, cea a Li
ceului de gimnastică din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Neadmise la începu
tul acestui an în campionatul in
dividual al maestrelor (spre a le 
proteja de un considerabil efort 
suplimentar), tinerele- sportive an
trenate de soții Marta și Bela Ka- 
roly au luat acum startul, pentru 
prima oară, în campionatul intern 
al echipelor de maestre. Diferența 
de peste 13 puncte cu care aceste 
fetițe au cîștigat in fața celei de a 
doua clasate. Dinamo București, 
spune foarte mult. Intr-adevăr, An-

LA VALENCE, RUGBYUL ROMÂNESC

Eftimie IONESCU

(Continuare fn pag. a 3-a)

CUPA CUPELOR
consecința unei

Miine seara, baschet international in sala Floreasca

!

numărul lor se menține total necorespunzâtor
eas.a 
ceste 
Intre

riior, primul centru de gimnastică 
igienică din țară. Inițiativa, pe care 
o apreciem inspirată, aparține Con-

Instantaneu surprins la un centru de gimnastică de întreținere 
Foto: Ion MIHĂTCA

STEAUA - HELSINGER K.T

• Oucurcștcnii 
lupta pentru a 
recupera un han 
dicap de trei 
puncte • Antre
norul Vasile Po
pescu este opti
mist • oaspeți» 
sosesc astăzi 
după o ni iaz a

Oczcla'n (tn i- 
magine aruncă la 
coș) poate con
tribui decisiv la 
calificarea. echi
pei Steaua, atît 
prin punctele ce 
le va înscrie, cit 
și prin aportul 
ce-l va aduce in 
apărare.

Foto :
Dragoș NEAGU
Baschetbaliștii de

Remarcâm in ultima vreme, îndeo
sebi după apariția Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a.c., preocupări susținute pen
tru dezvoltarea mai . largă a sportu
lui feminin, în toate formele lui de 
practicare. Se înregistrează, de ase
menea, o diversificare a mijloacelor 
de angrenare a elementului feminin, 
precum și o extindere a acelor acti
vități care pînă acum și-au dovedit 
larga audiență și o eficiență notabilă. 
Am putea aminti, în acest sens, fru
moasele realizări obținute în direc
ția. răspîndirii gimnasticii la locul de 
muncă, practicată în momentul de 
față în peste 150 de unități producti
ve din întreaga țară.

Printre alte forme dc realizare a 
importantelor contribuții pe care 
practicarea exercițiilor fizice și spor
tului le pot aduce la întărirea sănă
tății, la fortificarea ‘organismului și 
la creșterea capacității de muncă, se 
înscrie și activitatea centrelor de 
gimnastică de întreținere, igienică, 
larg accesibilă tuturor categoriilor 
dc femei. Această formă de activitate 
este, după părerea noastră, un capi
tol important al educației fizice și 
sportului feminin, și de aceea ne pro
punem să-l- punem în discuție. pe 
baza constatărilor unui recent raid 
la mai multe centre de gimnastică 
igenică.

A CUCERIT 0 POZIȚIE
Echipa noastră a avut o frumoasă evoluție, trecind

pe lingă o mare victorie • Progresul realizat
bune pregătiri

VALENCE, 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Spectator la aproape toate parti
dele internaționale ale .,15“-lui Ro
mâniei din ultimele două decenii, 
pot afirma, fără teama de a greși, 
că parțidq ,de Ja, Valen.ee ș-acă partidq .de ja, .Valence ș-a si
tuat pe o treapta evident superioară- 
multora precedente. Nu am văzut dvț 
mult echipa națională jucind pu 
atîta curaj si ardoare. iu. țața unui. 
adversar așd de bine cotat la scara 
valorilor, cu o asemenea voință de 
a învinge și a se impune. Mai mult, 
echipa noastră a evoluat cu o ma
nifestă dezinvoltură și

AVANSATA

Baschetbaliștii de la Steaua inau
gurează, mîine seară în sala Flo
reasca, seria meciurilor ce vor fi 
susținute de echipele românești în 
Capitală, în cadrul cupelor europe
ne. Echipa pregătită de prof. Vasile 
Popescu va susține a doua întîlnire 
— în 16-imile „Cupei cupelor" — 
cu formația Helsinger Kisa^ Toverit 
care, în partida desfășurată săptă- 
mîna trecută la Helsinki, a învins 
cu 78—75 (41—34). Steliștii au, deci, 
.un handicap de numai trei puncte 
care, în mod normal, poate fi recu
perat. De altfel, însuși prof. V. Po
pescu este optimist, el declarîndu-ne 
următoarele în legătură cu disputa 
respectivă: „La Helsinki puteam 
ciștiga. dar am pierdut pentru ca 
am jucat sub posibilități în prima 
repriză, iar in cea de a doua am 
fost dezavantajați de arbitri. Dar 
principala vină pentru infringere o 
avem noi, deoarece nu trebuia să

Vi

ajungem ca rezultatul să depindă 
de deciziile arbitrilor. Pentru me
ciul retur, ne-am pregătit cu toată 
seriozitatea și sînt convins că ju
cătorii vor privi cu spirit de răs
pundere această dispută și vor face 
tot posibilul pentru a se califica in 
turul următor al Cup£i cupelor".

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
la București astăzi 
urmînd ca seara să 
mul antrenament de 
sala Floreasca. Lotul 
lor din Finlanda cuprinde 
internaționali, printre 
Liimo (de 124 de 
tativa Finlandei), 
(126), Kari Laento 
nen (3).

Întîlnirea se va 
ora 18,30 și are programată, în des
chidere, la ora 17, partida Dinamo 
— C.S.U. Galați, restanță din cam
pionatul republican.

UN EXPERIMENT REUȘIT
In anul 1965 a luat ființă în Bucu

rești, într-o sală de pe strada Nufe-

„CROSUL DE TOAMNĂ"

Catedra de educație fizică și 
sport a Institutului politehnic din 
Galați a organizat 'duminică -Ț.1'0: 
sul de toamnă" pentru studenții și 
studentele de pe malul Dunării. Pe 
aleile Grădinii publice din locali
tate, cei peste 500 de concurenți 
■s-au întrecut în pasionante dispute, 
pe distanta de 1 000 de metri - 
fetele — și 2 500 de metri — bă
ieții. învingători au ieșit Elena 
Gima (Mecanică) și Gheorghe Dinu 
(Mecanică). Pe echipe, la fete, a ciș- 
tigat Facultatea de industrie ali
mentară. iar la băieți Facultatea de 
mecanică.

T. SIRIOPOL. coresp. județean 
„CUPA COOPERATORILOR"

Unul dintre sporturile cele mai 
îndrăgite de sătmăreni este tenisul 
de masă. Mărturie pentru această 
afirmație este marele număr de 
participant! la întrecerile dotate 
cu . „Cuna cooperatorilor**. La pri-

după-amiază, 
efectueze pri- 
acomodare cu 
baschetbaliști- 

cîțiva 
care Martti 

ori în reprezen- 
Teijo Finneman 

(8) și Kai Licvo-

desfășura de la

mele etape ale competiției au fost 
înscriși peste 1 000 de concurenți. 
Zilele trecute a avut loc finala pe 
județ, la care au participat cei mai 
buni 30 de sportivi din organiza
țiile economice și cooperativele Stă-

închisă. La ora cînd scriem a- 
rînduri, peste .300 de femei — 

de toate profe-

- ■ . ?

J/. M . P' , -. ^-74, J iz• • -J-

‘ ' li
■ta A

siliului municipal pentru educație 
fizică și sport București. Cu o apa
ratură modestă și 
început, restrînsă, 
nastica igienică s-a 
ajungînd . astăzi să

acurateța 
tehnică. Am avut impresia că asist 
la jocul unei formații care, deși 
încă lipsită de nume ilustre gen 
Penciu. Moraru. Demian. Irîmescu 
sau Ciobănel, se apropie prin omo
genitatea ei, prin valoarea ei de 
ansamblu, de marea noastră echipă 
a anilor 1960. Este, incontestabil, 
un merit, al forului de specialitate 

•care — prin măsuri bine gîndite — 
a asigurat revenirea rugbyului nos
tru pe o linie ascendentă. Redre
sarea realizată este cu atît mai de 
preț, cu cît. în spatele acestei pri
me formații mai .stau astăzi cel pu
țin 20 de jucători Ia fel de buni, 
care oricînd ar. putea intra în e- 
chipa reprezentativă. Iată temeiul 
care ar fi în măsură să genereze 
un nou val de optimism, de care 
rugbyul nostru avea atîta nevoie.

La Valence, echipa noastră a ju
cat bine și a trecut pe lingă o mare 
victorie, pe care ar fi meritat-o 
din plin. Ar fi obținut-o, chiar și 
in condițiile jocului în deplasare 
(cu toate piedicile pe care o ase
menea situație le implică), dacă ar 
fi avut ȘI MAI MULT CURA.T,

DACA AR FI FOST MAL DEPLIN 
CONȘTIENTĂ DE PROPRIA-I VA
LOARE. atunci cînd a văzut (sau 
ar fi trebuit să vadă) că are în 
față o echipă franceză .posibil de 
depășit, dacă ar fi atacat Ia mină 
— în loc să bată cu piciorul — în 
cîteva excelente situații create de 
înaintarea noastră. compartiment 
deosebit de apreciat duminică. Dar 
poate că această „conștiință de 
sine" va opera în cele din urmă 
și atunci ne vom întîlni cu ade
vărat cu performanțele și succe
sele, lă ;Care spoițiyii nqgjșri au 
dreptul s;i aspire.

De altfel, imediat după meci, am 
stat de vorbă cu Raymond Barthez, 
tiare după* Bezlers”*și" Narbonne iși 
exercită acum profesiunea de an
trenor la Valence. Afirmînd că rug- 
byșții români 
progrese", el 
limp în ciuda 
Ic obțineau, ei 
impresia unor 
o lecție- De data aceasta, au 
șit evadarea dintr-un .joc stereotip. 
Pe înaintare, dc asemenea, ei mizau

Dimitrie CALLIMACHI

au făcut „enorme 
mi-a spus : „Mult 
rezultatelor pe care 
(n.r. românii) lăsau 

școlari care repetau 
reu-

(Continuare tn pag, a 4-a)

NOU RECORD REPUBLICAN
LA 20 Km MARS»

o activitate, la 
centrul de gim- 
extins an de an, 
funcționeze cu...

TREI JUCĂTORI ROMÂNI PARTICIPĂ LA ,.INTERNAȚIONALELE l i

DE TENIS DE MASĂ ALE UNGARIEI
La mijlocul 

miercuri, joi- și 
Ungariei vor avea loc 
tele internaționale de 
masă ale acestei țări, 
deosebit de importantă, 
o serie de sportivi cunoscuți 
diferite țări ale continentului. La 
start vor fi. prezenți și trei jucă
tori români: Șerban Doboși, Au-

acestei 
vineri,

săptămîni, 
în capitala 
campiona- 
tenis. de 

Competiția. 
, va reuni 

din

rel
participa atît la probele individua
le, cit și în întrecerea pe echipe 
masculine.

Reprezentativa noastră masculi
nă, însoțită de antrenoarea fede
rală Ella Constantinescu, a părăsit 
aseară Bucureștiul, plecînd la Bu
dapesta. ■

„CUPA TEMERARII”

Peste 80 'de pionieri din județele 
Iași, Bacău, Brăilș, Tulcea și Ga
lați au participat Ia un interesant 
concurs de orientare turistică or-

Ovanez și Ion Panait. Ei vor

Carmen Patrichi. Eugenia Pavel, 
Viorica Spâtaru, respectiv Sorin 
Stratulat, Vasilică Pintea. și Ga
briel Ivanovici. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile jude
țelor Iași și Bacău.

ACTIVI1ATII SPORTIVE DE MASA
ruința Cărei, Metalo-lemn. Unirea 
Satu Mare etc.

După dispute extrem de echili
brate și interesante, urmărite de 
un mare număr de spectatori, cla
samentele finale arată astfel : 
FETE : 1 Eva Vaida (Metalo-lemn),
2. Ghizela Korcstnaros (Stăruința).
3. Cila Szabo (Unirea) : băieți :
1. Areadie Bartha (Unirea), 2. Fran- 
cise Bereczki (Stăruința). 3 Ion 
Ută (Unirea).

Ștefan VIDA, coresp.

ganizat de Casa pionierilor dîn 
Galați și desfășurat în decorul pito
resc al pădurii Gîrboavele. Buna 
organizare
făcut ca prima ediție a 
Temerarii" sâ se bucure de 
mos succes.

Concursul a fost dominat
oierii gălățenî, care au terminat 
învingători atît la fete, cit șl la 
băieți. Iată numele cîștigătorilor î

„CROSUL STUDENȚILOR 
IEȘENI"

și timpul excelent au 
„Cupei 

un fru-

de pio-

Sub egida U.A.S.C.R. din Iași s-a 
desfășurat. în parcul sportiv „Agro
nomia" din dealul Copoului, ..Cro
sul studenților ieșeni". Au partici
pat 350 de fete și 125 de băieți, 
întrecerile au 
atractive si s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: fete: 1. Elena 
Roghian (Agronomie), 2. Zoe Păvă- 
leacu (Agronomie), 3. Alexandrina

fost interesante.

siile,. frecventează și beneficiază de 
serviciile acestui centru, mutat între 
timp (în strada Nuferilor, spațiul do- 
vedindu-se total necorespunzător) în- 
tr-o sală de pe Calea Victoriei.

Despre „miracolele" ce se sâvîrșesc 
în spațiul nou — devenit și acesta 
insuficient — al sălii de gimnastică 
de pe Calea Victoriei am mai scris. 
Slăbiri spectaculoase — dar fără ca 
aceasta să fie esența activității cen
trului — activizarea circulației, învă
țarea unei respirații corecte, a mer
sului corect, dezvoltarea mobilității 
articulațiilor, a forței, a rezistenței, 
a îndemînării sînt doar cîteva dintre 
atuurile prin care centrul și-a do
vedit utilitatea, cîștigînd total și de
finitiv interesul cursantelor.

„La noi nu există fluctuații — ne 
spune profesoara Alexandra Constan
tinescu. Rareori se intimplă Să pier
dem cite o elevă. în schimb, tendința

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

Duminică dimineața, pe stadionul Re
publicii s-a desfășurat un concurs d< 
marș; org&nizat de asociația sportivi 
P.T.T. Cu acest prilej, Constantin stai 
(P.T.T.Ș — care obținuse cu o săptă 
mină in urmă cele ruai bune perfor 
manțe mondiale la 15 !<m și o oră - 
a stabilit un nou record republican p 
distanța clasică de 20 km cu rezultate 
de lh28:(JS,2. Vechiul record era d 
lh23:20.a și aparținea dinamovistuli 
Tănase Brandi. Tată câștigătorii celoi 
talte probe disputate : 30 km : P Ti 
fan (Dinamo) 2h33:37.8 ; 5 km juniori: 
1. CăUneață (Dinamoț 23:13.4 ; 5 ki
juniori n : T. Nicola (P.T.T.) 25:33.

0 ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ
Șl CETĂȚENEASCĂ!

(Continuare în pag. a 2-a)

Buciu (I.M.F.) ; băieți: 1. Radu
Farcaș (Politehnică), 2. Ion Molie 
(I.M.F.), 3. Vasile Albu (Politeh
nică).

D. DIACON ESCU, coresp. 
județean

DIVIZIA DE ATLETISM A ȘCO
LILOR PROFESIONALE 

DIN TIMISOARA

In organizarea CJEFS, a Inspecto
ratului școlar și a Grupului școlar 
profesional al la Timișoara a
fost inițiată o divizie atletică cu par-' 
ticiparea elevilor din școlile profe
sionale. Ea cuprinde un număr de 
8 etape — patru care se desfășoară 
în primul trimestru școlar al acestui 
an, iar altele patru în primăvară, 
începînd cu data de 26 aprilie.

Organizată după principiile regu
lamentului federației de specialitate, 
divizia cuprinde următoarele probe > 
fete — 100 m, 400 m, 800 m, lungime, 
înălțime, greutate, suliță și 4 x IOC m: 
băieți — 100 m. 400 m, 800 m. 2 000 m 
(cros), lungime, înălțime, greutate, sa- 
hță, 4 X MO m.. 4 X 400 m.

A program de dezvol- 
social-economică a

rhplul 
tare 
țării, preconizat de partid,

‘înfăptuirea măreței 
struire a societății 
tilateral dezvoltate 
României, în care 
jat cu entuziasm, 
dăruire întregul nostru 
presupun —.printre multe altele — 
folosirea rațională, judicioasă și 
cu maximum de eficiență a re
surselor energetice ale țării. 
Statistica ne arată că, an de an, 
în pas cu înaintarea vertiginoasă 
pe drumul ce ni l-am propus, 
producția de energie a crescut în 
mod considerabil, dublîndu-se a- 
proape de 1a un cincinal la altul. 
Dar, ca un efect logic și legic, 
au sporit — poate In ritmuri 
chiar mai mari — necesitățile în 
acest domeniu.

Anvergura industriei, 
transporturilor, confortul 
citadin reclamă cantități 
sporite de electricitate, 
tan, produse petroliere, 
Dar, ” " J" J
numai ei) au tras semnalul 
alarmă i resursele energetice 
planetei nu sînt inepuizabile ; 
tura nu ne-a dat. din acest punct 
de vedere, un sac fără fund !...

Pe plan mondial asistăm la o 
alertă ; pretutindeni se iau mă
suri în vederea drămuirii poten
țialului existent, astupîr.du-se 
toate canalele prin care ar putea 
să se scurgă fără rost energia.

Este evident că noi nu putem 
sta nepăsători în fața acestui fe
nomen obiectiv, de cea mai mare 
seriozitate. Analiza responsabilă 
.și lucida care s-a făcut în uni-

opere de con- 
socialiste mul- 

pe pămîntul 
se află anga- 
abnegație și 

popor,

volumul 
nostru 
mereu 

gaz. me- 
cărbune. 

oamenii de știință (și nu 
de 
ale 
na-

tățije industrial-economice a con
dus Ia concluzia că. Ia scara na
țională, există mari posibilități 
pentru reducerea consumului de ■ 
energie fără a se prejudicia cu 
nimic economia țârii, producția de 
bunuri materiale, îndeplinirea în
ainte de termen a Cincinalului.

Spiritul novator și creator al 
clasei noastre muncitoare, marea 
sa receptivitate la orice chemare 
a partidului, grija deosebită față 
de destinele patriei au născut noi 
și frumoase inițiative în vederea 
economisirii resurselor energeti
ce. In asemenea mod de a privi 
lucrurile, cu gîndul la tine și la 
urmașii tăi. poate și trebuie să 
devină o mentalitate, o opinie de 
masă.

Socotim că, în acest context, 
mișcarea sportivă își poate aduce 
contribuția la marea acțiune ce 
se desfășoară în întreaga țară, 
Printr-o organizare și planificare 
mai bună a procesului de pregă
tire și a calendarului competițio- 
nal, prin folosirea rațională a 
bazelor sportive și a mijloacelor 
de transport se pot efectua eco
nomii substanțiale țje energie e- 
lectrică și combustibil în perime
trul sportiv. După cum sportivii 
antrenorii, toți activiștii mișcări 
noastre de educație fizică au da
toria ca la locurile lor de muncă 
în sălile de sport și 
acasă chiar, să fie 
în marea acțiune ce 
plan național.

A depună toate 
întreaga strădanie în ___  __
reprezintă pentru fiecare o înalt: 
îndatorire patriotică și cetățe 
neascâ !

pe stadioane 
exemple vi 
se .depune pi
eforturile ș 

acest sen

Valen.ee
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In campionatele Diviziei A la tenis de masă LA ÎNTRECERILE DE JUDO ALE „ TURNEULUI PRIETENIA"

ECHIPA fEMIMNĂ C.S. ARAD I JUNIORII MICI AU PROGRESAT SENSIBIL,
1 TRECUT PI PRIMUL EOC

Progresul București (masculin)
Dintre cele șase meciuri contînd 

pentru cea de a VI-a etapă a retu
rului campionatelor republicane de 
tenis de masă, două partide femini
ne și una masculină au avut loc la 
Arad, celelalte (numai întreceri în
tre formațiile de băieți) desfășurîn- 
du-se în Capitală. Rezultate, în ge
neral. scontate, iar clasamentele au 
suferit patru modificări : la fete, 
cu un meci în plus (față de Pro
gresul București), prima formație 
de la C.S. Arad a ajuns în frunte, 
iar cea de a doua garnitură a ace
luiași club a avansat cu un loc. de 
pe patru pe trei : la băieți. Loco
motiva București se află acum pe 
poziția a treia, în locul Școlii spor
tive Buzău (4). un schimb de locuri 
efectuînd și Comerțul Tg. Mureș 
(6—5) cu Politehnica București 
(5—6). Iată rezultatele tehnice și a- 
mănunte de la etapa programată la 
sfîrsitul săptămînii trecute :

BĂIEȚI : PROGRESUL BUCU
REȘTI — COMERȚUL TG. MUREȘ 
16—1. Liderul clasamentului, Pro
gresul, s-a impus la un scor ce ne 
scutește de prea multe comentarii. 
Prin această victorie, elevii antre
norului N. Angelescu și-au consoli
dat. evident, poziția de fruntași ai 
competiției. Au „înscris" : Luchian 
4, Sindeanu 4. Ovanez 4, Buzescu 3 
și dublul Lucian-Ovanez. Pentru 
Comerțul — Sîngiorgian 1.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘCOALA SPORTIVĂ BUZĂU 10—7.

s-a distantat în clasament
Acest joc era deosebit de impor
tant pentru ambele formații în dis
puta desemnării echipei care va o- 
cupa locul trei în clasamentul final. 
Partida s-a desfășurat în 
superioritate a feroviarilor, 
un moment dat, conduceau___ __
Tn final, buzoienii au avut o reve
nire puternică, ceea ce le-a permis 
să mai reducă din handicap. Au 
punctat : Gheorghiu 3, Danielis 3. 
Păuna 2, Macovei 1 și dublul 
Gheorghiu-Danielis pentru bucu- 
reșteni, respectiv Romanescu 2, Po- 
povici 2, Dinu 2, Ancei 1.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 6—11. 
Studenții bucureșteni au pierdut și 
această partidă deoarece numai un 
singur jucător, campionul național 
Teodor Gheorghe. a reușit să se 
impună în toate jocurile susținute. 
Dar cu o floare !... Autorii victorii
lor : Sîngiorgian 3. Naftali 3. Senti- 
vani 2, Valics 
gian-Sentivani 
Gheorghe 
pentru

nota de 
care, la 
cu 9—3.

în urma restanței feminine de volei

itRiii comm

4.
învinși.

ARAD
5—12.

2 și dublul Sîngior- 
pentru învingători și 

Călăuz 1, Colcer I

Aurel PĂPĂDIE
c.s.

REȘTI
succesul lui Panait 3, Stamatescu ¥.
Bodea 3, Podgoreanu 2 și cuplului 

în timp ce punctele 
de Covaci

- VOINȚA BUCU- 
Oaspeții datorează

gazdelor au fost obținute 
4 și Olariu 1.

Șt. IACOB. coresp.

CLASAMENT
1. Progresul Buc.
2. C.S.M. Cluj
“ Locomotiva Buc.

Șc. sp. Buzău 
Comerțul Tg. Mureș 
Politehnica Buc. 
Voința Buc.
Univ. Craiova 
C.S. Arad 
I.E.A.B.S. Buc.

4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.

13 
13 
15
15
13
15
15
15
15
15

județean

30
27
25
25
23
22
21
19
18
15

DAR MAI AU ÎNCĂ MULT
Cea de a V-a ediție a competi

ției internaționale de judo „Turneul 
Prietenia" a fost încredințată anul 
acesta spre organizare federației de 
specialitate a țării noastre. La a- 
ceste întreceri, desfășurate sîmbătă

Prietenia" la care au participat, ei 
au fost învinși — în marea lor ma
joritate — prin ippon (înainte 
limită).

De asemenea, mai trebuie 
menționăm că rezultatele bune

de

să 
pe

Secvență spectaculoasă din meciul 
Jiri Sucharda (Cehoslovacia)

lui Constantin Gotcă (dreapta) eu
Foto : Ion MIHAICA

DE MUNCIT CORNEL MARIN (scrima)
S-a născut în București la data de 

19 ianuarie 1953. înălțime — 1,72 m, 
greutate — 74 kg. A început scrima la 
vîrstă de 13 ani în cadrul Școlii spor
tive experimentale Viitorul, cu un co
lectiv de antrenori condus de prof. 
Tănase Mureșanu. A activat pînă în 
anul 1972 în echipa de sabie a Vii
torului, după care a trecut la clubul 
Steaua, unde se pregătește sub con
ducerea antrenorului Dumitru Musta
ță. Este de profesiune tehnician, spe
cializat în mecanică fină.

sale depășindu-1 pe Jiri Sucharda 
(Cehoslovacia) în primul minut al 
partidei, cu o fulgerătoare aruncare 
laterală. Chiar .și greul Cristian Co- 
teanu a ieșit victorios, înainte de 
limită, într-una din întîlnirile pe 
care le-a susținut, finalizînd o sae- 
komi în fața cehoslovacului Miro
slav Adams.

Desigur, faptul că juniorii mici 
au reușit un impresionant număr 
de victorii, dintre care nu puține 
prin ippon, subliniază un evident 
progres tehnic. Totuși, ei sînt încă 
departe de valoarea multora dintre 
adversarii pe care i-au întîlnit sîm
bătă 
n-au 
țări- 
cînd 
.Tanguna pentru 
respective, a fost dominat în per
manență, iar în cele din urmă el a 
cerut oprirea luptei. Și subliniem 
că mongolul a ocupat. în final, abia 
locul 3. Apoi, nu putem trece cu 
vederea că absolut toți juniorii ro
mâni au ajuns în semifinale numai 
datorită recalificărilor, în timp 
sportivii “ —
pildă, au cîștigat seriile în care au 
concurat, intrînd direct în semifi
nale. Nu este mai puțin adevărat 
că echipa R.D. Germane a dominat 
detașat competiția juniorilor mici.

Avem convingerea, însă, că atît 
antrenorii noștri, aflați în mare 
număr la aceste confruntări, cît și 
sportivii ce au concurat, sau au pri
vit din tribune, au reținut prețioase 
învățăminte pentru activitatea lor 
viitoare.

la Floreasca și a altora care 
participat

Bunăoară,
a luptat

la aceste confrun- 
același Viorel Răuț 
cu mongolul Dorsh 

cîștigarea seriei

ce
din R.D. Germană. de

curs, care va avea loc în capi
tala Uniunii Sovietice — Turne
ul țărilor prietene la scrimă; a- 
poi, revenit în țară, el se va in
tegra în lotul țării noastre pen
tru Campionatul balcanic, pro
gramat la București.

„Cornel Marin este un trăgă
tor cu mari perspective, in pri
mul rînd fiindcă acordă o ma
re seriozitate pregătirii sale", 
iată opinia exprimată de un 
specialist în materie, antrenorul 
federal Vasile Chelaru, pentru 
care performanța recentă a tâ
nărului sabrer — locul I in 
„Cupa României" — n-a consti
tuit o surpriză. Bine dotat fizic, 
cu o excelentă tehnică, cu lin 
sistem, nervos adecvat întreceri
lor de sabie, Cornel Marin s-a 
impus în „maratonul" de sîmbă- 
ta trecută, din sala I.E.F.S., de 
o manieră care a entuziasmat. 
A fost o treaptă către alte și 
alte rezultate de prestigiu de 
care tenacele sabrer al clubului 
Steaua este Capabil.

Cornel Marin reprezintă — 
după aprecierile specialiștilor — 
cel mai bun produs al scrimei 
de la noi. în proba de sabie, du
pă Dan Irimiciuc. ..Descoperit" 
cu 7 ani în urmă, Marin s-a a- 
flat continuu in atenția federa
ției de resort, prin rezultate re
marcabile în campionatele re
publicane de juniori (în care a 
fost deseori finalist) și apoi — 
din anul 1970 — în cele de se
niori. La ediția actuală a „re
publicanelor" individuale. Cor
nel Marin s-a situat pe locul 4 
in finală, confirmînd frumoasa 
comportare avută mai ales în 
acest an competițional: prin
tre fruntași la un mare concurs 
international desfășurat la Mos
cova, alături de unii dintre cei 
mai buni specialiști ai probei 
de pe continent — Nazlîmov, Iri- 
micluc, Sidiak ș.a. — apoi, la 
Campionatele mondiale din Su
edia, unde a ocupat — cu echi
pa României — locul 5.

In prezent, el se pregătește 
pentru un nou și important con

care le-au înregistrat, de astă dată, 
reprezentanții țării noastre consti
tuie rodul strădaniilor lor și ale an
trenorilor ce i-au pregătit, atît la 
cluburi și asociații, cit și la lot. 
Dacă unele partide au prilejuit dis
pute echilibrate și deciziile arbi- 
Irilor i-au favorizat, într-o măsură, 
pe sportivii români, altele au luat 
sfîrșit cu victorii înainte de limită, 
in urma unor procedee tehnice 
spectaculoase finalizate de concu
rență din echipele țării noastre. 
Viorel Răuț l-a fixat pe cehoslova
cul Maclial Ana intr-o kuzure- 
kesa-gatame (imobilizare laterală), 
din care acesta n-a mai putut evita 
ippon-ul. Intr-un alt meci, Răuț, 
întilnindu-1 pe bulgarul Aleksei Ta- 
mandjiev, a folosit un procedeu 
lehnic de shime-waza (strangulare) 
prin răsturnarea adversarului (ga- 
eshi-jime) și astfel Tamandjiev a 
fost nevoit să ceară oprirea luptei, 
recunoscîndu-se învins prin ippon. 
Constantin Gotcă (A.S. Metalul Ro
man — antrenor dr. Vasile Șerban) 
a intrat in semifinalele categoriei

Costin CH1RIAC

ACTUALITATEA HOCHEISTICĂ • Derbyul Dinamo - Steaua 
încheie primul tur.

CLASAMENT
seriei

toate cu

N. VOICAN (Dinamo) ÎNVINGĂTOR LA CICLOCROS
Pisaru (nr. 12) l-a depășit pe Pop șt ca înscrie cu tot plonjonul portarului

decidecare se

5.

ȘTIRI

(Steaua)

ACTIVITATEA DE SALĂ LA TIR, ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

2
1
1
0

0 
1
1
2

cite două intîlnlri). ce 
între 5 și 13 februarie

activității hocheis- 
campionatui na- 
o nouă formulă

S—6 Ianuarie 
(la Galați) si 
(la M. Ciuc) : 
— Steaua (la
S.C. M. Ciuc

tsteaua) 1+2. Moiș (DtnftmO) 2+2, toți 
cite 4 puncte.

o 
n 
o 
o
ASTFEL :
— Liceul

In sala Dinamo din Capitală s-a des
fășurat partid^ restantă din cadrul di
viziei A (seria I) dintre formațiile fe
minine Medicina București și Farul 
Constanța. Jocul, de scăzut nivel teh
nic, a reținut atenția doar prin evolu
ția scorului. Atacul mai eficace și blo
cajul prompt în a. doua parte a întîl- 
nirii au decis victoria constănțencelor 
CU 3—2 (—12. —13, 12. 9, 2). S-au re
marcat : Angela Moroianu. M&ria Ma
tei (Medicina). Carmen Marinescu și 
■varia. Cengher (Farul). In urina aces
tui. rezultat, clasamentul 
este următorul :

FETE — ARAD 
Cele două formații 
I și II, au cîștigat 
9—0, întîlnirile cu Voința București. 
Prima echipă a ..marcat" prin Vlai- 
cov, Lesai și Korodi — cîte trei 
victorii, iar cea secundă prin Căru- 
ceru, Mihuț și GongySsi — 
același număr de puncte :

(prin telefon), 
locale, C.S. Arad 
cu același scor,

obținut 
catego- 
înscris
Viorel

1. Farul Constanța
2. Rapid
2. Constructorul
4. Medicina
5. Univ. Timișoara
8. I.T. București

in
•ț.

' '-'c

1. C.S. Arad
2. Progresul.
3. C.S. Arad
4. C.S.M. Cil
5. Spanac București
6. Politehnica Buc.
7. Rovine Craiovs
8. Voința București

și duminică în Capitală, au partici
pat sportivi fruntași — conform li
mitelor de vîrstă stabilite de regu
lamentul de concurs — din 9 țări. 
Iri însemnările noastre de astăzi ne 
vom referi la confruntările juniori
lor mici (în vîrstă de 16—17 ani) 
ce au avut loc în prima zi.

De la început am vrea să subli
niem frumosul succes pe e 
rii noștri competitori l-ai 
la această ediție. La toate 
riile de greutate ei și-au 
numele printre Laureați :
Răuț (cat. 58 kg), Gelu Nițu (cat 
65 kg). Constantin Gotcă (cat. 75 
kg), 1st van Szanto (cat. 85 kg) și 
Cristian Coteanu (cat+85 kg) au cu
cerit medaliile de bronz. Reușita lor 
poate să pară de dimensiuni mai 
mici, întrucît nici unul dintre ei 
nu a urcat pe prima sau pe a doua 
treaptă a podiumului de onoare. 
Dar, se cuvine să precizăm că. 
pentru prima dată în istoria aces
tei competiții, sportivii români au 
obținut poziții fruntașe. La toate 
celelalte întreceri ale ..Turneului

CAMPIONATUL
CAPITALEI

Duminică s-a desfășurat pe tra- 
netrt—din -cârtierai Barta -Albă.- de
venit clasic, campionatul municipal 
de ciclocros. Vremea favorabilă, 
organizarea bună, numărul mare de 
concurență si intensitatea dispute
lor au contribuit, laolaltă. Ia de
plina reușită a competiției. Iată re
zultatele tehnice :

Turism (3 km) : 1. M. 
NESCU (Șc. sp. 1) 9:20 ;

3
i. 1) 9.45 ; 

9:57 ; 5. 
Șt. Tudoran

I I (Șc. sp. ,1) 53:26 : 2. Bonciu 
—m.-l-i -64:39 : 3. I. Totora (5c-- 

sp. 2) 5o:33 : 4. M. Tuluc (Portul 
Constanța) 56:01 ; 5. R- Simion (Șc. 

Dumitru (Șc. sp.

Aspect din întrecerea juniorilor.
Foto : Dragoș NEAG l

ANTO-
2. A. CrU-

E. Măr-
4 M. Fi- 

I. Ton (Șc.
(Șc. sp.

tuie (Șc. sp. 1) 9:24 : 
gineanu (Șc. sp. 
rescu (Olimpia) 
sp. 2) 10:05 : 6.
1) 10:30 :

Semicurse (6 
LOV (Voința) ! 
(Steaua) 21:10 : 3, N. Dragne (Șc. 
sn. 1) 21:18: 4. I Olteanu (Voință' 
21:30; 5. D. Flutur (Steaua) 21:48: 
0. N. Ciortan (Șc. sp. 2) 22:05 •

Juniori II <12 km) : 1. L. NE- 
GREANU (Șc. sp. 2) 39:14 : 2. D 
Bonciu (Șc. sp l) 39:45 ; 3. M. Va
lentin (Șc. sp. 2) 40'00 :4. A. Bum
bac (Șc. sp. 1) 40:20 ; 5. V. Căpi
tanii (Șc. sp. 2) 40:35 ; 6. Șt. Io- 
nescu (Olimpia) 41:03 :

Juniori I (18 km) : 1. T. CIUME-

km) • 1. G. 
20:43 : 2. N.

3. N.

CTMI-
Stan

ASPIRAȚII OLIMPICE 14 ȘCOALA SPORTIVA Nr. I
țliclismul rulează pe... 

Inițiativa clubului sportiv Dinamo 
.v-și orienta activitatea spre probele o- 
limpice, propaganda făcută de „Turul 
României" în favoarea sportului cu pe
dale și suflul proaspăt — de colaborare 
si muncă intensă — au deschis ciclis
mului nostru orizonturi noi. Acestui 
climat vine să i se adauge — în mod 
fericit — liotărîrea Școlii sportive nr. 1 
din București (director : prof. Valentin 
Dăscălesc») de a profila activitatea 
secției sale de ciclism spre probele o- 
limpice și de a asigura, astfel, loturi
lor reprezentative cadre pregătite spe
cial.

Există, la această școală, toate con
dițiile. Pentru prima oară în 
ciclismului nostru, sînt reuniți 
lași colectiv, trei profesori de 
■fizică, foști rutieri, maeștrii 
Vasile Burlacu, Ion Stoica șl 
rin Baclu. Ei sînt îndrumați 
jiniti de prof. Nicolae Oțeleanu, om cu 
vastă experiență și mari merite 
dezvoltarea 
Școala pune 
ponenți at 
rială bună, 
Îmbogățită, 
lent. Adică 
cești foști 
la startul' 
stoica este

făgașul cel bun. 
de

tie etape tn ..Cursa 
Burlacu are un bo-

Istoria 
în ace- 
educație 
sportului 
Constan
ți Bpri-

ciclismului în România, 
la dispoziția acestor ex- 

„noului val" o bază mate- 
aflată în stadiul de a fi 

un climat de muncă exce- 
tot ce trebuie pentru ca a- 
sportivl, mai ieri prezenți 
curselor de amploare (Ion 
unul dintre puținii cicliști

romani ciștlgătorl 
Păcîi“, iar Vasile
gat palmares de victorii interne și in
ternaționale), să reușească 5n noua lor 
activitate, aceea de profesori-antrenori. 

ce li se cere ? Să se ocupe. în pri
mul rînd. de probele prevăzute în pro
gramul J.O. și C.1VI. — atît la șosea 
cît și la pistă (1 000 m cu start de pe 
loc. urmărire individuală și pe echipe 
— la velodrom, probe de contratimp — 
Ir fond) ; ro facă o selecție riguroasă, 
științifică, să-și prevadă ritmul de creș
tere în performanțe și nu în titluri de 
campioni. Directorul, școlii, prof. Valen
tin Dăscălescu, ca și vechiul slujitor al 
sportului cu pedale, prof, Nicolae Oțe
leanu, au cerut celqr trei profesori să 
aibă în vedere în procesul instructiv- 
educativ atît volumul și intensitatea an
trenamentelor, cit și mijloacele de re
cuperare după efort, să stabilească le
gături trainice cu conducerile școlilor 
de unde recrutează sportivi, cu profe
sorii de educație fizică, cu părinții e- 
levilor. Pentru că — este un lucru ho- 
tărît în această școală — profesorul-an
trenor are în responsabilitatea sa — ca 
un punct important — educația* sporti
vului. activitatea Sa de elev.

Există încă un lucru care ne face să 
avem deplină încredere în reușita a- 
cestei acțiuni : între Școala sportivă 
nr. 1 și clubul Dinamo sînt statornicite

relații de directă și eficientă colaborare. 
Cum amîndouă unitățile militează în 
ciclism pentru obiective de interes o- 
limpic. cum la Dlnamo există cel mai 
bun tehnician din sportul Cu pedale 
romftnese, antrenorul emerit prof. Ni- 
eolae Volcu, șl cum conducerea clubu
lui sportiv Dinamo (în frunte cu pre
ședintele său, Ion Balaș) iubește 
clismul șl dorește să-l ajute să 
din impas — există suficiente 
că ajutorul va fi reciproc, că' 
tete talentate, descoperite și

ci- 
iasă 

garanții 
elemen- 

------ ----------------- crescute 
la Șc. sp. nr. 1 vor continua să-și de- 
suvîrșeascft măiestria la clubul Dinamo. 
Vom aștepta (mărturisim, cu deosebit 
Interes) roadele acestei colaborări.

Hristacbe NAUM

(Urmare din pag l)

CUPA TEDIRATIH LA PU6BY
„Cupa Federației" la 

fost programate întîlnirile 
a returului, încheiate

Duminică, in 
rugby, au 
«tapet a Vil-a 
Cu rezultate scontate.

GRIVIțA ROȘIE — DINAMO 
(6—0). Meciul, disputat pe arena din 
Parcul Copilului (în organizarea ire
proșabilă cu care ne-am obișnuit aici). 
* fost sărac în faze spectaculoase, ju
cătorii dovedind puțin interes. Și, ast
fel. partida a purtat amprenfa unei 
Inttlnlrl... amicale. S-a exagerat în 
combinații inutile și sterile, în condi
țiile unor apărări sigura, ceea ce a 
avut ca rezultat prea multe grămezi, 
rare au „măcinat" acțiunile pe trelsfer- 
turi. Dacă elevii lut Viorel Moraru și 
Radu Demlan au încercat. în clteva 
rtndurt.
buleac 
frumos 
făcut-o 
mă au 
pedeapsă, 
dar Bidirei 
Grivițemi

_______ au încercat. în < 
lovituri de picior căzute 

reușind chiar, in min. 73, 
dinamoviștii nu„drop"), ____

deloc ! în plus, aceștia din 
beneficiat 

din
le-a

merită

9-0

o unicii 
lalte puncte 
marcate de 
mic-n (min. 
deapsă. A 
resell.

evidențiere : Țuțuianu. Ceie- 
ale învingătorilor au fost 
Țîbuleac (min. 17) șt Si- 
28), din lovitură de pe- 

condus bine s Dragoml-

de trei lovituri de 
poziții favorabile, 

ratat pe toate. 
_____ .___ _______  .. victoria, ei e- 
voluind cu ceva mai multă convingere. 
r- rind în Blrgăunaș. Slmion și Tibuleac 
ța menii cei mai buni,'. Da la Dinamo,

G.R.
— GLORIA 
C’râciunescii 

p.) și Călărașu (drop.), pentru stu
dent!. respectiv Dazăr (încerc.). »O. O.) 

CHIMIA NĂVODARI — STEAUA 9—20 
(3—12)» Au marcat : ionescu (2 Încerc.), 
Braga, Ciobănel (cîte o încerc.) și Cor- 
neliu (2 transf.) pentru Steaua, respec
tiv Morariu (încerc.). Grosu (transf.) și 
Celea (1. p.) (Cornel Popa — coresp. 
județean).

RULMENTUL BlRLAD — POLITEH
NICA IAȘI ti—3 (6—0) Realizatori -
Bîțu (încerc..). Lucian (transf.) pentru 
gazde, respectiv Gheorghiu (1. p,). (E. 
Solomon — coresp. județean).

C.S.M. SIBIU — AGRONOMIA 21—« 
(7—0), Au marcat : Crîșmaru (2 încerc.), 
Enăchfesctt (încerc.), Munteanu (încerc., 
1. p.) și Gambaș (transf.). pentru gaz
de. și Cordoș (2 l.p.) pentru naepeti. 
(I. Botocac tar coresp.).

SPORTUL
S—4 (0—4). 
(1.

STUDENȚESC 
Realizatori :

de creștere continuă a numărului a- 
cestora iu loc să ne bucure, ne necă
jește. Ne necăjește întrucît nu avem 
spațiu să putem da curs numeroase
lor solicitări. Fără să ne facă cine
va reclamp. zilnic se prezintă alte și 
alte persoane care vor să devină ele
vele centrului și, bineînțeles, le refu
zăm. Din motive de spațiu. De regu
lă, o grupă — ținînd seama de di
mensiunile sălii — trebuie să cuprin
dă pînă la 
cîte 17—18.
lucrului cu 
tivi tații 
practic.
pînă seara, cu o singură oră de în
trerupere la prînz, pentru curățenie 
și aerisire, sala este continuu ocu
pată. Este un succes care ne mobi
lizează. care ne face să nu simțim 
oboseala ci. dimpotrivă, ne stimulea
ză să fim mereu active, la înălțimea 
încrederii pe care elevele o au în 
noi".

<’U 
au

10 eleve și noi lucrăm cu 
Pauzele între încheierea 

o grupă și începerea ac- 
grupa următoare. în mod 
dispărut. De dimineață

„RECLAMA NE-O FACEM 
SINGURE, PRIN REZULTATELE

NOASTRE..."
Succesul incontestabil a] centrului 

de gimnastică igienică de pe Calea 
Victoriei a determinat ca în planul 
d» activitate pe anul 1973 al Comisi
ei centrale de educație fizică si soo>-t

sp. 1) 56:55 ; 5. I.
1) 56:58 :

Seniori (24 km) 
(Dinamo) 1 h. 01:30 
eseu (Steaua) 

(Dinamo) 
(Olimpia) 
(Voința) 

(Voința) la 7 '35.

.ian 
cu 
gan 
nu

: 1. N. VOICAN
2. G. Nego-

la 4:38: 3. V. Sele- 
la 4:44 : 4. C. Popes- 
la 5:13 ; 5. P. Dră- 

la 5:30 : 6. S. Brezea-

din cartierul
di-
10) 
cu 

vor
din numeroase

• Tot pe. traseul 
Balta Albă se dispută duminică 
mineața (primul start la ora 
competiția de ciclocros dotată 
„Cupa Olimpia". La întreceri 
lua parte cicliști 
cluburi Si asociații sportive din Ca
pi tală.

• Finala campionatului republi
can de ciclocros este programată în 
ziua de 25 noiembrie la 
Brașov. Este pentru a doua 
cînd federația de specialitate 
feră traseul din Poiană, dar — 
rării — și... ultima. Deplasarea 
număr mare de sportivi din Capi
tală la Brașov, faptul că — în ge
neral — vremea este nefavorabilă 
la munte în această perioadă, pre
cum și alte considerente pledează 
pentru programarea finalei în Bucu
rești sau în împrejurimi.

• Perioada de transferări la ci
clism : 1—31 decembrie 1973.

• La sfîrșitul lunii decembrie — 
în ziua de 29 — este programată 
ședința anuală a comitetului fede
rației de ciclism. Pe agenda dezba
terilor se află analiza activității, 
precum si măsurile ce se impun 
pentru ca sportul cu pedale româ
nesc să se alăture disciplinelor 
fruntașe din țara noastră.

Poiana 
oară 
pre- 
spe- 
unui

a femeilor să se prevadă înființarea 
unor centre similare în zece orașe 
din țară, precum și a altor cinci în 
București. Și cum 
fost considerată 
C.N.E.F.S. a dispus 
substanțiale sume 
orașelor vizate să se preocupe de 
aici înainte și de gimnastica igienică.

S-au nominalizat orașe, s-au alocat 
bani și totuși... Anul 1973 se va în
cheia in curînd fără ca -numărul cen
trelor de gimnastică igienică să fi 
sporit prea mult. In București, din 
cinci centre noi, doar unul singur a 
venit să preia, întrucîtva, parte din 
sarcinile ce revin centrului mult prea 
solicitat de pe Calea Victoriei. Este 
vorba de centrul de gimnastică igie
nică deschis de către clubul sportiv 
Olimpia și condus de profesoara de 
educație fizică LuCreția Căllnoiu. 
Sala este bine utilată și în curînd va 
mai primi materiale 
numărul cursantelor a 
să crească.

Și totuși, din cinci
București a luat ființă doar unul... 
Să vedem și ce s-a făcut in țară 
La Suceava se lucrează la amenaja
rea unei săli, fostă de balet, de Îs 
Casa de cultliră a sindicatelor ; Si
biul a 
tea ce 
spațiu 
Mureș 
telor :

aceasta acțiune a 
foarte Importantă, 

alocarea unor 
de bani tuturor

în dotare, iar 
început și aici

centre noi, în

primit o sală pentru activita- 
ne interesează ; Oradea are un 
la Șcuala tehnică sanitară : Tg 
la Casa de cultură a sindica- 
Constanta la complexul spor*

mo — S.C.M. Ciuc 12—4)
IN PRIM-PLANUL ; 

tice se află, desigur, 
țioiiai organizat după 
— sistem divizie.

Grupa de elită, tn ____ __ ___ _
cîștigătoarea titlului, a programat pî
nă acum două etape, urmtnd ca. la 
sfîrșitul săptămînii, să se dispute etapa 
a Tll-a. care va încheia primul tur. din 
cele 2 ale întrecerii. -Ea opune, în Ca
pitală, pe- eternele rivale la primul loc. 
Dmasno și Steaua, iar la Miercurea 
Ciuc, pe pretendentele la locul III. 
Sport Club din localitate șl Dunărea 
Galați,

înaintea acestor întâlniri de mare in
teres, clasamentul este următorul :
X. Dinamo 4 4 8 0 37— 8 8
2. steaua 4 4 o o 24—10 8
3. Dunărea 4 0 0 4 7—27 o
4. S.C. M. Ciuc 4 0 0 4 11—34 0

PROGRAMUL VA FI, în continuare,
următorul : 24—25 noiembrie : S.C M 
Ciuc — Steaua (la M. Ciuc) și Dunărea

— Dinamo (la Galați) ; 
J9T4 : Dunărea — Steaua 
S.C. M. Ciuc — Dinamo 
12—13 ianuarie : Dinamo 
București) și Dunărea — 
(la Galați).

După încheierea acestor două tururi, 
echipele vor participa la un turneu (fie
care cu fiecare 
se va desfășura 
în Capitală.

★
CLASAMENTUL GOLGETERILOR (tra

dițional la flecare competiție hocheisti- 
că) se prezintă astfel, după ce echipele 
au susținut cite patru jocuri :

Gh. Huțanu (Dlnamo) 15 p ra mar
cat 9 goluri, a ajutat la 6). Pană (Di
namo) 11 p (8+3), Tureanu (Dinamo) 
1 P (6+1). toniță (Steaua) 5+0. Gali 
(S.C. M. Ciuc) 4+1. Varga (Steaua) 
3+2. Axinte (Dinamo) 1-1-4. toți cite 5 
puncte. G. Szabo (Steaua) 4+0, Curelaru

Roth (Fază din primul meci Dino ■
Foto : N. DRAGOȘ -

★
ÎN SERIA SECUNDA, după 

rea primei etape, clasamentul 
zintă astfel :
1 Agronomia Cluj
2. I.P.G.G.
3. Liceul 1 M. Ciuc
4. Tîrnava Odorhei

2
2
2

______ ________ 2
ÎNTRECEREA CONTINUA

24—S3 noiembrie : Agronomia ______
1 M. Ciuc (la Cluj) și I.P.G.G. — Tțr- 
nava (la București) ; 1—2 decembrie : 
Agronomia — Ttrnava (la Cluj) și Li
ceul 1 M. Ciuc — I.P.G.G. (la M. Ciuc) ; 
«—» decembrie : ' ’ 
Agronomia și Tîrnava 
M. Ciuc) ; - ' ’ 
Agronomia (la București) și Liceul 
M. Ciuc — Tîrnava (ia M. Ciuc) : I * 
ianuarie ; Agronomia — I.P.G.G. 
Cluj) și Tîrnava 
M. Ciuc).

Liceul 1 M. Ciuc — 
I.P.G.G. (la 

5—6 ianuarie : I.P.G.G. —
1 

12—13 
_____ (la 

Lie. 1 M, Ciuc (la

REZULTATE SUNE IN ETAPA INAU
GURALA A CAMPIONATULUI 

CAPITALEI

Pe poligonul Dinamo s-a disputat 
prima etapă a campionatului Capitalei, 
competiție la care s-au întrecut nume
roși trăgători, printre care șl fostul 
campion european la pistol cu aer com
primat, Dan Iuga. Deși sîntem la în
ceputul sezonului Competițional de sa
lă (campionatele naționale sînt progra
mate la sîtrșitul lunii viitoare), o se
rie de trăgători se prezintă în formă 
bună, dovadă rezultatele obținute Ia 
această etapă inaugurală a competiției 
bucureștene. Astfel, Anișoara Matei a 
punctat la pistol 372 (cu o săptămînă 
în urmă. Ia „Cupa 7 Noiembrie", a 
realizat 368 p), iar juniorul I. Andrei 
a obținut, tot la pistol, un punctaj va
loros — 372 p. Foarte bine s-a prezen
tat și Marina Tomescu, care, pe Un
gă că a cîștigat proba senioarelor de 
o manieră categorică, a realizat un pro
gres de 11 puncte față de concursul 
trecut, de acum o săptămină.

Iată primii trei clasați : pușcă 40 ,.<li- 
aboloitri» — senioare : 1. Marina To
mescu 379 p. 2. Mariana Feodot 367 p 
(ambele de la Dinamo). 3. Magda Bor-

cea (I.E.F.S.) 367 p ; seniori : 1. T.
ciulu (Steaua) 379 p. 2. Al. Belinscbi 
(I.E.F.S.) 378 p, 3. P Șandor (Steaua) 
378 p ; juniori : 1. S. Cucu (Dinamo,
'+6 p, 2. Gh. Barbu 363 p. 3. D. Nico- 
lescu 361 p (ambii de la I.E.F.S.) ; ju
nioare : 1. Dumitra Matei 367 p, 2. An
gela Tudorieă 355 p, 3. Afrpdita Mihai 
342 p (toate de la Dinamo), Pistol 40 
„diabolouri" —- senioare : 1, Anișoara 
Matei (Dinamo) 372 p, 2. Ana Buțu 
(Olimpia) 363 p. 3. Monica Șerban (Di
namo) 356 p ; seniori : 1 D. Iuga 378 p, 
2. Gh. Neacșu 368 p (ambii de la Di
namo), 3. D. Popescu (I.E.F.S.) 367 p ; 
juniori : 1. ț. Andrei 372 p, 2. M. Truș- 
c6 370 p (ambii de la Steaua), 3, Gh. 
Vasilescu (Dinamo) 369 p ; junioare : 1. 
Silvia Kaț (Metalul) 349 p, 2. Mihaela 
Manelu (Dlnamo) 342 p, 3 Daria Sev- 
cișen (Metalul) 338 p.

La începători au cîștigat, la proba 
de 30 „dlabolouri" : M. Oneică (C.S.M.B.) 
la pușcă — 150 p și Fl. Georgescu (O- 
timpfa) la pistol — 1K1 p.

„CUPA VRANCEI" A REVENIT ECHI
PEI UNIREA FOCȘANI

Timp de două zile, s-a desfășurat tn 
orașul Focșani, cea de a IlI-a ediție 
a „Cupei vrancei» la pușcă cu aer 
comprimat, la care au participat țin- 
tași de la cluburile Steaua. Dinamo, 
Metalul. Școlarul (din București), Voin
ța Iași, Letea Bacău c.S.U. Brașov și 
Unirea Focșani Trofeul a revenit echi
pei Unirea Focșani, care a avut în ju
nioara Vasilica Manea cea mai bună 
concurentă, ea ciștigînd proba cu un 
valoros rezultat : 374 p. Foarte bine s-a 
comportat și trăgătorul clubului Steaua, 
I. Trăscăveanu, care s-a situat pe to
cul I Ia seniori cu 380 p (pe locurile 
următoare s-au clasat i. Codreanu — 
Steaua 379 p și M. Ferecata — Dinamo 
374 p). La Juniori, victoria a revenit 
iui M. Teodor (Steaua) cu 361 p.

AFIRMĂRI PRESTIGIOASE

tiv 
nici

Flămînda. Dar, deocamdată, 
la Suceava, nici la Sibiu 

și nici la Oradea, la Tg. Mu
reș sau la Constanța, în mod practic 
nu se face nimic. Pretutindeni, espee- 
tativă... La Bacău, unde centrul de 
gimnastică igienică a început să func
ționeze într-o sală a Institutului pe
dagogic, organele de resort sînt ne
mulțumite că, deocamdată, el este 
frecventat doar de cinci cursante. Și 
aceeași nemulțumire o are și profe
sorul Otto Gross din Satu Mare. La 
sala de gimnastică igienică _______
iată sub tribuna stadionului de fot
bal s-au prezentat pînă la această 
oră doar patru persoane.

tn primul caz, și anume acolo unde 
sălile destinate gimnasticii igienice 
sînt încă în curs de amenajare, re
comandăm un plus de interes pentru 
ra acestea să depășească faza prepa- 
rativelor și să intre în aceea a acti
vității propriu-zise. In. al doilea caz, 
recomandăm muncă și răbdare. ,,și 
noi — ne spunea Vali Danciu, cea de 
a doua profesoară a centrului din

atnena-

a doua profesoară a centrului ___
București, de pe Calea Victoriei, am 
început modest. Cu 3—4 eleve, 
am lucrat două sau chiar trei 
(înd, însă, elevele noastre au început 
să facă progrese, sala a prins să se 

cursante. în fapt cu- 
prîetenelc primelor 

Cea mai bună recla- 
prin afișe, ci prin re- 
pe care Ie obținem,.."

anime cu noi 
noștințele și 
noastre eleve, 
mă se face nu 
zultatele bune

(Urmare din pag. 1)

Așa 
luni.

s-a comportat remarcabil (deși nu 
se mai antrenase la liber alese în 
ultimul timp), adueîndu-și o con
tribuție substanțială la succesul' atît 
de aplaudat al echipei Liceului de 
gimnastică din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.

Nadia Comaneci și-a făcut din 
nou „numerele" sale de mare mă
iestrie, mai ales la paralele — exer
cițiu fără egal. Ia ora actuală. în 
gimnastica mondială. — precum și 
la sărituri și bîrnă. A crescut con
siderabil și ținuta sa artistică, sigu- 

. ranța în mișcare, astfel că așteptăm 
cu toată încrederea apariția ei în 
competițiile europene și mondiale 
oficiale, în care nu are dreptul să 
participe decît după împlinirea 
virstei de 14 ani. Știm că acest 
moment este pregătit cu toată grija 
dar dorim să atragem atenția atît 
federației de specialitate, cît și an
trenorilor ei. că trebuie să-i supra
vegheze riguros programul de an
trenament și competițional. să ma
nifeste grijă maximă față de sănă
tatea acestui mare talent al gim
nasticii noastre feminine. Un spoi 
considerabil de măiestrie a înregis
trat în ultimul timp Georgeta Ga
bor. ale cărei exerciții pot constitui 
un model de grație, virtuozitate și 
tehnică. Ne face plăcere să con
semnăm, de asemenea, că Maria 
Cojanu, din ce în ce. mai sigură 
pe ea, cu exerciții de înaltă tinută

tehnică și acrobatică (la paralele și 
birriă, de pilda) a îndeplinit la Pi
tești norma de maestră a sportului.

în întrecerea masculină s-a im
pus cu autoritate, așa cum ani sub
liniat și în cronicile noastre, echi
pa Dinamo București, care a învins 
din nou pe eterna sa rivală, Steaua. 
Deși lipsită de aportul lui Nicolae 
Oprescu, formația dinamovistă a 
dovedit o remarcabilă omogenitate, 
antrenorii Mircea Băduleseu și 
Gheorghe Condovicî reușind să-l in
tegreze destul de bine în stilul 
echipei pe Radu Branea. Constan
tin Petrescu și Ștefan Gali au în
registrat de asemenea sporuri . 
preciabile de maturitate sportiv 
astfel că, domlnînd și 
toate aparatele, echipa 
adăugat încă un titlu 
nanta sa colecție de 
blicane. O remarcă 
Greeu (ciștigător, pentru 
oară consecutiv, al titlului de cam
pion absolut al României), aflat in- 
tr-un moment de vîrt al carierei 
sale sportive. Exercițiul său ia ine
le, executat cu o precizie și sigu
ranță maxime, poate -face față ori
căror rigori internaționale de a:bi
traj. Campionul nostru confirma 
astfel strălucit, succesele repurtate în 
acest an la „europenele" 
Grenoble, și Ia campionatele 
diale universitare de 
la care a fost distins 
de argint și, respectiv.

a-

cîștigînd la 
Dinamo și-a 
în impresio- 
trofee
pentru 

a

repu-
Dan 

doua

de la 
mon- 

la Moscova.
cu medalia 
de aur.
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SPORT CLUB BACĂU INDICAȚIILE TACTICE

UNSPREZECELEA
(Urmare din pag. I)

geterilor, Adam ; care a rămas 
același sportiv de o frumoasă dem
nitate, 
lungul
(și nici Bălan nu va fi 
ceva) numai meciuri 
bucurii.

modestie și seriozitate de-a 
unei cariere care n-a avut 

ferit de așa 
cu lauri și

marcat, 
Dintre

du
cele 
see-
an-

Un reviriment a
minică, Steaua.
18 formații apărute in 

na Diviziei A, formația 
trenată de Constantin s-a plasat
in avanscenă prin fotbalul ra
pid și ingenios praeticat în der- 
bvul cu vechea sa rivală, Dinamo. 
Reușind să treacă și peste momen
tul dificil al pierderii lui Iordă- 
nescu (minutul 26), roș-albaștrii au 
realizat un meci uniform, cu un 
final vivace, in contrast cu dina- 
inoviștii, indiscutabil marcați de 
efortul partidei de pe stadionul 
..Vicente Calderon", fenomen care

ridică iarăși problema dificultății 
echipelor noastre de a susține în- 
tilniri de mare solicitare la inter
vale scurte ; e o lege — aceasta, 
a programărilor dese — a fotba
lului actual pentru care nu exis
tă însă excepții decît plătite prin 
comportări slabe și prin eșecuri. 
Devenim plictisitori pomenind me
reu de „subiectul recuperare", 
chestiune fără rezolvarea căreia 
nici nu putem vorbi de o ofensivă 
pentru împingerea fotbalului ro
mânesc spre primele planuri ale 
reușitelor internaționale. Fiind la 
subiectul 
mo", 
așa 
gală 
bun
cum
zentat tot ce au mai valoros in 
clipa de față în loturile lor. tre
buia ca și Colegiul central al ar
bitrilor să trateze ca atare un meci

„derbyul
e cazul să 

cum unei 
i se acordă 
distribuția unui teatru, 
și echipele in cauză au

ARE NEVOIE DE LINIȘTE»«•

Steaua — Dina- 
spuneni că 

reprezentații 
tot ce are

de 
mai 
așa 

pre-

de gală. Era, de altfel, o regulă 
ca partide precum aceasta să fie 
conduse de cei mai experimentați 
și mai in formă arbitri. Nu avem 
nici cea mai mică reținere in pri
vința calităților și 
arbitrului clujean Vasile 
EI nu este însă 
jocurile de înaltă tensiune și n-a 
reușit să treacă cu brio, așa cum 
se cerea, examenul bucureștean. 
Șansa a fost ca întîlnirea să nu 
prezinte dificultăți deosebite și 
rezultatul sâ se definitiveze cu cla
ritate. Dar dacă ciocnirea s-ar fi 
desfășurat sub semnul unui mare 
echilibru, în care o decizie greșită 
putea să influențeze rezultatul ? 
Nimeni nu poate avea nimic 
potriva promovării 
fluierului" în partide 
momentul lansării lor 
ciocniri trebuie ales
Altfel, asemenea încercări de con
sacrare se transformă in compro
miteri.

..Momentul 13“ al întîiului cam
pionat al țării a apărut mai viu, 
mai generos în acele situații de 
tensiune reprezentate de răsturnări 
de scor spectaculoase, de care au 
avut parte, mai ales, spectatorii 
din Bacău și din Reșița. El a venit 
cu decizii severe pentru Petrolul 
și S.C. Bacău, aflate foarte aproa
pe de operațiunea ruperii de plu
ton. care devine și mai nerecupe
rabilă, în actualele condiții de re
trogradare. în frunte, 
pentru 
Craiova 
direcția 
tivează 
tualului

posibilităților 
Topan. 

„copt" pentru

îm- 
,,cavalerilor 
derby, dar 
in marile 
cu grijă.

cel puțin 
o perioadă, Universitatea 
nu are de privit decît în 
Constanței, acoio unde ac- 
celălalt ,.metronom" al ac- 
campionat.

Duminică seara, în compartimen
tul nr. 1 al vagonului 5 din garni
tura rapidului Decebal, față în față 
cu unul din antrenorii Sport Clu
bului — Petrică Rădulescu. Acest 
om. încărunțit pe gazon, medita în
delung. Fața brăzdată de adinei 
cute trăda marea supărare care îl 
apăsa. Trenul alerga, prin întuneric, 
spre București. Rup firul tăcerii.

— Sînteți de atîția ani la Bacău, 
în ediția trecută a campionatului 
ați terminat pe locul patru, aproa
pe cu aceeași formație pe care stu
denții craioveni au fost la un pas 
de a o surclasa. Cum explicați a- 
ceastă degradare a jocului echipei ?

— Cînd îl aveam pe Mioc în li
nia de fund... El era capabil să 
repare prompt toate greșelile eo- 
mise de ceilalți coechipieri din com
partimentul defensiv...

— Dar bine, în meciul cu Craio
va nu ați avut omul de dublaj. Lui 
Țarălungă și Marcu, atunci cînd 
treceau — și treceau des — de 
Mărgasoiu și Velicu, nimeni nu le 
mai bara calea. Situațiile 
erau iminente...

— Vedeți, toate acestea 
urmare logică a greșelilor 
de mijlocașii și atacanții noștri 
care, urmărind golul, avansau; a- 
colo greșeau și pierdeau balonul și 
echipa oaspe nu făcea altceva decît 
să aplice acea lecție a contraatacu
lui pe care o cunoaște foarte bine. 
Mingile lor lungi, in adîncime, nc 
găseau descoperiți. Probabil, o să 
mă întrebați de ce în teren nici un 
jucător cu experiență nu a sesizat 
o asemenea eroare pentru a lua 
măsurile de siguranță in apărare. 
Este o chestiune care ține de per
sonalitatea jucătorului, o chestiune 
mai veche și mult discutată in 
fotbalul nostru.

— Dar cred că nu m-ați lămurit 
de ce aceeași echipă de anul trecut.

de gol

erau o 
comise

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
® Selecționata Diviziei B s-a reu

nit ieri dimineață în Capitală. în 
vederea susținerii partidei amicale 
cu echipa similară a Bulgariei. Ia 
Sumen. Lotul va pleca în diminea
ța zilei de azi în Bulgaria.

Pentru meciul de mîine, antreno
rii Gh. Staicu și P. Popescu vor al
cătui ,,ll“-le din următorii jucă
tori : Stana. Batori — portari ; Vîr- 
ian, Cosma. Marian Mircea, Ianto- 
van, Gungiu 
tor.
ca.și ; Crișan.
Libra, Batori, Voichin —

Bezman.
- fundași ;
Munteanu

Bataeliu,

Petre Vic-
— mijlo- 

Nedelcu, 
înaintași.

de astăzi.

într-o stare de nerecunoscutse află 
acum ?

— Eu știu"... Poate pentru că 
nu mai simțim deloc acel sprijin 
din anii din urmă, că nu mai avem 
la dispoziție acea liniște de care 
are nevoie orice om la grea cum
pănă. Un anumit public te hulește 
oriunde te vede. Ce-am auzit la ter
minarea meciului... Mi-am astupat 
urechile. Și mai e ceva 
rit în echipă o stare 
nerația veche nu mai 
mun cu cea nouă : 
jucători și-au pierdut 
propriile posibilități, 
lucrul cel mai grav.

...L-am lăsat pe antrenorul bă
căuanilor cu gîndurile lui neliniști
te și apăsătoare. O fi cunoscînd 
cineva în afară de ei, cîte nopți 
albe

s-a cuibă- 
defetistă, ge- 
face corp co- 
mulți dintre 
încrederea în 
Acesta este

trăiesc acești oameni ?..
Stelian TRANDAF1RESCU

0
în

ează

SI GÎNDIREA ÎN TEREN
*

r

Cu toate că este faultat de Doru Popescu (nr. 9), Jivan prinde balonul 
Cu multă siguranță. Arnăutu (nr. 6) și Păltinișan (nr. 3) sint gata să 
intervină. (Fază din meciul C.S.M. Reșița — Politehnica Timișoara) 

Foto : Petre FUCHS — Reșița

în dimineața zilei
nostru reprezentativ de ju- 
pleacă — pe calea aerului — 
Monaco, pentru a participa la

lotul 
niori
spre 
tradiționalul turneu la care, în a- 
cest an. s-au înscris opt echipe, 
Iată lotul juniorilor români care 
face deplasarea : Moraru și Ioniță

— portari, Cotigă, 
Filler și Elisei — 
Hurloi, Solomon și 
cași, Roșu, țirosu, 
peanu și Vrînceanu

Selecționata 
primul 
în compania formației de juniori 
a Suediei. Următoarele meciuri ale 
echipei României (în grupa I, din 
care face parte) sînt programate în 
zilele de 16 noiembrie — cu Iugo- 

cu Belgia, 
și 

juniorilor noștri li 
prilej de a-și mă- 
cîteva confruntări 
adversari foarte 

plan european. Ei

Agiu, Corneliu, 
fundași, Bălăci, 
Gruia — mijlo- 
Dragnea, Cîm- 
— înaintași.

noastră va susține 
meci mîine, 14 noiembrie,

slavia și 17 noiembrie
După turneele de la Plovdiv 

Donețk. iată că 
se oferă un nou 
sura forțele în 
de prestigiu, cu 
bine cotați pe 
au, în același timp, ocazia să se 
reabiliteze — printr-o evoluție su
perioară — după neașteptatul eșec, 
suferit, recent, pe teren propriu. în 
fața juniorilor bulgari.

In etapa trecută, U.T.A. a pără
sit învinsă terenul din Glulești fără 
sâ fi fost inferioară adversarei sale. 
Duminică, pe teren propriu, echipa 
antrenorului Jurcă a dobîndit — in 
sfîrșit ! — două puncte fără să se 
fi ridicat, pe ansamblul partidei, 
peste valoarea universitarilor clu
jeni.

O lege a compensației ? Nu, ci 
un numitor comun în ambele me
ciuri : atit textiliștii arădeni, la 
București, cit și studenții clujeni. Ia 
Arad, n-au fost capabili să intuias
că minutele dificile prin care tre
ceau adversarii lor și, mai ales, să 
le fructifice în favoarea lor.

Și acest aspect relevă una din 
carențele principale ale diviziona
relor noastre din primul eșalon : 
ele nu au deprinderea de a se 
orienta tactic în teren, în funcție 
de evoluția concretă a jocului, de

replica adversarului, care de foarte 
multe ori nu coincide cu informa
țiile și indicațiile primite de la pro
priul antrenor în cabină.

Pentru că — și nu spunem o 
noutate — în pofida științifizării 
fotbalului și a creșterii factorului 
previzional, acesta rămîne un joc, 
supus inspirației de moment, creș
terii și descreșterii potențialului în 
decursul a cîtorva zeci de minute, 
și. oricit de informat și pregătit ar 
fi un antrenor, el nu poate eă-și. 
teleghideze jucătorii în timpul me
ciului ; doar gîndirea 
spiritul lor 
tare tactică 
că soluțiile

Jucătorul 
trebuie să simtă, dar să și gindeas- 
că jocul.

lor proprie, 
de observație și orien- 
sîut capabile să gaseas- 
optime in teren.
de mare performanță

Paul SLĂVESCU

ABSENTĂ SURPRINZĂTOARE, DAR SEMNIFICATIVA
deplasările pe care le efectu- 
în afara orașului de reședință, 

oricare dintre echipele noastre de 
fotbal — cu deosebire cele frun
tașe, din prima divizie — este în
totdeauna însoțită da cel puțin o 
persoană din conducerea clubului 
respectiv sau din biroul secției. 
Prezența acestei persoane apare ca 
deosebit de necesară, deoarece ei 
îi revin atribuțiile obișnuite unui 
conducător de lot sportiv, iar aces
te atribuții (care depășesc caracte
rul protocolar) nu sînt deloc puține 
și nici lipsite de importanță. Dar. 
iată că, duminică, 
ne-am întîlnit 
această regulă 
respectată. Ea 
către echipa
venită în orașul de pe malul mării 
fără conducător (ca, de altfel, și 
fără masor, rămas — se pare — 
acasă din motive de boală).

ileeastă surprinzătoare absență — 
comentată nefavorabil atît de către 
jucătorii ieșeni, dar și de toți cel 
ce au aflat despre ea — nu are, 
după opinia noastră, nici un lei de 
.justificare. Ne este. într-adevăr, 
greu să înțelegem că toți conducă
torii clubului ieșean și membrii bi
roului secției de fotbal au fost du
minică într-atît de copleșiți de alte 
treburi îneît nici unul dintre ei nu 
a putut face deplasarea la Con
stanța.

la Constanța, 
cu o excepție de la 
unanim înțeleasă și 
ne-a fost oferită de 

ieșeană Politehnica,

Desigur, nu lipsa acestui condu
cător a determinat înfrîngeroa Poli
tehnicii. Dar nu cumva tocmai 
anticiparea acestui insucces, dacă 
nu chiar simpla comoditate i-a fă-, 
cut pe diriguitorii echipei ieșene să 
evite oboseala drumului pînă la 
Constanța ?

Orice s-ar spune, absența la care 
ne referim ne apare ca semnifica
tivă pentru situația în care se află 
la ora actuală Politehnica Iași, lip
sită în bună măsură — după cum 
ne-au mârturisit-o chiar jucătorii 
ei — de căldura, de înțelegerea și 
de sprijinul ce îi sînt atît de nece
sare. Mai ales acum, cînd echipa

trece printr-o perioadă dificilă și 
simte mai mult ca oricînd nevoia 
unei încurajări susținute, sub toate 
aspectele. Și pe care sperăm, to
tuși s-o obțină.

Constantin FIRANESCU

P.S. După cum am aflat, feno
mene asemănătoare se petrec și în 
cazul altor echipe situate spre coa
da clasamentului, ale căror rezul
tate mai slabe din ultima vreme 
i-au făcut nu numai pe mulți su
porteri. dar chiar și pe anumiți 
conducători să dea bir' cu fugiții. 
Oare numai la victorii știm să în
drăgim și sâ sprijinim o echipă ?

H CARTONAȘE GALBENE1 TRANSFORMATE
IN ETAPE OE SUSPENDARE

După cum se știe, Biroul federal, 
constatînd ineficienta avertismente
lor date, uneori, de arbitri, prin 
cartonașul galben aflat asupra lor. 
a hotărît că, în cazul unor avertis
mente multiple date aceluiaș jucă
tor, pe parcursul campionatului, a- 
cestea să fie convertite, în etape de 
suspendare.

în ciuda acestei măsuri drastice 
a forului de resort, duminică, în 
etapa a 13-a, cînd a intrat în apli
care hotărirea Biroului F.R.F., unii 
jucători, cu un bogat „palmares"
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— Constructorul Iași
— Danubiana Roman
— Minobradul V. D.
— Min. Gura Humorului
— ASA Cîmpulung M.
— C.S. Botoșani
— Victoria PTTR Botoșani
— Univ. Iași 
scoasă din campionat).

,_____ ,______ r_ . T. Diaconescu, C. Alexa,
I. Mandache, D. Boloban, T. Ungureanu și

Nicolina Iași
Sp. muncit. Suceava
Foresta Fălticeni
Cristalul Dorohoi
Avîntul Frasin
Constr. Botoșani
Metalul Rădăuți 

, Unirea Iași 
j (Universitatea fiind

(C orespondenți : V.

(1-0) 
(0—0) 
(2-4)

(1—0)
(1-3)

Arrubium Macin
Voința
I.M.U.
Chimia
Ancora
Electrica Constanța 
Dunărea Tulcea 
Granitul Babadag

Constanța 
Medgidia 
Brăila 
Galați

— Constr. Tulcea
— Portul Constanța
— Rapid Fetești
— Marina Mangalia
— Cimentul Medgidia
— știința Constanța
— Viitorul Brăila
— Tehnometal Galați

2—0 
0—1 
2—1
2—0
2—1
2—0
1—0
2—1

(1—0)
(0-1) 
(1—0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1—0)
(0-0) 
(1—0.)

Petrolul Țiclehi
Minerul Lupeni 
Steagul r. Pienița 
C.I.L. Drobeta Tr. 
Ști in ța P etroșani 
C.F.R. craiova 
F.O.B. Balș 
Energia Rovinari

— Victoria Călan
— MEVA Drobeta Tr. sev.
— Cimentul Tg. Jiu 

Sev. — Metalurgistul. Sadu
— A.S. Victoria Craiova
— Progresul Strehaia
— Metalul Topleț
— Dunărea Calafat

1-2
3— 0
1—0
1—0
1—0
1—1
4— 1
0—0

(1-1)
(1—0)
(0-0)
(0-0)
(1-0)
(1-0)
(1—0)

Rapid. Jibou
Voința Cărei
Bradul Vișeu
Victoria Zalău
Minerul Bălța
Gloria Baia Mare 
Someșul Satu Mare 
Măgura Simleul Sllv.

— Oașul Negrești
— Unirea Zalău
— Minerul Baia Sprie
— Topitorul Bala Mare
— C.I.L. Slghetu Marmațlei
— Bihoreana Marghita
— Minerul Bala Borșa
— Minerul Suncuiuș

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

4—0
2—1
0—3
3—0
2—2
1—1 
3—1 . 
nedisputat

D. 
U.

Crăciun, 
Teodor).

(Corespondenți : 
Costin, T. Siriopol, 

Fuciglu).

D. Adrian. S. Nace.
N. Teodorescu, T. ,

Avram,
Angtielidis și

R. N.
N.

(Corespondenți 
Manafu, S. Băloi, 
Gherguș).

B. Manole, 1. Coteșcu, 
T. Ștefănescu, L.

i. Julea,
Măgureanu și

r. 
N.

18 noiembrie :

1. C.S. Botoșani 12 7 3 2 24—15 17
2. Unirea Iași 12 6 5 1 13— 5 .17
3. Foresta Fălticeni 12 7 2 3 20— 9 16
4. A.S.A. Cîmpulung 12 6 3 3 28—10 1,5
5. Sportul muncitoresc Suceava 12 5 4 3 13— 9 14
6. Avîntul Frasin 12 5 3 4 20—18 13
7. Danubiana Roman 12 5 2 5 21—11 12

8. Cristalul Dorohoi 12 5 2 5 22—17 12
9. Metalul Rădăuți 12 4 4 4 21—18 12

10. Minerul Gura Humorului 12 5 2 5 16—14 .12
11. Constructorul Botoșani 12 6 0 6 18—17 12
12. Nicolina Iași 12 5 2 5 15—15 12
13. Constructorul laș» 12 4 2 6 8—12 10

'14. Victoria PTTR Botoșani 12 4 2 6 17—30 10
15. Mlnobradul V. Dornei 12 2 .3 7 11—24 7
16. Universitatea Iași 12 0 1 11 1—44 1

Humoru-
— Nico-

_____  _______ __ _______ _ Minerul Gura
lui — C.S. Botoșani, Sportul muncitoresc Suceava

Etapa viitoare

1 Portul Constanta
2. Chimia Brăila
3. Marina Mangalia
4. Dunărea Tulcea
5. Ancora Galați
s. Electrica Constanta
7. Viitorul Brăila
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10. Granitul Babadag
11. Rapid Fetești
12. Voința Constanța
13. Știința Constanța
14. Tehnometal Galați
15. Constructorul Tulcea
16. Arrubium Măcin

12 3 1 •> 27—n 19 1. Dunărea Calafat 12 7 2 3 13— 7 16 1.
12 9 1 2 17— 5 19 2. Victoria Călan 12 7 2 3 17—13 16 2.
12 7 3 2 21—.7 17 3. Steagul roșu Pienița 32 7 1 4 20—13 15 3.
12 6 4 2 IR— 9 16 4. Energia Rovinari 12 5 5 2 16—12 15 4.
12 6 4 2 16— 8 16— 5. Minerul Lupeni 12 6 3 3 16—13 15 5.
12 5 5 2 16—11 15 6. F.O.B. Balș 12 6 1 5 22—13 13 6.
12 6 2 4 20—10 14 7. Cimentul Tg. Jiu 12 5 3 4 18— 9 13 7.
12 5 1 6 14—12 11 8. Progresul Strehaia 12 5 3 4 16—17 13 3.
12 5 1 6 15—14 11 9. C.F.R. Craiova 12 5 3 4 16—19 13 9.
12 5 1 6 17—17 11 10. MEVA Drobeta Tr. Severin 12 5 2 5 10—12 12 . 10.
12 .3 .3 6 15—19 9 11. C.I.L. Drobeta Tr. Severin 12 5 2 5 13—18 12 11.
1.2 2 4 6 10—21 8 12. A. S. Victoria Craiova 12 3 3 6 14—15 9 12—13.
12 3 1 8 16—18 7 13. Metalul Topleț 12 4 1 7 18—24 9
12 2 ,3 7 11—25 7 14. Metalurgistul Sadu 12 3 .3 6 12—19 9 14.
12 2 2 8 10—28 6 15. Știința Petroșani 12 4 0 8 16—17 8 15.
12 2 2 8 6— 36 6 16. Petrolul Țicleni 12 2 0 10 9—25 4 16.

(Corespondenți : 
M. Bonțoiu, V. ‘ 
Top an).

Someșul Satu
Minerul Baia 
Bihoreana Marghita
Unirea Zalău
CIL Sighetu Marmațlei 
Gloria Baia Mare 
Topitorul Baia Mare 
Rapid Jibou
Minerul Baia Borșa 
Voința Cărei
Minerul Băița
Minerul suncuiuș
Oașul Negrești
Bradul Vișeu
Măgura Simleu 
Victoria Zalău

B. Marcel, E. Herman, 
Miclea, V. Săsâranu, ~

Mare
Sprie

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12

Z.
A. Ghilezan, 

Kovacs și T,

luia Iași, Constructorul Botoșani — Metalul Rădăuți, Mino- 
bradul Vatra Domei —
man — Avîntul Frasin, Unirea lași — A.S.A. 
Victoria PTTR Botoșani — Foresta Fălticeni, 
rohoi stă.

Constructorul Iași, Danubiana Ro- 
~ ‘ ~ ~ - Cîmpulung.

Cristalul Do-

Etapa viitoare : Viitorul Brăila — Portul Constanta. Ra
pid Fetești — Ancora Galați, Electrica Constanța — Arru
bium Macin. Cimentul Medgidia — Constructorul Tulcea. 
Tehnometal Galați — Voința Constanța. Dunărea Tulcea 
— Chimia Brăila. Știința constanta — I.M.U. Medgidia. Ma
rina Mangalia — Granitul Babadag.

Etapa viitoare : Știința Petroșani — F.O.B.___ _ _ _________ ______ ______ T___  ___  . Balș. Meta
lurgistul Sadu — Steagul roșu Pienița. A.S. Victoria Craiova
— Minerul Lupeni, Victoria Călan — C.F.R. Craiova. Pro
gresul Strehaia — Petrolul Țicleni, MEVA Drobeta Tr. Sev.
— Energia Rovlnarl. Dunărea Calafat “ * ~ 
Sev., Cimentul Tg.

Etapa viitoare : Topitorul Baia 
C.I.L, ----- ’ .............. “

Mare

SERIA A II-A SERIA A V-A

C.I.L.
Jiu — Metalul Topleț.

SERIA A Vlll-A

Drobeta Tr.

1
3
4
4
3
6
3
3
2
2
4
3
3
1
3
3

26—12
15— 4
29—13
16— 5
20—13
15—14
17— 17
17—19
15—13
15—20
11—20
14— 19
17—22
13—20
10—22
15— 28

de avertismente, au încălcat din 
nou disciplina, sub diferite forme : 
joc dur, proteste etc. Este vorba, in 
primul rind, de DESELNICU (Uni
versitatea Craiova), care avînd, pînă 
duminică, patru avertismente, în 
meciul de la Bacău l-a primit și 
pe al cincilea, ceea ce i-a adus, au
tomat. două etape de suspendare. 
De asemenea, STOCKER (Jiul), 
care acumulase de la începutul 
campionatului 3 avertismente, oda
tă cu „cartonașul galben" primit 
duminică este și el, automat, sus
pendat pe o etapă.

Dar. iată situația, la zi a avertis
mentelor, comunicată de F.R.F., 
care he arată că mulți jucători 
stau sub amenințarea ,de a fi sus
pendați pe o etapă sau chiar două, 
la primul nou act de indisciplină ■

— 5 AVERTISMENTE : Beldeanu 
(C.S.M. Reșița), Tănăsescu (Sportul 
studențesc). Smarandache (Steaua).

— 3 AVERTISMENTE : Hrițcu 
(S.C. Bacău), Oct. Ionescu (Sportul 
studențesc), Ion Ion (Steaua), Do- 
brin (F.C. Argeș).

— 3 AVERTISMENTE: Ghirca. 
Lică și Tănase (F.C. Constanța). 
Bălăci (Universitatea Craiova) Vi- 
șan (C.F.R. Cluj), Rîșniță (Rapid), 
Griiber (Petrolul), Simionaș, Lopu- 
lescu, Stoicescu și M. Romilă (Poli
tehnica Iași), Băluță și Sinăuceanu 
(S.C. Bacău). Birău, Broșovschi si 
Popovici (U.T.A.), M. Sandu și Le- 
șeanu (Sportul studențesc), Sameș 
(Steaua), Uifăleanu („U“ Cluj), Ro
șu (F.C. Argeș), Pîslaru și "Naghî 
(A.S.A. Tg. Mureș). Neatorovici 
(C.S.M. Reșița). Anghelini (Steagul 
roșu).

_____ -____ _______ Bradul Vișeu.
Sighet — Victoria Zalău, Minerul Borșa — Măgura 

Simleu, Oașul Negrești — Bihoreana Marghita, Voința Ca
rol —• Gloria Baia Mare, Bapid Jibou — Minerul Suncuiuș, 

Baia Sprie
ret — < ______
Unirea Zalău — someșul Satu Mare, Minerul 
— Minerul Băița.

SERIA A Xl-A

LOTOPRONOSPORT

Foresta Gugeștl 
Minerul Comănești
Relonul Săvinești 
Constr. Gh. Gh.-Dej 
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Ottuz Tg. Ocna
Letea Bacău 
Rulmentul Bîrlad

(Corespondenți : 
Gh. Gorun, G. C'

1 Relonul Săvinești
2. Trotușul Gh. Dej
3.
4. --------------
5. Minerul Comănești
6. Energia Gh. Dej
7. Textila Buhuși 
«. U.R.A. Tecuci
9. Hușana Huși

10. Foresta Gugeștl
11. Cimentul Bicaz
12. Rulmentul Bîrlad
13. Oltuz Tg. Ocna
14. Bradul Hcznov
15. Constructorul Vaslui
16. Locomotiva Adjud

Trotușul Gh.
Lelea Bacău
Constructorul Gh. Dej

— Constr. Vaslui
— Textila Buhuși
— Cimentul Bicaz
— Energia Gh. Gh.-Dej
— U.R.A. Tecuci
— Bradul Roznov
— Hușana Huși
— Locomotiva Adjud

C. Stoian, I. Bîrsan. <
Gheorghe, A. Avei și

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
11

(1—0) 
(2—0) 
(2—0) 
(1—0) 
(2—0) 
(0—0)

M.
5
5
5
6
6-
5
4
6
5
4
3
3
5
4
3
2

C.

6
5
4
2
2
3
4
0
2
3
5
4
0
2
3
3

2—0
4—0
2—1
1—0
2—1
1—0
0—0
nedisputat 

_ Nemțeanu, 
Stoianovici).

1
2
3
4
4
4
4
6
5
5
4
4
7
6
6
6

I.O.R. București 
Voința ** 
Triumf
Unirea
Sirena
Laromet București 
T. M. București 
Dinamo Slobozia

București.
București 
Tricolor Buc.
București

— Sportul ICMA Ciorogîrla
— Tehnometal București
— Argeșul Mihăilești
— Olimpia Giurgiu
— Flacăra roșie Buc.
— Azotul Slobozia
— Șoimii TAROM Buc.
— Electronica București

1—o
1—0
5—0
1—2
1—1
0—3
1-0
1—1

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

A.S. Bocșa 
Strungul Arad 
Electromotor Tim. 
Minerul. Moldova 
Dacia Orăștie 
C.F.R. simeria 
Constructorul. Arad 
Furnirul Deta

N.

— Metalul Oțelu Roșu
— Gloria Arad
— Unirea Tomnatic
— Minerul Ghelar
— Minerul Teliuc
— Progresul Timișoara
— C.F.R. Caransebeș
— Unirea Sînnicolaul M.

' 2—0
1—0
0—0
1—0
2—0
4—1
2—0
0—1

(1-4»)
(1-0)

(0—0)
(1-0)
(2—0)
(1-0)
(0—1)

O. Guțu, M.

29— 9
10— 9 
20— 9
16— 9
17— 16 
10—10 
17—11 
19—16 
14—19 
16—14
11— 12

9—12 
11—21 
12—22
9—20 
7—24

16 
15 
14 
14
14
13
12 
12
12 
11
11
10
10
10

9
7

(Corespondenți :
Stoean, D. Daniel, G. Rosner. Gh.

Ion, N.
'Burtea i

. TOkacek, N. 
«1 I. Matei) •

(Corespondenți : .
inandau, B. Crețu, M. Munteanu, Șt. laeob și P.

T. Tărauu, I. Stefan, C. Crețu, P. Su- 
-- -- ......................... “ Tomai.

— Carpați Covasna
— Minerul Rodna
— Viitorul Gheorghieni
— Minerul Bălan
— Oltul Sf. Gheorghe
— Viitorul Tg. Mureș
— Foresta Bistrița

— A.S. Miercurea Ciuc 
o. Nechiti, 
I. Du can, z.

Etapă viitoare : Cimentul Bicaz — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Bradul Koznov — Foresta Gugești, Trotușm 
ah. Gheorghiu-Dej — Letea Bacău. Oltuz Tg. Ocna — rv'n- 
•tructorul Vaslui, Energia Gh. „GhȘorSbiu^De^ — 
tul Bîrlad. Hușana Huși — I.—-----Cî----------—
tiva Adjud — Relonul Săvinești, U.R.A. Tecuci — 
Buhuși.

— Con-
______o___ ____ Rulmen-

Minerul “comănești, Locomo-
----- --  — Textila

SERIA A III-A

Brazi 
Cîmpina 
Focșani

— Luceafărul Focșani
— Victoria Florești
— Avîntul Măneciu
— Petrolistul Boldești
— T.R.A. Cîmpina
— Comerțul Brăila
— carpați Nehoiu
— Carpați Sinaia

A. Vasilescu, 
Stăncescu, A.

Chimia 
Poiana 
unirea 
Portul Brăila 
Chimia Buzău 
Prahova Ploiești 
Petrolul Berea 
Olimpia Mi. sărat

(Corespondenți s 
tiu, N. costin, I. 
Budescu).
Unirea Focșani 
Petrolul Berea 
Poiana Cîmpina 
Olimpia Hm. Sărat 
Chimia Brazi

.. Chimia Buzău
7. T.R.A. Cîmpina
a. Petrolistul Boldești
9. Luceafărul Focșani

10. Carpați Sinaia
11. Prahova Ploiești
12. Victoria Florești
13. Avîntul Măneciu
14. Portul Brăila
15. Comerțul Brăila
16. Carpați Nehoiu

Etapa viitoare : Comerțul Brăila

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Vîrjoghie. 
Cristeaa

2—1
1—0
3— 0
1—0
2—0
2—1
4— 0
1—0
V. 1

. (1—1) 
I (0-0)
I (2—0)
» (0-0)
> (2-0) 
l (1—0)
I (4—0)
I (1—0)

____ Mano
ni. Irimia și T.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
1
4
3
3
2
4
2

1 
o 
o
2
2 
1
3

2S—12 
21—17 
23— 9 
20—13 
15— 9 
ÎS—16 
12—10
15— 11 
25—24 
20—13
16— 17 
12—19
7—18
7—12 

11—27 
11—29

Poiana Cîmpina, CM-
nna Buzău — Luceafărul Focșani. I.R.A. Cîmpina — 
Carbati Nehoiu, Carpați Sinaia — Chimia Brazi. Petroliștii 
Boldești. — Prahova ploiești, Victoria Florești — petrolul 
Berea. Avîntul Măneciu — Olimpia Rm» Sărat, unirea Foc
șani — Portul Brăila, ..

Furnirul Deta. Unirea

1. Triumf București 12 8 2 2 24—12 18 1. Minerul Moldova Nouă 12 8 1 3 21—10 17
2. Voința București 12 7 3 2 27— 7 17 2. Unirea Sînnicolaul Mare 12 7 1 4 24—18 15
3. Flacăra roșie București 12 6 4 2 17—13 16 3. C.F.R. Simeria 12 5 4 3 25—14 14
4. I.O.R. București 13 5 5 2 19—1.3 15 4. Minerul Ghelar 12 6 2 4 21—15 14
5. Olimpia Giurgiu 12 6 2 4 22—16 14 5. A.S. Bocșa 12 6 2 4 15—14 14
6. T* M. București 12 4 6 2 12— 8 14 6. Dacia Orăștie 12 6 1 5 16—13 1.3
7. Tehnometal București 12 4 5 3 15—15 13 7. Metalul Oțelu Roșu 12 5 2 5 22—22 12
8. Sirena București 12 5 2 5 21—15 12 8. Unirea Tomnatic 12 5 2 5 0—13 12
9. Electronica București 12 5 2 5 13—11 12 9. Electromotor Timișoara 12 4 3 5 17—13 11

10. Azotul Slobozia 12 4 4 4 17—22 12 10. Progresul Timișoara 12 5 1 6 21—23 11
11. Unirea Tricolor Buc. 12 3 5 4 21—14 11 11. Strungul Arad 12 5 1 6 13—18 11
12. Laromet București 12 4 .3 5 16—19 11 12. Constructorul Arad 12 4 3 5 17—22 i !
13. Șoimii TAROM București 12 4 2 6 17—17 10 13. Minerul Teliuc 13 4 2 6 23—14 10
14. Dinamo Slobozia 12 2 4 6 11—27 8 14. Furnirul Deta 13 4 2 6 7—25 10
15f Argeșul Mihăilești 12 .3 1 8 13—35 7 15. C.F.R. Caransebeș 12 .3 3 6 8—15 9
16. Sportul ICMA Ciorogîrla 12 0 2 10 8—29 2 16. Gloria Arad 13 3 2 7 10—20 8

Etapa viitoare ; JT. M. București — Olimpia___ __ _________. ______ ________ __ _ . _ Giurgiu, Azo
tul Slobozia — I.O.H. București, Șoimii TAROM București — 
Voința București, Argeșul Mihăilești — Sirena București, 
Triumf București — Laromet București. Sportul ICMA Clo- 
rogîrla — Dinamo Slobozia, Electronica București — Unirea 
Tricolor București. Tehnometal București — Flacăra roșie 
București.

SERIA A VI-A

Flacăra roșie

Etapa viitoare : Minerul Ghelar
Tomnatic — A.S. Bocșa, C.F.R. Caransebeș — Metalul Oțelu 
Roșu, Dacia Orăștie — Constructorul Arad, Strungul Arad 
— C.F.R. Simeria. Minerul Teliuc — Electromotor Timișoara. 
Unirea Sînnicolaul Mare — Minerul Moldova 
sul Timișoara — Gloria Arad.

Nouă. progre-

SERIA A 1X-A

REZULTATELE TRAGERII „LOTERIA 
tN OBIECTE" DIN 11 NOIEMBRIE 1913

EXTRAGEREA I : Cîștigâ cîte un au
toturism „Trabant 601" toate biletele cu 
numărul : 079.589

EXTRAGEREA a Il-a : Cîștlgă premii 
în obiecte In valoare de cite 25.000 lei 
toate biletele cu numărul : 306.098

EXTRAGEREA a III-a : Ciștigă pre
mii m obiecte in valoare de cite 10.000 
lei toate biletele cu numărul ; 425.038

EXTRAGEREA a IV-a . Cîștigă premii 
in obiecte în valoare de cîte 5.000 lei 
toate biletele cu terminația : 26.720.

EXTRAGEREA a V-a : Cîștlgă premii 
>n obiecte m valoare de cîte 2.000 !el 
toate biletele cu terminația : 22.248

EXTRAGERILE a Vl-a. a Vlî-a, 
v III-a. a ix : ciștign premii în 
în valoare de cite 1.000 lei toate 
cu terminațiile : 89.496 ; 60.095 ; 
37.043.

EXTRAGERILE a X-a, a Xl-a, 
Și a XIII-a : Cîștigă premii în 
în valoare de cîte 500 lei toate 
cu terminațiile : * “*-
2.616 :

EXTRAGERILE 
XVI-a, a XVII-», 
Ciștigă premii in _______ __ „„
mte 250 lei toate biletele cu terminațiile: 
4.842 : 8.843 : 7.794 ; 5.389 ; 9.761 : 0910

EXTRAGERILE a XX-a, XXI-a, XXIt-a, 
XXIIl-a : Cîștlgă premii in obiecte în 
valoare de Cile 150 lei toate biletele cu 
terminațiile : 243 ; 739 ; 479 ; 707.

EXTRAGEREA a XXlV-a: Cîștigă pre
mii în obiecte tn valoare de cile 100 
lei toate biletele cu terminația : 84

Depunerea biletelor cîștigătoare se va 
face pînă la data de 27 noiembrie 1973 
orele 13.00 la orice agenție proprie LO- 
to-PronospOrt. Clștigătoril care domici
liază în localități în care nu .funcțio
nează nici o agenție Loto-Pronosport. 
vor trimite biletele pînă la data de 27 
noiembrie 1973 (Data Poștei) în pilc eu 
valoare declarată, la Centrala LOT0- 
PKONOSPOHT. din București. Caloa 
Victoriei 9, căsuța poștală 102.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES
DIN 7 NOIEMBRIE 1973 :

0—1 (0—1)
8—0 (3-0)
2—1 (2-0)
.1—1 (1-0)
2—4 (0—3)
.1—2 (1—2)
3—1 (1-0)
1—2 (1-2)

Ținea, Gii.L. Blics,
Pap și

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

C.
V. i

2
2
2
2
2
2
2

Coșarcă). 
! 1

1
3

! 3
3
4
5

2 6
6
6
6
7
7
6
6
9

31—12
31—13
26— 15
20—10
22—14
27— 13
15—15
19—13
17— 21
18— 26
10—13
18—26
21—35
14—23
14—28
8—34

9
9
7
7
7
fi
5
4
4
4
3
4
4
2
2
2

Hebe Singeorz Băl 
Forestierul Tg. Sec.
Avîntul Reghin
Unirea Sf. Gheorghe 
Lacul Ursit Sovata 
Chimica TîmăVeni 
Unirea Cristuru sec.
Mureșul Toplița

(Corespondenți : 
Briotă, A. Fekete,

1 Oltul Sf. Gheorghe
2. Chimica Tirnăvenj
:1. Viitorul Gheorghieni
4. A. s. Miercurea Ciuc
5. Avîntul Reghin
6. Forestierul Tg. Secuiesc
7. Carpați -
8. Unirea
9. Unirea

10. Viitorul
11. Minerul
12. LăCUl UtSU Sovata
13. Mineral Rodna
14. Foresta Bistrița
15. Mureșul Toplița
16. Hebe Sîngeorz Băi

(Meciul Viitorul Tg. Mureș — 
etapa a X-a — nedisputat din 
bll. a fost omologat cu 0—3).

Etapa viitoare : Viitorul Tg. Mureș — Lacul Ursu Sovata, 
A.S. Miercurea Ciuc — Unirea Sf. Gheorghe, Minerul Bă-

Sf. Gheorghe — 
Chimica Tîfnâ- 

Seeuiesc.

Covasna
Sf. Gheorghe
Cristuru Secuiesc 
Tg. Mureș 
Bălan

2
2
3
1 
1
4 
4
1

20
20
16
16
16
14
12
10
10
10

9
9
9
8
8
5

Viitorul Gheorghieni — din 
cauza terenului impractica-

A.S. Miercurea Ciuc — 2*. „<^-2,
lan — Hebe Singeorz Băi, Minerul Rodna — Unirea Cristur, 
Foresta Bistrița — Avîntul Reghin, Oltul 
Mureșul Toplița. Viitorul Gheorghieni — 
veni. Carpați Covasna — Forestierul Tg.

SERIA A Xll-A

2.621 ; 1.372 ;

. » 
obiecte 
bilet ele 
47.829 ;

a XII*a 
obiecte 
biletele 

4.573 ;

a XlV-a, a XV-a, a 
a XVIII-a și a XlX-a : 
obiecte ir. valoare de

Soda Ocna Mureș — Crișana Sebiș î—« (î“0>
Unirea Alba lulia — Dermata Cluj 1—0 (0—0>
Mlnaur Zlatna — Unirea Dej 0—2 (0—1>
Minerul Bihor — Constr. Alba lulia 2—0 (0—0)
Tehnofrig Cluj — Aurul Brad 1—0 (1—0)
Arieșul Cîmpia Turzil — Someșul Beciean î—o (o-o»
Recolta Salonta — Metalul Aiud i—i (0—0)
C.I.L. Gherla — Cimentul Turda 1—0 (1—0)

o—o
1—4

— Cimentul Fieni
— Răsăritul. Caracal
— Dacia Pitești
— Automatica Alexandria
— Progresul Corabia
— Chimia Tr. Măgurele
— ARO Cîmpulung Muscel
— Recolta Stoicănești

D. Gruia, F. Denghel, 
Momete, S. Frățilescu,

Cetatea Tr. Măgurele 
t’nirea Drăgfișani 
vulturii Cîmpulung 
ROVA Roșiori 
TextUiStul Pitești 
Chimia Găețti 
Petrolul Tîrgoviște 
Petrolul Videle

(Corespondenți : 
T. Negulescu, A. 
v. Panou).

1. Răsăritul Caracal
2. Rova Roșiori
3. Progresul Corabia
4. Automatica Alexandria i
5. Chimia Găeștl
6. Chimia Tr. Măgurele
7. Dacia Pitești
8. Vulturii Cîmpulung
9. Petrolul Tîrgoviște

10. Cetatea Tr. Măgurele
11. TextUiStul Pitești
12. Cimentul Fieni
13. Recolta Stoicănești
14. Unirea Drăgășani
15. Petrolul Videle
16. ARO Cîmpulung

Etapa viitoare : Răsăritul Caracal -
Automatica Alexandria — Cetatea Tr. . ,,
Tîrgoviște — Recolta Stoicănești, Unirea Drăgășani — V ui
tucii Cîmpulung. Dacis Pitești — Petrolul Videle, AT,r' 
Cîmpulung — Cimentul Fieni, Progresul corabia — 
mia Găesti, Chimia Tr. Măgurele — ROVA Roșiorii 
Vede,

M.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 
12 
1'2
13
12 
IZ
12

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

(3-0)

(1-0)

2—0
3-0
2—0

D. Rădulescu. 
M.

(0-0) 
(0-0) 
(1—0)

Avanii

2 
0
2
4
4
3
5
3
3
5
3
4
2
5
2
4

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

17—10
22—12
22—12
16—12
16—14
19— 14
20— 16
14—11
13— 11
9—15

11— 13
14— 20 
16—23 
10—23
12— 17 
12—20

1.
2.
3.
4.
5.

(Corespondenți : A. Verdcș, I. Filipescu, 
Domițian, E. Fehervari, P. Tonea. Gh. 
Sabo).

N. Băișan. 
Cotrâu și

Lotrul Brezoi — C.F.R. Sighișoara 2—1
C.I.L. Blaj — Carpați Mîrșa 2—1
Chimia Or. Victoria — Metalul copșa Mică 2—0
C.S.U. Brașov — Oltul Rm. Vîlcea 1—0
Chimistul Rm. Vîlcea — Textila Sebeș 2—0
Precizia Săceie — I.C.I.M. Brașov 1—0
Vitrometan Mediaș — U.P.A. Sibiu 3-0
Torpedo Zămești — Textila Cisnădie 2—0

I. Zida.ru, I. Ion, Gh. __
V, Secăreanu, R. Zamfir

3
2

TextUiStul Pitești. 
Măgurele. Petrolul

ARO 
Chir 

de

12
12
12
12
12
12 
ia
13
12
12
13
12
13
13
13
12

8
6
7
6
6
5
4
5
4
5
5
4
4
4
4
2

1
4
0
2
2
3
4
2
3
1
1
3
2
2
1
3

3
2
5
4
4
4
4
5
5
6
6
5 
ti
6
7
7

31—12
23— 6
24— 17
22—15
14—11
11—10
13—14
13—22
13—17
10— 13
21—26
10—18
12—12
12—18
13—19
11— 27

17
16
14 
.14
14
13
12
12
11
11
11
11
10
10

9
7

Unirea Dej
Metalul Alud
Aurul Brad
Soda Ocna Mureș 
Cimentul Turda

6. Recolta Salonta
7. Crlșana Sebiș
8. Minerul Bihor
8. Constructorul Alba lulia

10. Mlnaur Zlatna
11. C.I.L. Gherla
12. Arleșul C. Tul~z.il
13. Detmata Cluj
14. unirea Alba lulia
15. Tehnofrig Cluj
16. someșul Beciean

Etapa viitoare : Metalul Aiud — Unirea Alba lulia, Unirea 
ț>ej — Soda Ocna Mureș, Someșul Beciean — Tehnofrig Cluj, 
Aurul Brad — Arleșul C. Turzil, Minerul Bihor — C.I.L. Gher
la. Crișana sebiș — Cimentul Turda, Constructorul Alba 
lulia — Mlnaur Zlatna. Dermata Cluj — Kecolta satonta.

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

Matei, G. I.o- 
și C. Chi-

(Corespondenți ■ 
rac, F. Giornoiu, 
riac).

Chimia orașul Victoria 
C.S.U. Brașov 
C.I.L. Blaj 
C.F.R. Sighișoara 
Vitrometan Mediaș

. Textila Cisnădie
7. Chimistul Ra. Vîlcea
8. i.c.I.M. Brașov
9. Lotrul Brezoi 

Metalul Copșa Mică 
Precizia Săceie 
U.P.A. Sibiu 
Textila Sebeș 
Torpedo Zftrnești 
Carpați MîrȘa 
Oltul Rm. Vîlcea

Etapa viitoare : Carpați Mirșa —
Oltul Rm. Vîlcea — Chimia Vifrtoi.... ........ ....____ ____ _
C.I.L. Blaj, Textila Sebeș — Torpedo zămeștl, Vitrometan 
Mediaș — C.S.U. Brașov, U.P.A. Sibiu — Lotrul Brezoi, 
Textila Cishădie — Metalul Cb»«a Mică. c.F.ft. Sighișoara 
— Precizia Săcțle,

1.

3.
4.
5.
6.

to. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I.

12 5 5 2 12— 7 15
12 7 0 5 18—13 14
12 6 1 3 16—13 13
12 6 1 5 14—13 13
12 6 1 5 15—15 13
12 6 1 9 14—15 13
12 5 3 4 9—10 13
12 5 2 5 14— 8 12
12 6 0 6 10—10 12
12 5 2 5 11—11 12
12 5 2 5 9—12 12
12 4 4 4 9—15 12
12 5 1 6 16—14 11
12 4 3 5 9— 7 11
12 3 3 6 13—21 9
12 3 1 8 9—16 7

- Chimistu1 Rm» Vîlcea,
>ria, I.C.T.NI. Brașov

Extragere* I Cates. 1: 1 variantă 10% a 
lOo.OOOlei; a 2-a: 1 variantă 50% a 26.389 i«i 
1 variantă 23% a 13.295 lei și 4 variante 
10«/« a 5.318 lei ; a 3-â : 9,80 a 6.240 lei ; 
a 4-a : 43,00 a 1.396 lei ; a 5-a : 103.90 * 
589 lei ; a 6-a : 3.532,55 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 ;
Extragerea a n-a : categ. 

riantă 10% a 100.000 lei; B 
4.250 lei : C : 41.85 a 1.674 
1.693,70 a 60 lei ; E : 118.10 a 
2.831,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A :
Premiul de lOo.ooo lei do la categ. 1, 

jucat pe o variantă 10% a revenit par
ticipantului NECULAESCU VASILE din 
comuna Moțăeni, jud. Dîmbovița, iar cal 
de la categoria A. a revenit participan
tului SCINTEE ADRIAN dill București,

554.017 leî.
A : 1 va

: 16,45 it
lei ; D :

200 tei ; F;

55.758 tei.

Rubrică redactată de
LOXOrPROXOSPORl

Zida.ru


<4 șfmOW. la Timișoara

0 DUBLĂ PARTIDĂ

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA IN SEMIFINALA C.C.E. DE LA PALERMO

LA HANDBAL MASCULIN POLOIȘTII DE LA RAPID BUCUREȘTI

NUME NOI ÎN PATINAJUL
ARTISTIC INTERNAȚIONAL

PRAGA, 12 (Agerpres). — La 
Praga s-a : desfășurat un concurs 
internațional de patinaj artistic la 
care au participat sportivi și sporti
ve din Canada, U.R.S.S., S.U.A.,
Finlanda. Polonia, România, Fran
ța, Cehoslovacia și alte țări. Proba 
individuală masculină s-a încheiat 
cu victoria patinatorului cehoslovac 
Frantisek Pehar — 168,36 p urmat

de americanul Neal Santes — 166,3o 
p și canadianul Robert Rubens — 
163,87 p. Concurentul român Mir
cea Ton s-a situat pe locul 17, cu 
131,68 p. Concursul feminin a fost 
cîștigat de canadiana Lynn Nightin
gale cu 172,04 p, Au urmat-o în 
clasament Wendy Burge (S.U.A.) — 
164,3 p și Dianne de Leeuwe (O- 
landa) — 159,759 p.

Palpitantul „serial" al handbalu
lui masculin, în care rolurile prin
cipale sînt... jucate de cele mai 
bune formații din lume, continuă 
într-un ritm trepidant, oferind a- 
matorilor de sport spectacole ex
celente, chiar dacă este vorba doar 
de partide de verificare în vederea 
apropiatei ediții a campionatului 
mondial. Sau, poate, tocmai pentru 
că întîlnirile din această perioadă 
au un rol atît de important dobîn- 
desc un caracter decisiv, cunoscut 
fiind faptul că multe, foarte multe 
elemente tinere doresc să obțină 
un loc (definitiv, dacă este' posi
bil ...) în reprezentativele țărilor 
cu justificate aspirații la un loc 
pe podiumul competiției pentru ti
tlul suprem.

Un interesant episod al serialu
lui de care am vorbit va avea loc, 
joi ți sîmbătă, la Timișoara, unde 
se vor confrunta selecționatele Ro
mâniei și Cehoslovaciei, ale căror 
cele mai recente performanțe, într-o 
întrecere oficială de amploare, sînt 
medaliile de argint la J. O. pentru 
oaspeți și cele de bronz pentru re
prezentanții noștri. Dacă, însă, ne 
aruncăm o privire în palmaresul 
campionatelor mondiale de handbal, 
vom observa imediat că atît hand- 
b-.Iiștii români (de trei ori laureați 
și 0 dată ocupant. ai locului III), 
cit și cei cehoslovaci (o dată meda
liile de aur — 1967. Suedia; de

două ori cele de argint 
R. D. G. i
două ori
Suedia și

MECIURI

INTERNAȚIONALE

DE HANDBAL
BUENOS AIRES, 12 (Agerpres).-- 

Selecționata masculină de handbal 
a S.U.A. s-a calificat în turneul 
final al campionatului mondial, 
care se va desfășura in luna fe
bruarie a anului viitor în R.D. Ger
mană. în meciul de calificare sus
ținut la Buenos Aires, handbaliștii 
americani au întrecut cu scorul de 
19—17 (8—11) reprezentativa Ar
gentinei.

MUNCHEN. 12 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin de 
handbal desfășurat în localitatea 
vest-germană Solingen a fost cîști
gat de reprezentativa Iugoslaviei, 
care a terminat neînvinsă competi
ția. totalizînd 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele Ce
hoslovaciei — 4 puncte, Danemar
cei — 2 puncte și R.F. Germania 
— zero puncte. în ultima zi a tur
neului, selecționata Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 13—8 (7—5)
formația R-F. Germania, iar echipa 
Cehoslovaciei a dispus cu 16—13 
(9—6) de formația Danemarcei.

SOFIA. 12 (Agerpres). — La So
fia s-a disputat meciul retur din
tre echipa locală Lokomotiv și for
mația M.A.I. Moscova, contînd pentru 
optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mas
culin. Au cîștigat gazdele cu sco
rul de 21—20 (12—13). învingă
toare în primul joc cu 28—21, echi
pa sovietică s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției.

1958, 
R. F. G. ; de 

III — 1954
Cehoslovacia) 

au dominat în ultimii ani întreceri
le pentru titlul suprem, viitorii noș
tri oaspeți înregistrînd într-o sin
gură împrejurare o surprinzătoa
re „cădere" (C. M. din 1970, Fran
ța, unde au ocupat locul VII I). 
Imediat, însă, ei s-au redresat, a- 
vînd Ia conducerea tehnică a echi
pei un nou antrenor în persoana 
lui Jiri Vicha, cu care au ocupat 
— după cum am arătat — locul 
secund la J.O. de la Miinchen. Este 
vorba, deci, de o dispută între două 
formații puternice, cu excelente ca
lități de ordin tehnic și tactic, ca
pabile să ofere o întrecere de toată 
frumusețea. Ultima confruntare din
tre aceste două echipe a avut loc 
în vara acestui an, în cadrul tur
neului internațional de la Martin, 
și s-a încheiat cu victoria handba- 
liștilor români: 19—12 (9—4). A- 
tunci insă, selecționata cehoslova
că nu a putut beneficia 'de aportul 
a 2—3 dintre jucătorii săi de bază 
(Benes, Satrapa, Skara), compo
nent ai formației Dukla Praga, a- 
flată în plină perioadă de pregă
tire pentru Spartachiada armate
lor prietene.

Pentru cele două partide de la 
Timișoara, ambele găzduite de mo
derna sală Olimpia, antrenorul Jiri 
Vicha va dispune de întregul său 
lot, opunînd selecționatei noastre, 
aflată de cîteva zile în orașul de 
pe malurile Begăi, o formație echi
librată, cu o apreciabilă capacitate 
de finalizare. Iată, de altfel, com
ponența echipei oaspe, așa cum a 
fost comunicată federației noastre 
de specialitate (între paranteze, nu
mărul de selecționări) : Pavelka (17) 
și Sedivec (17) — portari, Beneș 
(109, Ctvrnik (3), Dobes (debutant), 
Haber (73), Hanzl (27), Jarry (69), 
Konecny (105), Krepindl (82), Pa- 
piernik (7), Andrei Lukosik (66), 
Satrapa (56), Skara (42). Cei mai 
mulți jucători ai lotului provin de 
la echipele Dukla Praga (4) și Sko
da Plsen (4).

Cele două jocuri România—Ceho
slovacia vor fi conduse de un cu
plu de arbitri din Iugoslavia, alcă
tuit din Milan Valcici și Vlado 
Simanovici. Partidele încep, atit 
joi, cit și sîmbătă. la ora 19,30.

și 1961, 
locul 

i 1964,

(Urmare din pag I)

totul pe energie, fără prea mult 
discernămint. Astăzi, iată, au dat 
dovadă in multe ocazii de o mare 
luciditate, au desfășurat o remarca
bilă activitate tehnică și mai ales 
tactică".

De unde se vede, am adăuga noi. 
și mîna celor doi pricepuți antre
nori, Petre Cosmănescu și Valeriu 
Irimescu, care vor încerca, desigur,

ȘASE BOXERI ROMÂNI
EVOLUEAZĂ IN SPANIA

Răspunzînd invitației 
de box din Spania, o 
sportivă a clubului Steaua va par
ticipa la o serie de meciuri interna
ționale alături de pugiliștii țării 
gazdă, în mai multe localități. Au 
făcut deplasarea următorii șase 
boxeri, în ordinea categoriilor: 
Constantin Grtiescu, Dinu Condu* 
rat, Gheorghe Ciochină, Petre An
ton, Ștefan Stroc și Alee Năstac. 
Sportivii români sînt însoțiți de an
trenorul Ton Chiriac.

federației 
delegație

VOR DA UN VERITABIL EXAMEN DE MATURITATE

Poloiștii feroviari și antrenorul lor 
pregătire

C. Vasiliu înaintea unei ședințe de 
Foto : D. NEAGU

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL

Cei 11 poloiști de la Rapid Bucu
rești, care vor fi prezenți în semi
finalele Cupei campionilor euro
peni, competiție aflată la cea de 
a Xl-a ediție, părăsesc astăzi Ca
pitala, plecînd la Palermo. în noua 
piscină acoperită din marele oraș 
sicilian se vor desfășura, între 15 
și 18 noiembrie, partidele- primei 
grupe semifinale, turneu care reu
nește campioanele Ungariei (O.S.C. 
Budapesta), Italiei (Cannottieri Na
poli), Cehoslovaciei (Ruda Hvezda 
Kosice), Suediei (S.K.K. Stockholm) 
și cea a României din 1972. Cea de 
a doua grupă va fi găzduită de 
bazinul Banjica din Belgrad, unde 
se vor întrece Partizan Belgrad, 
M.G.U. Moscova, De Meuwen 
(Olanda), Ethnikos Pireu și T.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia. Ca și 
la ediția precedentă, primele două 
clasate din fiecare serie se vor ca
lifica în turneul final, programat 
la Moscova, în luna decembrie.

Feroviarii bucureșteni s-au an
trenat zilnic în săptămînă trecută, 
axând în cîteva rînduri ca sparing- 
parteneri pe jucătorii de la Dina

mo. iar duminică dimineață au

susținut și un joc oficial de ve
rificare (pentru „Cupa Municipiu
lui București") în compania actua
lilor campioni ai țării. Echipa pre
gătită tie C. Vasiliu s-a mișcat 
destul de bine în cele 4 reprize, 
și-a creat numeroase situații favo
rabile, dar a ratat foarte mult. 
Antrenorul feroviarilor continuă, 
însă, să fie optimist în ceea ce 
privește evoluția formației sale 
la Palermo, cunoscind puterea de 
mobilizare a elevilor săi în me
ciuri decisive.

Cu ce șanse se prezintă .,7"-le 
bucureștean în această rundă si
ciliana a competiției ? Specialiștii 
afirmă că doar trei din cele o for
mații prezente au șanse 
lificare, dar, după părerea 
cunoscind realele potente 
pidiștilor, fiecare meci se 
dificil. O.S.C. Budapesta 
alcătuirea sa pe 
Szivos și, alături 
naționalii Andras 
rene Konrad UI, 
nă eu mai tinerii 
și Vindisch — alcătuiesc o echipă 
redutabilă. în grupa preliminară

de la Londra. O.S.C. și .Rapid au 
furnizat o partidă echilibrată, po 
loiștii maghiari obținînd victoria 
in extremis, printr-un gol marcat 
in ultimul minut (4—3).

C'annottieri Napoli, formația pre
gătită de fostul internațional Fritz 
Denerlein, este o altă favorită a 
turneului de la Palermo. Napoli- 
tanii au produs anul acesta ma
rea surpriză, întrecînd pe Recco, 
echipa lui Eraldo Pizzo, care a cu
cerit fără întrerupere „10 scude- 
tto“ în ultimii 11 ani. Echipa lor 
este alcătuită din jucători tineri 
ca Lignano, Forti, Parisio, De Cres- 
cenzo IV, De Crescenzo II, D’Urso, 
Notarangeio, Criscuolo, Pirone, 
D’Angelo și Scotti. Ultimii doi au 
făcut parte și din „Squadra azzu- 
rra" la C.M. de la Belgrad. Ruda 
Hvezda Kosice și S.K.K. Stockholm 
(a participat la turneul final din 
1971) nu mai au nevoie de pre
zentări speciale. întrucît ele se 
confundă cu reprezentativele țări
lor respective.

Programul meciurilor — fiecare 
echipă va susține într-una din zi
lele turneului cite două partide — 
i'a fi cunoscut abia miercuri sea
ra, ca și arbitrii neutri ce vor ofi
cia in cele 10 meciuri.

Adrian VASILIU

interesante in

meciului", 
afectat de

imi 
în

multe alte lucruri 
viitorul apropiat.

Postolache, „eroul 
mărturisea că este 
frângerea care ne-a copleșit pe toți,
în ultimele minute ale partidei. 
Progresele în joc el le-a pus pe 
seama b.unei pregătiri asigurate 
echipei.

Iată cîteva reflecții care au darul 
de a ne bucura, într-un fel, fără 
însă a ne duce la pierderea luci
dității...

PRESA FRANCEZĂ RELEVĂ IN UNANIMITATE

SĂ

A A

DE TENIS DE LA SYDNEY

ROMÂNII SINT ÎN MARE PROGRES!✓ /

MELBOURNE. 12 (Agerpres). — 
Au luat, sfirșit întrecerile turneului 
internațional de tenis desfășurat la 
Sydney în cadrul „Marelui Premiu-

r——---- -—-
MARELE PREMIU - F I. L T,

Cu două sâptămîni înainte de 
încheierea circuitului de turnee 
pentru Marele Premiu—F.I.L.T., 
continuă lupta strînsă pentru 
locurile 7 și 8, ultimele care asi
gură prezența la „Turneul cam
pionilor" (Boston, 3—9 decembrie). 
Celelalte locuri fruntașe par a-și 
fi desemnat posesorii...
1. I. N AST ASE (România)
2. T. Okker (Olanda)
3. J. Newcombe (Australia)
4. M. Orantes (Spania)
5. J. ~ ‘ - - -
6. J.
7. S.
8. T.
9. N.

10. A. Ashe (S.U.A.) 
tn această săptămînă, 

ma : Wembley (cat. B) și 
neo-zeelandez (cat. C). Start 
noiembrie 
pentru ultimul turneu de catego
ria A.

Kodes (Cehoslovacia)
Connors (S.U.A.)
Smith (S.U.A.)
Gorman (S.U.A.)
Pilici (Iugoslavia)

penulti- 
apen-nil 

15 
și la Johannesburg,

DINAMO BUCUREȘTI EVOLUEAZĂ 
ÎN C.C.E. LA LUPTE GRECO ROMANE

F.I.L.T.". In ultima finală disputată 
— cea a probei de dublu bărbați —, 
australienii Rod Laver și John. 
Newcombe i-au învins cu 6—2, 7—5 
pe compatrioții lor Ken Rosewall 
și Mal Anderson. în partida pentru 
locurile 3—4 ale probei de simplu. 
Ken Rosewall a dispus cu 4—fi, 
6—3, 6—0 de Phil Dent.

578 p

de ca- 
noastră, 
ale ra- 
anunță 

are în 
celebrul Istvan 

de el, pe inter- 
Bodnar și Fe- 

care — împreu- 
Kovacs, Hamori

Echipa de lupte greco-romane 
Dinamo București, multipla cam
pioană a țârii, pleacă azi la Atena 
unde, alături de campioanele Gre
ciei, Suediei și, probabil, Elveției, 
va participa la întrecerile Cupei 
campionilor europeni. Din formația 
condusă , de antrenorul Dumitru

Cuc fac parte următorii : I. Gibu 
(cat. 48 kg),' Gh. Banda (52), N. 
Mareș (57), I. Păun (62), C. Vîr- 
tosu (68), A. Popa (74), I. Enache 
(82), V. Fodorpataki (90). Gh. Do- 
lipschi (100) și V. Dolipschi ( + 100). 
Confruntările au loc in zilele de 
15 și 16 noiembrie.

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Medellin (Columbia), 
campionul olimpic și deținătorul 
recordului mondial în proba de 
aruncare a suliței, sportivul vest- 
german Klaus Wolfermann — în 
imagine — a terminat învingător cu 
performanța de 85 m. Sprintera 
vest-germană Elfgard Schitte’ohelm 
a cîștigat cursa de 100 m plat cu 
timpul de 12,2, iar compatriotul ei 
Klaus Ehl s-a situat pe primul loc 
în proba de 200 m, cu 21,8.

CAMPIONATE SI CUPE LA FOTBAL IN EUROPA

PARIS 12 (prin telex). Pentru a fi 
sinceri, dintru început, trebuie să 
mărturisim că rezultatul partidei de 
la Valence a surprins întreaga Fran
ță. A doua zi, însă, presa franceză 
era unanimă : jucătorii români me
ritau, cel puțin in egală măsură ca 
cei francezi, să obțină victoria. Chiar 
dacă acum nu mai trebuie să insis
tăm asupra încercării foarte discuta
bile acordată de arbitrul irlandez 
d’Arcy, in finalul meciului, aripei 
Bertranne, vom recunoaște că selec
ționata României s-a arătat într-un 
mare progres. In „Le Monde", Jean 
Lacouture scrie : „Nu âm de ce să 
regret voiajul la Valence, pentru că 
am văzut o excelentă echipă, aceea a

romanilor, cu suflu foarte bun și un 
joc ordonat, care a refuzat să se re
zume, ca în trecut, numai la încer
cările de contracarare a jocului ad
versarilor, luîndurși de această dată 
suficiente responsabilități în atac și. 
în plus, relevînd în rîndurile sale un 
jucător de excepție, cel cu nr. 8, 
Postolache". în „L’Equipe", Denis La- 
Jane consideră că „românii știu în 
momentul de față suficient rugby 
pentru a da nemeritatei lor înfrîngeri 
sensul unei victorii..." Daniel Peres- 
sini, de la „l’Humanite". subliniază : 
„Condiția fizică ireproșabilă și baga
jul tehnic matur demonstrate pe sta
dionul „Champerliere", au permis 
jucătorilor români să efectueze fru-

moașe acțiuni în mișcare, la nivelul 
tuturor liniilor".

Să-I .mai cităm și pe Jean Denis, 
de la „Le Figaro", după care „în 
cursul ultimelor șase intilniri ale sale 
cu echipa României, -15--1? Franței 
n-a avut niciodată în față adversari 
de o asemenea tărie, care au știut 
să se apare și în același timp să ata
ce, in egaîâ măsură, foarte bine".

Tn ceea ce ne privește, socotim că 
rugbyștii români au trecut în partida 
de duminică foarte aproape de o 
mare victorie. Este păcat, însă, că ei 
suferă Încă de un complex de inferio
ritate în acțiunile ofensive, lucru care 
se traduce prin loviturile de picior 
de urmărire ale lui Nicolescu, mai 
ales că, In prima repriză, Dragomi- 
rescu, printr-o deschidere magistrală, 
a arătat drumul care ar trebui ur
mat. Nu ne rămîne, deci, decît sa 
apreciem la adevărata sa valoare 
jocul excelent al înaintașilor români, 
în care s-au detașat „travaliul" ex
cepțional al lui Postolache, ca și ca
litățile jucătorului de linia a doua, 
Dumitru, pe care nu-1 cunoșteam 
pînă la această partidă.

Pe scurt, selecționata României a 
produs aici o impresie foarte favo
rabilă. Nu știm prea bine dacă acea
stă evoluție excelentă 
în principal la activul 
nori Petre Cosmănescu 
Irimescu. Oricum ar 
această evoluție ca foarte promiță
toare și sperăm din inimă ca ea să 
fie continuată...

trebuie pusă 
noilor antre- 

și Valeriu 
fi, apreciem

ROBERT BARRAN 
redactor șef la „Miroir du 

Kugby»

i

portarul Rapp este

V li
căre

O faza din meciul Salgotarjan Pecs (1—-1), din campionatul 
gariei. In imagine, un atac al gazdelor la poarta, echipei din Pecs, în 

pus în dificultate.

Viena — Austria Salzburg 3—1 , 
Voest Linz — Eisenstadt 3—1 ; 
Sturm Graz — Austria Viena 2—1 : 
Admira Wacker — Vorarlberg 2—1: 
Radenthein — Austria Klagenfurt 
o—1; FC Vienna — Simmering 2—1; 
Wiener Sport Club — Wacker Inns
bruck 0—6(1). Clasament:!. Wacker • 
Innsbruck — 24 p ; 2. Voest Linz — 
24 p ; 3. Austria Vicna — 20 p.

S-A RELUAT CAMPIONATUL

■O

BELGIA (etapa, a 9-a) : Berchem
Antwerp 0—3 : SK Lierse 

veren 0—0 ;
Bruges 2—1 ; Racing White Molen
beek. — FC
Bruges — Diest 1—0 ; B-eringen — 
Standard Liege 0—0 ; St. Trond — 
Waregem 0—2 : Anderlecht — Beer- 
schot 3—0. Clasament : 1. Racing 
White Molenbeek — 14 p ; 2. An* 
derlecht — 13 p ; 3. FC Malines —

P-

Be-
FC Liege — Cfercle

Malines 1—fi : FC

FRANȚA (etapa a 15-a) : FC Pa
ris — Sochaux 2—3 ‘. Reims — Ler4- 
3—1 ; Nantes — Lyon 11—2 ; St. 
Etienne — Nancy 6—(1 (!) : Stras
bourg — Nisa 0—4 ; Bordeaux — 
Rennes 0—1; Nimes —• Troyes 1—1; 
Metz — Marsilia 1—0 ; Monaco — 
Bastia 3—3 ; Angers — Sedan 4—0. 
Clasament : 1. Nisa — 24 p ; 2. St. 
Etienne — 24 p ; 3. Lens — 24 p.

ELVEȚIA (etapa a 9-a) : Winter- 
ahur — Grasshoppers Zurich 0—4 ; 
Young Boys Berna — Chenois Ge
neva 0—1 ; Chaux. de Fonds — 
Sion 1—0 ; Chiasso — St. Gall 3—1: 
Lausanne — Lugano 3—0 ; FC Basel
— Servette Geneva 3—2 ; FC Zu
rich — Neuchatel 1—1. Clasament : 
1. FC Zurich — 17 p ; 2. Neuchatel
— 14 p ; 3. Lausanne — 12 p.

CARBURANȚII Șl SPORTUL
Marcel Hansenne, fost 

atlet și gazetar de e- 
lită, a găsit în „l’Equi- 
pe" formularea potrivită, 
exprimînd-o printr-o în
trebare : nu cumva du
minica va deveni, prin 
forța împrejurărilor, ziua 
consacrată exercițiului 
fizic ?*

Medaliatul Jocurilor 
Olimpice din 1948, he
rald al atletismului și al 
sportului în cea mai bu
nă accepție a cuvintului, 
se transformă, de nevo
ie, și în propagandist al 
sportului de masă (care 
in țara sa poartă nu
mele „sportul pentru 
toți"). Oricit de incredi
bil ar părea, circumstan
ța aceasta bizară o da
torăm... penuriei de com
bustibil care pare să 
marcheze viața econo
mică a lumii.

Intr-adevâr, in tot moi 
multe știri, ce afiuează 
ca o cascadă în ulti
ma vreme, se mențio
nează cu precădere in
tensificarea măsurilor 
restrictive, luate în nu
meroase țări, în vederea 
combaterii penuriei pe
troliere, care, pe zi ce 
trece, își accentuează e- 
fectele.

Printre măsurile cele 
mai frecvent întilnite, in 
vederea economisirii
combustibilului, se află: 
raționalizarea utilizării

vehiculelor motorizate, 
limitarea vitezei de cir
culație pe șosele și în 
interiorul centrelor ur
bane. Implicațiile unor 
asemenea măsuri în lup
ta împotriva „risipei de 
combustibil" acoperă zo
ne vaste șî nu în ulti
mul rind cea a spor
tului, după cum se va 
vedea.

Olanda, care pare să

nizează închiderea benzi
năriilor în zilele de sîm- 
băîă și duminică, precum 
și triplarea taxelor pe au
tostrăzi in zileje de săr
bătoare. în Marea Brita- 
nie, in eventualitatea ra
ționalizării, se vorbește 
despre limitarea distan
țelor pe care automobi
lele vor avea voie să le 
parcurgă într-o lună la 
200 de mile (320 km). De

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII

fi dat, în Europa, sem
nalul bătăliei pentru aus
teritate, a hotărît ca du
minicile să nu mai cir
cule nici un automobil 
particular. Fotografii re
cente ne arată, in plin 
Amsterdam, trecînd pe 
lingă benzinăriile închise, 
o mulțime de pietoni, de 
bicicliști, ba chiar și a- 
matorî de călărie. Japo
nia a preluat parcă ide- 
ea, decizînd închiderea 
benzinăriilor duminică și 
decretind interzicerea cir
culației vehiculelor parti
culare pe autostrăzi. Con
comitent, auto-service-u- 
rile vor fi închise dumini
ca și in zilele de sărbă
toare. In Italia se preco

asemenea — cg și in Sta. 
tele Unite, de altfel — 
se preconizează limitarea 
vitezei autoturismelor la 
50 de mile (80 km) pe 
oră. în Portugalia, auto- 
mobili'știi nu vor mai pu
tea să cumpere decit 
cantități maxime de 20 
de litri de benzină.

Exemplele ar putea 
firește continua, dar tre
buie să ne grăbim a ex
plica cititorilor noștri ce 
legătură au toate aces
tea cu... sportul. Ei bine, 
atunci cînd se strînge tot 
mai mult robinetul „risi
pei energetice" — pentru 
a folosi expresia unui

confrate — înseamnă că, 
de voie, de nevoie, tot 
mai mulți automobiliști a- 
matori sau amatori de 
transport pe patru roți 
vor trebui să-și revizuias
că programele de sfirșit 
de săptămînă, luînd în 
considerare cu totul alte 
mijloace de agrement, de 
refacere fizică.

lată un moment foarte 
propice în campania de 
propagare a sportului de 
masă. Știm din propria 
noastră experiență cit de 
puțină mișcare fac în fond 
cei ce pleacă cu auto
mobilul in week-end sau 
cei ce nu coboară din 
autocar convinși că be
neficiază de toate avan
tajele turismului. Știm, pe 
de altă parte, cit de mult 
bine face oricui mersul 
pe jos, mersul pe bicicle
tă, ba chiar și călăritul, 
fără a mai vorbi de ori
ce fel de practică spor
tivă în aer liber, lată, 
așadar, pornind de la în
țelegerea deosebitei im
portanțe pe care o are 
economisirea carburanți
lor, un subiect de largă 
meditație și acțiune pen
tru toți factorii din lu
mea sportului, interesați 
în răspîndirea exercițiilor 
fizice, pe orice cale, spre 
beneficiul și sănătatea 
oamenilor.

Victor BANCIULESCU

UNIONAL Oi HOCHEI Pi GHEATA
MOSCOVA, 12 (Agerpres). — Campio

natul unional de hochei pe geață a fost 
reluat cu disputarea a trei partide. Lâ- 
dera clasamentului, formația Aripile 
Sovietelor Moscova, s-a deplasat la Gor
ki, unde a învins cu scorul de 6—3 (5—2, 
0—0, 1—1) echipa locală Torpedo. Dina
mo Moscova a întrecut la limită : 3—2 

0—2, 2—0) pe Dinamo Riga. iar 
Himik Voskresensk a terminat la egali
tate : 3—3 (2—1. 1—0, 0—2) pe teren pro
priu cu formația ȚSKA.

CEHOSLOVACIA (etapa a 12-a) : 
Dukla Praga — Inter Bratislava 
4—0 ; Slovan Bratislava — Sparta 
Praga 2—0 ; Slavia Praga — Zbro- 
jovka Brno 1—1 ; ZVL Jilina — 
VSS Kosice 4—1 ; Tatran Preșov — 
A-C. Nitra 7—1 ; Skoda Plsen — 
Banik Ostrava 2—0 ; Sklo Union 
Teplice — Bohemians Praga 2—0. 
Clasament : 1. Dukla Praga — 17 p; 
2. Slovan Bratislava — 16 p; 3. 
Banik Ostrava — 16 p.

R.D. GERMANĂ. Cîteva meciuri 
din optimile de finală ale „Cupei" 
(tur). Dynamo Dresda — Wismut

Dy-Aue 2—1, Rot-Weiss Erfurt — 
namo Berlin 2—1, F.C. Magdeburg
— Vorwărts Frankfurt (Oder) 3—0, 
Chemie Lepzig — Stahl Riesa 1—2, 
Energie Cottbus — Lokomotive 
Dresda 1—0, F.K. Karl Marx-Stadt
— Vorwărts Stralsund 2—0. Meciu
rile retur sînt programate la 17 no
iembrie.

TELEX • TELEX
La Coimbra s-a desfășurat primul meci 
dintre echipa locală Academica și for
mația Union Garant Ehgartner Viena. 
contînd pentru primul tur al „Cupei 

• • baschet *fe-
au 

________  _____ = ____ _________ de 
65—62 (25—33). Cîștigătoarea acestei în- 
tilniri va juca in turul II cu formația 
Politehnica București. în cadrul com
petiției similare masculine, echipa Aka- 
demik Sofia a surclasat, pe teren pro
priu, cu 112—53 (48—23) echipa „Ber-
kane" din Maroc.

La Madrid. în cadrul „Cupei Cupelor", 
la volei masculin, s-au întîlnit. In 
primul lor meci formațiile Real Ma
drid șl Stade Franțais. La capătul unul 
joc echilibrat, voleibaliștii francezi au 
obținut victoria cu scorul de 3—2 (13— 
10, 11—15 10—15, 15—9, 15—11).

campionilor europeni" la 
minin. Baschetbalistele portugheze 
terminat învingătoare cu scorul

Turul ciclist al Mexicului (rezervat ru
tierilor amatori) a continuat cu etapa 
a 6-a, desfășurată în circuit la Gua
dalajara. Victoria a revenit italianului 
Salvatore Ghisellinl. cronometrat pe 
distanța de 78 km cu timpul de ih51:01. 
L-au urmat Raul Alcantara (Brazilia)
— lhâl :48 și Mario Nuffio (Guatemala)
— ih51:49. In clasamentul general in
dividual continuă să conducă elveția
nul Werner Fretz. urmat la 
cunde de cubanezul Carlos

36 de 
Cardet.

se-

• TELEX • TELEX
„Allegro", a parcurs traseul cu ,12 ob
stacole în 53.3. fiind. urmat de Nelly 
Manoinelli (Italia) — pe „Ambassador" 
— 53,6 și Hartwig Steenken (R. F. Ger
mania) pe „Erie" — 56,8.

IUGOSLAVIA (etapa a 13-a) : O- 
limpia Liubliana — Hajduk Split 
1—1 ; Partizan Belgrad. — Vojvodi- 
na Novi Sad 1—1 ; Proletar Zre- 
nianin — Bor 1—0 ; F.C. Zagreb — 
Borac Banja Luka 0—0 ; Sloboda 
Tuzla — OFK Beograd 0—0; Velez 
Mostar — Dynamo Zagreb 2—0 ; 
Sarajevo — Radniki Niș 0—1; Celik 
Zenica — Steaua Roșie Belgrad 
3—0 ; Vardar Skoplie— Zelezniciar 
Sarajevo 2—0. Clasament : 1. Rad
niki Niș — 18 p ;
— 17 p ; 3- Hajduk

SPANIA (etapa a 10) : Saragossa 
—Gijon 3—0 ; CF Barcelona — A- 
tletico Bilbao 2—0 ; .Malaga— Mur
cia 1—0 ; Oviedo — Granada 
Atletico Madrid . — Castellon 
Valencia — Real Madrid 1—0 
Palmas — Real Sociedad 
Santander—Celta Vigo 1—1 ; Elche 
— Espanol Barcelona 0—0. 
ment: 1. Valencia — 14 
laga — 13 p ; 3. Atletico 
11 p.

3—0 : 
0—0 : 
; Las
1—0 ;

Clasa- 
p : 2- Ma- 
Madrld —

„Cupei") :
1—0

2. Celik Zenica 
Split — 16 p.

a 15-a) : AlpineAUSTRIA (etapa
Donawitz — ASK Linz 1—0 ; Rapid

OLANDA (turul II al
Telstar — MVV Maastricht
(după prelungiri) ; FC Utrecht — 
Heracles 4—1 ; PSV Eindhoven — 
Vitesse 2—0; NEC Nijmegen — 
Amersfort 1—0 ; Haarlem — Az ’67 
Alkmaar 1—2 (după prelungiri) ; 
Nac Breda — Go Ahead Deventer 
4—2 ; FC den Bosch — FC den 
Haag 2—0: Graafschap — Gronin
gen 1—2 (după prelungiri). Partide
le Roda — Ajax Amsterdam și 
Heerenveen — Feynoord Rotterdam 
au fost aminate.

Concursul 
Ia Geneva 
obstacole, 
sportivului 
vingătorul,

călărie 
probă 
a revenit

de 
de

internațional de
a debutat cu o 

în care victoria 
francez Jerome Chabrol. In
care a concurat cu calul

După 72 de ore de întreceri, in cursa 
ciclistă de șase zile, care se dispută 
pe velodromul acoperit din Mtinchen, 
continuă să conducă perechea olande
ză Pljnen — Duyndam cu 130 puncte, 
ti urmează cuplurile Renz — Schulze 
(R.F. Germania! — 100 puncte. Kemper 
(R.F. Germania) — Gilmore (Australia) 
și Sercu (Belgia) — Bugdahl (R.F. Ger
mania).

După disputarea a trei runde, în tur
neul internațional de șah care se des
fășoară la Nalinac Beach (FilipLne) 
conduc marii maeștri Bent Larsen 
(Danemarca) șl Bora Ivkov (Iugoslavia) 
cu cite 2*/j p. Ti urmează Kavalek — 
2 p. Tata! și Cardoso — l’A p etc. tn 
runda a treia, Ivkov l-a învins 
Torre, Larsen pe Ardljansah, Iar 
valek a cîștigat la Quinteros.■
In localitatea norvegiană Bergen 
desfășurat un concurs de gimnastică 
la care, alături dc cei mal buni spor
tivi norvegieni, au participat și gim- 
naștii sovietici. Ludmila Savina și Alek
sandr Ulianov. Concursul feminin a
fost cîștigat de Ludmila Satina cu
36.45 p. urmată de Jill Schoo — 3.3.60 p 
șl Unni Holman — 34,30 p. La mascu
lin. victoria a revenit Iul Aleksandr 
Ulianov — 54.30 p, secundat de Eddie 
Pedersen — 32,10 p.

pe 
Ka-

C.M. ÎN ACTUALITATE
• După cum anunță agenția 

TASS, Federația de fotbal a U.R.S.S. 
a cerut ca meciul retur de la 21 
noiembrie contînd pentru turneul 
final al Campionatului mondial în
tre echipele chiliana și sovietică să 
se joace pe teritoriul unei țări ter
țe, deoarece sportivii sovietici nu 
pot să joace în momentul de față 
pe stadionul din Santiago, care a 
fost loc de detenție pentru patrioți. 
Federația de fotbal a U.R.S.S. a 
protestat împotriva faptului că 
F.I.F.A. susține în continuare ca 
meciul retur să se joace la San
tiago.

Sofia, cu formația Ciprului, ca și 
Olanda în partida cu Belgia, care 
va avea loc la Amsterdam. Un alt 
joc decisiv la Hong-kong : al trei
lea meci Australia — Coreea de Sud 
(pînă acum, 0—0 și 2—2).

• Săptămînă aceasta vor fi 
noscute alte echipe care se vor 
lifica în turneul final al C.M. 
prezentativa Bulgariei nu are 
voie decît de un rezultat egal la

cu
ca-
Re
ne-

• în vederea partidei decisive de 
la Amsterdam, dintre Olanda și 
Belgia, care va desemna formația 
ce va participa la f—l 
competiției, federația olandeză 
specialitate a alcătuit următorul lot 
de jucători : Heinz ___ _
Schrijvers (portari) ; Wim Surbier 
Barry Hulshoff, Ruud Krol, Aad 
Mansveld, Win» Jansen (fundași) ; 
Van Hanegem. Gerrie Muhren. Arie 
Haan (mijlocași) ; Pict Keizer,
Johnnie Rep, Rob Rensenbrinck, 
Willy Brokamp și Johan Cruyff (a- 
tacanți).

faza finală a 
de

Stuy. Piet
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