
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
C. C. AL P. C. R.AL

în ziua de 13 noiembrie 1973, a 
Bvut loc ședința Comitetului Exe- 
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

La ședință au luat parte ca invi
tați membri ai guvernului, șefi ai 
unor instituții centrale, activiști de 
partid și de stat.

Comitetul Executiv a luat în __
cuție analiza și propunerile cu pli
vire la principalele probleme 1 
dezvoltării energetice în Republica 
Socialistă România și măsurile de e- 
conomisire a combustibililor și ener
giei electrice. Pe marginea analizei 
și propunerilor prezentate 
cuvîntul numeroși vorbitori, membri 
ai Comitetului Executiv și reprezen
tanți ai unor ministere economice.

în încheierea discuțiilor la acest 
punct de pe 
luat cuvîntul 
CEAUȘESCU.

Pe baza analizei prezentate și 
a concluziilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Executiv a a- 
doptat o hotârîre cu privire la prin
cipalele probleme ale dezvoltării e- 
nergetice in Republica Socialistă 
România și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei elec
trice, care se dă publicității separat.

Comitetul Executiv a ascultat o 
informare prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, cu 
privire la poziția României față de 
conflictul din Orientul Mijlociu și 
contribuția sa la soluționarea aces
tuia.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință cu vie satisfacție de activita
tea intensă, multilaterală desfășurată 
de conducerea partidului și a sta
tului, de secretarul generai al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din primul moment al izbucnirii 
ostilităților din octombrie a.c., în ve
derea încetării imediate a conflictu-

dis-

ale

au luat

ordinea de zi, a 
tovarășul NICOLAE

lui și trecerii fără Intîrziere Ia o 
reglementare politici care să asigure 
statornicirea unei păci drepte, trai
nice in această zonă a lumii. Prin 
declarațiile oficiale și luările de po
ziție din cuvintările rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu în această 
perioadă, prin mesajele adresate de 
președintele Consiliului de Stat con
ducătorilor de state și guverne, prin 
propunerile și inițiativele întreprinse, 
in spiritul poziției consecvente a par
tidului și statului nostru, România 
și-a adus, și în acest caz, o contri
buție activă în direcția găsirii căilor 
de rezolvare politică a situației din 
Orientul Mijlociu.

Apreciind in mod deosebit prompti
tudinea cu care s-a acționat pentru 
atingerea acestor țeluri. Comitetul 
Executiv ,a dat o înaltă apreciere a- 
portului personal al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și 
varea consecventă a 
niei. Ia inițiativele 
noastră.

Ultimul conflict a 
este necesară aplicarea consecventă 
a rezoluției din noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate, care să 
ducă la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, la re
cunoașterea și garantarea suveranită
ții naționale și a integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă, la 
reglementarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu aspi
rațiile ei legitime.

Desfășurarea evenimentelor, sem
narea acordului pentru consolidarea 
încetării focului, au confirmat, Încă 
o dată, justețea politicii țării noastre, 
a stăruințelor sale în vederea rezol
vării conflictului pe cale politică.

Comitetul Executiv a apreciat că 
în prezent există premise favorabile 
pentru a se ajunge la o reglementare 
definitivă a conflictului și a stabilit 
ca România să-și aducă și în viitor

promo- 
poziției Româ- 
luate de tara

demonstrat că

contribuția pentru consolidarea Înce
tării focului, pentru dezangajare 
militară, creîndu-se astfel condițiile 
începerii lucrărilor conferinței de 
pace, care să ducă la soluționarea 
pe cale politică a problemelor com
plexe ale regiunii și la lichidarea 
pentru totdeauna a conflictului.

Comitetul Executiv consideră că la 
această conferință, sub egida O.N.U., 
alături de părțile direct implicate, 
trebuie să participe și alte state — 
mari, mijlocii și mici — de pe dife
rite continente și îndeosebi din Eu
ropa și Africa, care doresc și pot 
aduce o contribuție constructivă la 
instaurarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu.

In spiritul răspunderii față de des
tinele lumii contemporane. România 
socialistă va continua să acționeze, 
pe toate căile, cu aceeași perseve
rență ca și pînă acum, pentru rein- 
staurarea liniștii în Orientul Mijlo
ciu, pentru statornicirea unor rapor
turi noi de încredere și colaborare, 
în această zonă geografică, astfel in
cit popoarele care trăiesc aici să-și 
poată concentra eforturile mersului 
lor înainte pe calea dezvoltării inde
pendente, economice și sociale — 
ceea ce corespunde intereselor cau
zei păcii și destinderii în Orientul 
Mijlociu, și în întreaga lume.

In continuare. Comitetul Executiv 
a aprobat propunerile privind redu
cerea prețurilor de producție și li
vrare la unele mașini agricole, pre
cum și îmbunătățirea sistemului de 
reglementare a stocurilor 
riale și produse, corelate 
mele de plan.

Comitetul Executiv a 
convoace 
trai al 
in ziua de 28

In încheiere, 
rezolvat unele 
ții curente.

hotărît să 
Plenara Comitetului Cen- 

Partidului Comunist Român 
noiembrie 1973.
Comitetul Executiv a 

probleme ale activită-

PIONIERIA I
ȘI

, SPORTUL

Cine face sport
i CLASA sau ECHIPA ?

Demaraj prea puțin convingător in activitatea sportivă a elevilor din clasele
III VIII, la nivelul nucleului mișcării sportive școlare

Comitetului Central al P.C.R. 
2 martie, cu privire la dez- 
educației fizice și sportului 

i „școala să-și îndepli
nească în întregime rolul ce-1 are în sistemul e- 
ducației fizice și sportului, siluind pe prim plan 
promovarea gimnasticii, atletismului, turismului 
și înotului". Evident, în funcție de condițiile de 
care dispune fiecare unitate școlară în parte.

Ca să se ajungă aici, există o serie de modali
tăți intermediare pe care tot Hotărîrea le preci
zează, atunci cînd arată că școlile și facultățile 
„vor organiza cu regularitate, în afara orelor de 
învățămînt și la sfirșit de săptămînă, în taberele 
școlare și studențești, campionate și competiții 
interne pe clase, școli, ani de studii, facultăți, 
Crosuri de masă, marșuri, excursii și drumeții, 
precum și alte activități sportive 
de cuprindere".

Hotărîrea Plenarei 
din 28 februarie — 
voltarea continuă a 
precizează printre altele ca

cu o largă sferă

Trebuie subliniat că în materie de sport, orga
nizațiile de pionieri au avut și au posibilitatea 
de a acționa, punind in lumină toată fantezia 
copiilor, pasiunea lor recunoscută pentru mișcare. 
De foarte multe ori, cadrele didactice, instruc
torii și comandanții instructori n-au făcut altceva 
decit să coordoneze acțiuni izvorîte din masa 
„cravatelor roșii", așa cum ne-au relevat consta
tările făcute în detașamente și unități de pionieri 
din municipiul Timișoara sau din județele Dolj 
și Neamț.

în cele ce urmează, ne propunem — pentru 
început — să tratăm un aspect al problemei, e- 
vident cel mai important, acela al vieții sporti
ve a clasei, a detașamentului de pionieri. Vom 
folosi, într-0 primă etapă, exemple oferite de 
cîteva școli generale din Capitală, cu precădere 
a acelora care beneficiază de o bază materială 
pentru practicarea sportului...

Nici un campionat la nivelul clasei!
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Săptămina viitoare la Cluj, una din cele mai echilibrate
competiții ale handbalului masculin mondial

XIV-a edijie
a „TROFEULUI CARPAT1“

• Ude mai bune patru ccliipc din lume in confruntare directă
• Ultimele vcriiicâri ale liandbaiiștilor români ia Timișoara,

cu selecționata Cehoslovaciei

Astă-seară, In 16-imile Cupei cupelor la baschet,

STtm LUPTA PENTRU CALIFICARE,

Se aplică, pentru prima dată, modificarea 
regulamentului cu privire la aruncările libere

de mate- 
cu proble-’

Fază din meciul România — Iugoslavia, disputat în trecuta ediție a „Tro
feului Carpați" și cîștigat de oaspeți (17—15). Bine angajat de Gațu, 

Stockl plonjează și înscrie pe lingă Lazarevici, Horvat și Lavrnici. 
Foto: Paul ROMOȘAN

că, în consecință, nu va purta am
prenta decisivelor confruntări din 
cadrul unui campionat mondial. 
Este adevărat. Dar, să nu uităm, că 
aflîndu-se în dispută directă cele 
mai bune patru formații din lume 
(Iugoslavia, România, R. D. Germa
nă și Uniunea Sovietică), echipe a 
căror frumoasă, însă aprigă rivalita
te sportivă este bine cunoscută, lup
ta pentru întîietate și, mai ales,

Sezonul autumnal internațional 
baschetbalistic din Capitală se inau
gurează astăzi, cînd se dispută în 
sala Floreasca, la ora 18,30 (în des
chidere, la ora 17 partida Dinamo — 
C.S.U. Galați în cadrul campionatu
lui național), meciul Steaua—Helsin- 
gin Kisa Toverit, în 16-imile ediției 
a 8-a a Cupei cupelor. Amintind că 
in primul joc, la Helsinki, victoria 
a revenit sportivilor finlandezi nu
mai cu 78—75, înclinăm să credem 
că baschetbaliștii bucureșteni vor 
obține astăzi un succes la o dife
rență mai mare de trei puncte și se

pînă acum, putînd fi decisivă. Să’ 
sperăm, însă, că Steaua își va de
păși adversara printr-un joc com
plet, combativ și eficace, așa cum 
a făcut în sezonul trecut, cînd a în
registrat succese de prestigiu asu
pra unor echipe redutabile, ca Ju- 
ventud Badalona, Jugoplastika Splits 
Racing Ford Anvers și Maccabi Ra
mat Gan.

FORMAȚII, ARBITRI
STEAUA (intre paranteze, numă

rul de pe tricou și talia): Tarău (4—
1,98), Baciu (6—1,80), Savu (7—1,91), 
Pîrșu (8—1,84), Cernat (9—1,94), Po- 
leanu (10—1,90), Dumitru (12—1,86), 
Oczelak (13—2,01), Posa (14—2,00), lo- 
neci (15—1,97).

HELSINGUR KISA TOVERIT: Hon- 
kanen (4—1,84), Kannisto (5—2,16). 
T.iirno (6—1,94), K. Lievonen (8—1,78), 
Pitk&nen (9—1.96), Fipneman (10— 
1,84), Surojegln (11—1,90), Laento 
(12—1,85), Laivuorl (13—1,94), T. Lte- 
vonen (14—1,80), Muurinen (15—1.90).

Arbitri : B. stoicev (Bulgaria) și G. 
Tsolakidis (Grecia).

Școala generală ,,Vasile Alec- 
sandri" din sectorul 7. Discutăm 
cu prof. Eugenia Popa, comandant 
instructor al unității de pionieri. 
Interlocutoarea noastră ne rezu
mă acțiunile întreprinse în prima 
lună din acest trimestru, mai 
multe drumeții și excursii cu școa
la sau cu grupuri de clase, de de
tașamente. Sport propriu-zis ? Vo
lei, duminică 14 
participarea unor 
zentînd clasele a 
o situație, care nu _ 
chiar dacă ne aflăm la început de 
an. cînd pe alocuri mai există o- 
perațiuni de organizare. Mai mult, 
chiar, limitîndu-ne investigația Ia 
tina din clase, a V-a C, la care di
rigintă este o profesoară de edu
cație fizică, Gabriela Gogîltan, 
constatările n-au fost mai fruc
tuoase. Prof. Gogiltan a fost pre-

zentă la numeroase acțiuni spor
tive organizate pe sector (cu dovezi 
concrete), a căutat să atragă în 
activități de mișcare echipele șco
lii. dar mai puțin ne-a convins 
prin ceea ce a realizat, pină acum, 
Pe planul detașamentului, de alt
fel lesne de atras in sport avînd 
și un efectiv foarte mic : 24 de

elevi și eleve, On campionat pe 
detașament la atletism sau măcar 
o probă din această disciplină, 
meciuri la un joc sportiv, pe 
grupe de elevi ? Nimic din toate 
acestea. Evident, ne aflăm apro
ximativ la jumătatea trimestrului; 
dar ce păcat, timpul atît de priel
nic sportului în aer liber din 
tembrie și octombrie n-a fost 
mult valorificat! ...

sep- 
prea

octombrie, cu 
echipe repre- 

VII-a. Evident, 
putea satisface,

Turism și excursii cu toată unitatea
Dar atletism sau jocuri sportive ?

Școala generală nr. 19 din sec
torul 1. Prof. Teodor Dumitrașcu, 
comandantul instructor al unității 
de pionieri ne vorbește pe larg 
despre drumețiile organizate cu 
copiii — cea mai reușită fiind cea 
de la Muzeul satului (circa 12 km) 
— despre alte proiecte privind dru-

felmețiile și excursiile' toate la 
dp frumoase, împletite cu lecții de 
istorie și geografie, pentru cunoaș
terea trecutului de luptă al popo-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

Reintrînd în circuitul său obișnuit 
(după o scurtă alternanță a ritmuri
lor, provocată de organizarea în 
1972 a J.O. în timpul verii), aceas
tă prestigioasă competiție interna
țională care este „TROFEUL CAR- 
PATI“ programează întrecerile sale 
din nou toamna, mai precis săptă- 
mîna viitoare, în moderna și spa
țioasa Sală a sporturilor din Cluj. 
De fapt, este vorba de cea de a 
XIV-a ediție a întrecerii rezervată 
echipelor masculine, a cărei im
portanță se amplifică. în mod evi
dent prin aceea că ea premerge o 
nouă ediție a luptei pentru titlul 
de campioană a lumii (februarie 
1974). '

Lesne de bănuit, deci, interesul 
cu care sînt așteptate aprigele și 
echilibratele confruntări de la Cluj, 
unde vor fi prezente cele mai bune 
reprezentative masculine de hand
bal din lume. Nu exagerăm cu ni
mic în acest sens dacă spunem că 
spectatorii clujeni se pot considera 
mai fericiți din acest punct de ve
dere decit, spre exemplu, amatorii 
de handbal din R. ~ ~
țară care va găzdui în februarie 
campionatul mondial. ” 
aprecieri, deoarece la Cluj, timp de 
aproape o săptămînă, se vor în
frunta cele mai autentice forțe ale 
handbalului masculin mondial, ne- 
existînd jocuri la concurență, spec
tatorii avînd, așadar posibilitatea 
să vadă TOTUL. Se va spune, poa
te, că, totuși, „Trofeul Carpați" este 
o întrecere cu caracter amical și

vor califica In faza următoare a 
competiției, în care caz ar urma să 
Intîlnească (Ia 29 noiembrie în de
plasare, la 6 decembrie la București) 
pe învingătoarea dintre Paisley 
B. C. (Scoția) și B.B.C. Spartak— 
Pepsi (Luxemburg).

In vederea acestei partide, steliștii 
s-au pregătit cu asiduitate atît în 
sala proprie (sîmbătă și duminică), 
cît și la Floreasca (luni și marți), 
insistînd asupra sistemelor de apă
rare (deficitare în întrecerea de la 
Helsinki), contraatacurilor și preci
ziei aruncărilor la coș. în legătură 
cu ultimul capitol, amintim că In 
acest meci se aplică ultima modifi
care a regulamentului, care prevede 
ca, după comiterea a cite 10 faul
turi (în fiecare repriză), greșelile 
personale să. fie sancționate cu două 
aruncări la coș.,,Ceea ce înseamnă 
că importanța eficienței aruncărilor 
libere a devenit și mai mare decit

Pătrunde Kai Lievonen, conducă
tor de joc, unul dintre cei mai 
buni baschetbaliști ai echipei Hel- 

singin K. S.

D. Germană.

Facem aceste

(Continuare în pag. a 2-a)

Călin ANTONESCU

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI DESPRE VICTORIILE Șl INFRINGERILE LOR
Bogată în manifestări sportive interne și internaționale, săptămina 

sportivilor noștri bucuria unor victorii îndelung 
și cazuri cînd nereușita a produs — lor, antre- 
suporteri — insatisfacție. Despre aceste momente 
rubrica dedicată lor.

care a trecut a adus 
pregătite. Au fost însă 
norilor și înflăcăraților 
ne vorbesc sportivii la

GIMNASTICA
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A /V-a ediție a competiției a constituit un mare succes or ganizatonc 

CRITERIUL TINERETULUI" a prilejuit

afirmarea a numeroși boxeri de perspectiva
Timp de aproape o săptămînă. 

orașul Galați a reunit în Palatul 
sporturilor pe toți aspiranții la un 
loc în reprezentativa de box a Ro
mâniei, ce urmează să participe, a- 
nul viitor, ia campionatele europe
ne de tineret, de la Kiev. în cele 
șase reuniuni organizate în cadrul 
competiției „Criteriul tineretului" 
au evoluat aproape 80 de tineri 
boxeri, cei mai buni dintre cei ce 
n-au depășit încă vîrsta junioratu
lui. In aceste condiții, întrecerile 
ne-au oferit o trecere în revistă a 
întregului potențial de care dispune 
sportul cu mănuși din România la 
acest nivel.

Referindu-ne la modul de organi
zare trebuie să remarcăm eforturile 
organelor locale care au asigurat 
condiții optime de desfășurare aces-

♦

Ion Gavrilă (Voința Bu
zău) — una dintre re
velațiile „Criteriului ti
neretului" la box de 
la Galați asistat de an
trenorul său Dumitru 
Marin

Foto : V. BAGEAC

PENTRU PRIMAVARA LUI 1974

MECIURI CU FRANȚA, BRAZILIA, CEHOSLOVACIA5

REPREZENTATIVEI DE FOTBAL

DAN GRECU (Dinamo):
„ÎMI PROPUN S4-F1I PERFECȚIONEZ exercițiul la INELE"

Bucu-

Ca în fiecare an, calendarul com- 
petiționai internațional pentru primă
vara următoare se alcătuiește, în li
niile lui mari, toamna. Ne referim, 
îndeosebi, la jocurile amicale ale re
prezentativelor naționale, care trebu
iesc corelate cu cele cuprinse în 
„programul" oficial, oricum anunțate 
mai din timp.

Primăvara Iui 74, anul turneului 
final al C.M., nu cuprinde partide 
cu miză nici pe continentul nostru, 
nici în altă parte, fapt care duce la 
o sporire a concurenței întru obți
nerea unui „calendar convenabil".

Ferită, din păcate, de grijile „Welt-

meisterschaftului", federația noastră 
de fotbal, este foarte interesată să 
realizeze pentru echipa națională a- 
cele meciuri amicale internaționale, 
absolut necesare in contextul pre
gătirii ei generale. Tratînd din timp 
cu forurile similare din alte țări, 
F. R. Fotbal a și perfectat pentru 
primăvară două asemenea 
ambele in deplasare :

cu BRAZILIA, la Rio de 
la 17 aprilie ;

cu CEHOSLOVACIA, intr-o
te care va fi fixată ulterior, la 24 
iunie.

Sînt avansate tratativele pentru un

întîlni ri,

Janeiro,

localita-

meci tot în deplasare, cu FRANȚA, 
pentru data de 23 martie, confirma
rea definitivă urmind să se petreacă 
zilele acestea.

Singurul joc, acasă, al echipei re
prezentative se va disputa în luna 
mai, în compania unuia dintre a- 
cești trei adversari : GRECIA, BUL
GARIA sau IUGOSLAVIA.

Pentru partea a H-a a programu
lui calendarului internațional, cel de 
toamnă, tratativele se vor purta în 
luna februarie, atunci cînd va fi cu
noscută componența seriilor în Cam
pionatul european, precum și în pre
liminariile olimpice.

tui important concurs. în același 
timp, considerăm necesar să apre
ciem favorabil noua formulă de 
desfășurare a turneului, pe care am 
susținut-o încă de la inițierea ei. 
Permițînd unui număr mai mare 
de concurenți să participe la aces
te întreceri, organizatorii celei de 
a IV-a ediții a „Criteriului tinere
tului" au găsit o soluție optimă de 
stabilire a ierarhiilor valorice la 
toate categoriile și, așa cum antici
pam, a permis afirmarea unor pu- 
giliști necunoscuți, dar bine dotați 
pentru acest sport.

Admițînd numai cîte patru boxeri 
la fiecare categorie, forul de spe
cialitate ar fi fost obligat să efec
tueze o selecție a concurenților _pe 
criterii mai puțin obiective, alegîn- 
du-i pe cei mai buni patru pe baza 
rezultatelor anterioare. Or, întrece
rile de la Galați au demonstrat că 
această ierarhizare prealabilă n-ar 
fi corespuns realității în toate ca
zurile. Pe ringul din Palatul spor
turilor gălățean au apărut multe 
talente noi, aproape necunoscute co
legiului de antrenori, care.au răs
turnat pronosticurile specialiștilor, 
unii dintre ei reușind să pătrundă 
în lotul național ce urmează să în
ceapă pregătirile în vederea compe
tiției continentale de anul viitor. 
Pentru aceste considerente, noua 
formulă organizatorică a celei de a 
IV-a ediții a „Criteriului tineretului" 
a fost unanim apreciată favorabil-

Un fapt pozitiv și demn de re
marcat este cel al răspîndirii geo
grafice a secțiilor care au prezentat 
elemente foarte bine dotate 
sportul de performanță. în 
unor centre puternice care 
obișnuit, în ultimii ani, ca 
zentanții lor să fie mereu în 
fruntașilor în întrecerile juniorilor, 
ca Brăila, Galați, Cluj, Brașov și, 
bineînțeles, București, de data a-

Mihai TRANCA

DAN GRECU (Dinamo 
rești): „Finalele de la Pitești mi-au 
adus cîteva succese deosebite. Mă 
bucură, mai ales, faptul că am 
reușit să cîștig pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion abso
lut al țării, performanță care mă 
onorează. Aveam oarecari temeri în 
legătură cu deznodămîntul acestor 
întreceri, deoarece știam că Mircea 
Gheorghiu manifestă o formă deo
sebită. iar starea sănătății mele nu 
era dintre cele mai bune. Totuși, 
atît la exercițiile impuse, cît și ia 
cele liber alese, am evoluat fără 
greșeli mari, ceea ce a făcut ca în 
final să obțin succesul mult dorit. 
Am apreciat cu satisfacție progre
sul înregistrat de mulți gimnaști ti
neri din țara noastră și cred că în 
anii viitori disputa pentru titlurile 
republicane va fi mult mai echili
brată și că ea va angrena un mai 
mare număr de gimnaști. Sînt bucu
ros că în fața publicului piteștean 
am putut să prezint exercițiul meu 
la inele la un nivel care, în gene
ral, mă satisface și-mi propun ca 
pe viitor să-1 mai perfecționez. Du
minică, în finala pe aparate, nu

astfel
. le pentru a- 

propiata Dinamoviadă, s-a discutat 
chiar propunerea ca să nu iau star
tul în întrecere. Totuși, la unele a- 
parate am concurat (cu succes, cred 
eu), iar la altele a trebuit să renunț, 
așa cum s-a întîmplat la sărituri 
și bară fixă".

m-am simțit prea bine, 
spre a-mi menaja forțeli

căv

TEODORA UNGUREANU (11 
ceul de gimnastică orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej): 
teptam 
pioană

să cîștig titlul 
republicană

(Ll-

cam- 
juni-

BOX
„ARBITRII L-AU

pentru 
afara 
ne-au 
repre- 
rîndul

(Continuare in pag. a 2-a)

oare la maestre. Prezența unor 
sportive cu experiență în competiție 
mă determina să fiu reținută, să nu 
mă gîndesc prea departe- Mă spe
riau mai ales exercițiile impuse, cu 
care evoluam prima oară. Pînă la 
urmă, totul s-a terminat cu bine. 
Am realizat o mare victorie, care 
mă va stimula enorm în pregătirea 
mea viitoare. Deși am numai 13 .ani, 
înțeleg de pe acum foarte bine că 
marea performanță se obține cu 
eforturi considerabile și cred că nu 
va surprinde pe nimeni faptul că 
zi de zi, sub conducerea antrenori
lor mei, efectuez cîte patru ore de 
pregătire. Am avut și două ratări 
în concurs, ceea ce 
să insist mai mult, 
antrenamente, pe
mai grele elemente, spre a nu mai 
greși. Mă afectează mult accidentul 
suferit înaintea prezentării exerci- 
țiilor liber-alese din campionatul 
pe echipe, care 
paus

mă determină 
în viitoarele 

repetarea celor

forțat pe
mă obligă
care nu-1

la un re- 
doream“.

ION GAVRILĂ (Voința Buzău):

PREFERAT PE STOENESCU"
DRAGU (Steaua): „Crite-PAUL

riul tineretului" este cea de-a doua 
mare competiție la care am luat 
parte în acest an. Am reușit să 
mă clasez pe primul loc la catego
ria mea. Astă-vară, la turneul 
„Prietenia" am ajuns în finală ală
turi de Turan Rușit, pe care îi CU

noșteam foarte bine de Ia ______
mente^ și l-am învins fără proble
me. Să fiu sincer, nu m-am gîodit 
niciodată că aici, la Galați, voi a- 
vea de înfruntat un adversar mai

antrena-

(Continuare în pag. a 2-a)

PREGĂTIREA OLIMPICĂ-OBIECTIV PRIORITAR
Unele masuri adoptate în

Executiv alIeri, Biroul 
s-a întrunit în ședința 
lucru.

Analizînd 
de F. R. Atletism și coraportul co
lectivului de pregătire olimpică, Bi
roul Executiv al C.N.E.F.S. a ho- 
tărît, în vederea unei cit mai bune 
folosiri a forțelor umane și mate
riale existente, concentrarea efortu
rilor, în mod prioritar, asupra pre
gătirii și — totodată — a creșterii 
numărului acelor sportivi care do
vedesc posibilități certe de a realiza 
performanțe prestigioase Ia J.O. dir 
1976.

în scopul unei mai bune organi
zări a 
în anul 
adoptat 
acestor

materialele

C.N.E.F.S. 
lunară de
prezentate

pregătirii loturilor olimpice 
viitor, Biroul Executiv a 

noile criterii de alcătuire a 
loturi, pe grupe valorice,

ședința de ieri a Biroului Executiv al C.N.E.F.S.
precum și cifrele de control stabilite 
pentru fiecare ramură sportivă olim
pică.

Biroul Executiv a aprobat, de ase
menea, Regulamentul cu privire la 
clasificarea sportivilor din țara noas
tră, care va fi dat publicității și 
care urmează a intra în vigoare de 
la 1 ianuarie 1974.

Pe baza analizei efectuate de .. 
subcomisie special creată în cadrul 
C.N.E.F.S. — împreună cu reprezen
tanții unor federații si consilii ju
dețene pentru educație fizică și spori 
—, Biroul Executiv a aprobat propu
nerile de îmbunătățire a sistemului 
de evidență și de simplificare a unor 
formulare folosite în mișcarea noas
tră sportivă (caietul de 'evidență al 
a.s0.cîaț}e’ sportive, centralizatorul ac
tivității asociațiilor sportive, cererea 
de legitimare, fișa și legitimația

o

sportivului, cererea de transferare, 
cererea ae afiliere).

In continuare, Birou] Executiv a 
rezolvat unele probleme ale activi-
tații curente.

în încheierea lucrărilor ședinței 
Biroului Executiv, a luat cuvîntul to
varășul general It. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

„ după ce a făcut o apreciere 
critică . a rezultatelor obținute de 
sportivii români în luna octombrie 
a.c., a subliniat necesitatea abordării 
ș.i rezolvării optime, cu deplină res
ponsabilitate și exigență, a tuturor 
problemelor legate de pregătirea o- 
impică, în vederea realizării obiec

tivului final — o comportare cît 
mai valoroasă a sportivilor români 
la Jocurile Olimpice din anul 1976, 
de la Montreal.

l

care.au
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• Mai multă atenție la programări: oboseala poate duce la accidente • Maestre 
numai cu numele © Exercițiiior

nere pentru federația
impuse — mai multe ore de pregătire • O propu

In legătură cu arbitrajulde specialitate

DOUĂ SUCCESE NU POT ACOPERI MULTE MINUSURI
® Însemnări după „Turneul Prietenia*4 la judo (juniori mari)

Arătam în 
precedent că 
mitentă a mai multor competiții cu 
caracter republican oferă specia
liștilor un indiscutabil avantaj, po
sibilitatea urmăririi, în decursul 
cîtorva zile, a mal multor sportivi 
de diferite categorii de clasificare, 
de la cele inferioare pînă la maeș
tri, si stabilindu-se astfel cu mai 
multă ușurință direcțiile de orien
tare ale sportului respectiv. în ce 
privește finalele de gimnastică de la 
Pitești, este de reținut, însă, că a- 
cest avantaj are și o nouă fațetă. 
Este vorba de solicitarea unor efor
turi considerabile din partea unor 
categorii de sportivi, programați să 
concureze de mai multe ori în nu
mai cîteva zile. Este cazul. în pri
mul rînd, al maestrelor junioare, a- 
flate în concurs marți și miercuri 
în cadrul campionatului de juniori, 
și apoi vineri și sîmbătă, în campio
natul pe echipe. Trebuie să recu
noaștem, este un efort uneori peste 
puterile tinerelor sportive, și ne-am 
dat seama de acest lucru din evo
luția de sîmbătă seară, cu progra
mul liber ales, a echipei Liceului 
de gimnastică din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Aproape fără excep
ție, toate sportivele din echipa aces
tui liceu erau obosite și concurau 
sub nivelul real al valorii lor și, 
în general, al competiției de juni
ori. Este un aspect asupra căruia 
federația de specialitate trebuie să 
vegheze cu mai multă grijă, pen
tru că, se știe, oboseala poate duce 
foarte ușor și la accidente.

Am subliniat în relatările noastre, 
ca fant pozitiv, prezența în finala 
campionatului feminin a multor e- 
chipe de maestre, 11 la număr, deci 
68 de gimnaste care aspiră la cea 
mal superioară categorie de clasifi
care. Din păcate, nu întotdeauna o 
echipă participantă la campionatul 
maestrelor este alcătuită din verita
bil? maestre. Unele fie că se pre
zintă la un nivel considerabil sub 
c«ea ce se cere îndeobște la aceas
tă categorie (și au fost asemenea 
cazuri și în acest campionat), alteia 
fie că ignorează într-o prea mare 
măsură cerințele privitoare la greu
tatea ontimă corporală, capitol de 
Ioc neglijabil în gimnastică. Acest 
din urmă aspect a dat muît de 
furcă juriului întrecerii feminine, 
astfel că a fost nevoie să se apeleze 
și la... cîntar. Aceasta pentru că, 
unele snortive din echipele C. S. 
Arad, I.E.F.S. sau Petrolul Ploiești 
aveau o greutate corporală consi
derabil mai mare decît cea optimă, 
în aceste condiții, nu trebuie să 
mai surprindă pe nimeni numeroa
sele căderi de pe aparate, ezitările, 
„bîlbîielile", ca să nu mai vorbim 
de imperfecțiunile tehnice de exe
cuție sau de aspectul artistic 
prezentării în concurs. Și cel mai 
concludent exemplu în această 
vință este diferența enormă 
prima și ultima clasată : 
puncte ! S-o recunoaștem, este mult 
prea mult pentru o finală de cam
pionat în care au evoluat 11 for
mații.

Am dori să facem unele observa
ții critice și asupra prezentării exer- 
cițiilor impuse. Este adevărat, unele 
dintre finaliste, nu au avut timpul 
necesar spre a le pregăti temeinic. 
Ne gîițidim, în primul rînd, la Alina 
Goreac șl Anca Grigoraș, care în 
ultimele luni au pus tot accentul pe

comentariul nostru 
programarea conco-

★

al

pri- 
dintre 

80 de

★ ★

Pe 
bor, într-o mișcare fru
moasă, elegantă, sigură.

bîrnă,

Foto :

*

Georgeta Ga-

D. NEAGU

★

★

care auliber ales, cu
Londra, la campionatele

programul 
evoluat la 
europene. Dar, celelalte gimnaste nu 
prea au avut motive să se prezin
te slab la această finală de campio- 

o 
în- 

ela- 
deo- 
pre-

nat. La sărituri, de pildă, nici 
sportivă nu a executat corect 
toarcerea în partea a doua a 
nului, iar aterizările sînt — 
camdată — de slab nivel, fără 
cizie. La paralele, problema princi
pală este cea a coborîrii, care, de 
asemenea, este defectuoasă la un 
număr mare de gimnaste, iar ampli
tudinea execuției nu se situează 
întotdeauna la un nivel ridicat. La 
bîrnă, elementele obligatorii sînt 
destui de bine învățate, dar e ne
cesar să se acorde mai multă aten
ție piruetei de 180 de grade. în

ce privește solul, reținem că ele
mentele acrobatice nu sînt execu
tate încă cu amplitudinea necesară, 
iar nu toate gimnastele reușesc încă 
să-și coordoneze mișcările cu acor
durile muzicale.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
arbitraje. Mai mult decît în alte 
concursuri ele au dat loc la discu
ții și au fost numeroase cazuri 
cînd antrenori-arbitri ■ trăgeau la 
răspundere șefa de brigadă pentru 
0 notă sau alta. Facem propunerea 
că federația de specialitate să ana
lizeze problema ca, pe viitor, antre
norii sau antrenoarele care au spor
tivi in concurs să nu fie acceptați 
ca arbitri.

Constantin MACOVEI

în cea de a doua zi a „Turneu
lui Prietenia*1 la judo șl-au dispu
tat întîietatea juniorii mari (18— 
20 de ani) din aceleași 9 țări, ce 
au avut reprezentanți și la con
fruntările juniorilor mici (asupra 
cărora ne-am referit într-un co
mentariu trecut). După cum se știe, 
dintre sportivii români prezenți pe 
saltelele de concurs, mijlociul Fe
rencz Laszlo a repurtat un fru
mos succes, cucerind locul doi. Un 
alt judoka român, greul Constantin 
Georgescu, a urcat în final pe 
treapta a treia a podiumului de 
onoare.

Indiscutabil, cele două succese 
ale reprezentanților judo-ului ro
mânesc sînt deosebit de îmbucură
toare, deoarece ele au fost obținute 
în compania unor adversari valo
roși. din țărj în care acest sport 
se practică de mulți ani și ai că
ror concurenți se situează pe locuri 
fruntașe Ia marile competiții in
ternaționale. Ferencz Laszlo a dis
pus prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) de mongolul Zendajus 
Dambashaw și prin ippon (înainte 
de limită), într-un meci deosebit 
de important — al semifinalelor 
—• de cubanezul Falino Rodolfo 
Gonzalez. Ultimul cîștigase seria în 
care concurase, întreeîndu-și toți 
adversarii. Ei bine, în meciul cu 
Laszlo, cubanezul n-a putut evita 
ippon-ul. Ferencz Laszlo l-a „țin
tuit** cu un tate-shino-gatame (imo
bilizare în 4 puncte) în timpul că
reia sportivul cubanez n-a putut 
scăpa din încleștare.

Dincolo de aceste meritorii com
portări este necesar să ne expri
măm nemulțumirea față de multe 
alte aspecte. Ne vom referi, mai în- 
tîi, Ia faptul că dintre cei 10 spor
tivi români, înscriși în concurs (cite 
2 la fiecare categorie) numai unu) 
singur (I ? 1) n-a fost învins din 
primul meci : Iosif Szakacs (cat. 
ușoară). Iată de ce apreciem 
dacă trei dintre juniorii români 
aveau „șansa" de a fi întrecuți 
cîștigâtorii seriilor, avind astfel 
nou prilej de a concura — în 
calificări — pe tabelul primilor 
clasați nu s-ar mai fi aflat nici un 
sportiv al tării noastre. Or, a 
aștepta o astfel de șansă — de loc 
onorantă — sau sorți faavorabili

nu presupune, în nici un caz, o 
excelentă p-egătire tehnică, tactică, 
fizică etc. Este adevărat că sorții 
nu i-au ajutat. Bunăoară, maghia
rul Tibor Papal (cat. ușoară), ceho
slovacul Jiri Dolejs (cat. semimlj- 
locie) și bulgarul Tsumu Atanasov 
(cat. grea) au beneficiat de sorți ce 
le-au înlesnit să ajungă în turul 
al treilea fără să susțină nici mă
car un singur meci.

în lupta la sol aproape toți ju
niorii noștri mari, comit greșeli în 
apărare. Același Szakacs, care fu
sese aplaudat pentru frumoasa vic
torie în partida cu cubanezul Va
lentin Lizana Luna, a ratat o 
mare ocazie de a ieși învingător 
în fața campionului european Ingolf 
Lahr (R. D. Germană), sau cel pu
țin, de a evita înfrîngerea înainte 
de limită. în timpul acestui meci 
Szakacs, la un moment dat, se afla 
cu spatele pe saltea și Lahr voia 
să renunțe la lupta la sol, încer- 
cînd să se ridice în picioare. Atunci,

însă, Szakacs și-a tras adversarul 
șl acesta a Obținut o priză de fi-^ 
sare (osae-komi) finalizînd ippon-ul. 
Multe speranțe erau legate de se- 
mimijlocli Loghin Lazfir și Toma 
Mihalache, dar atît unu] cît și ce
lălalt au fost învinși de către ad
versari — după părerea noastră — 
ce puteau fi depășiți : Laszlo Taș- 
nadi (Ungaria) »i, respectiv, Plamen 
Palazov (Bulgaria).

în sfîrșit, arbitrajele au fost, de 
cîteva ori, dezaprobate de public. 
O decizie de acest fel au dictat 
șl arbitrii români Laurențiu Vasi- 
lescu și Mihai Platon.

Desigur, acest turneu a oferit 
antrenorilor, tehnicienilor, arbitri
lor și sportivilor un bun prilej de 
a se constata pe ce treaptă valo
rică se află în prezent juniorii 
mari, și credem că vor lua cu toții 
măsurile ce se impun.

BASCHET în prima etapă a
turului secund al diviziei B ia bas
chet, au fost Înregistrate următoarei® 
rezultate ; MASCULIN : Construc
torul Arad — Universitatea Craiova 
81—93 (35—38). C.S.M. Iași — Politehnica 
iași 68—34 (41—39). A.S. universitară 
(fostă Olimpia) Sibiu — Știința Medias 
84—81 (39—45), Medicina Tg. Mureș — 
Mureșul Tg. Mureș 96—77 (47—39), Sănă
tatea Satu Mare — Unirea Dej 8S—68 
(38—34). Voința Zalău — Crlșul Oradea 
63—66 (31—30); FEMININ ! C.S.U. Galați 
— Constructorul Galați 101—30 (SI—20), 
Rapid nava — Universitatea Cratova 
86—53 (42—21), Știința Mediaș — Metalul 
Salonta 54—80 (25—34). Știința Sf. Gheor
ghe — Inst. Pedagogic Tg. Mureș 59—73 
(29—42), Sănătatea Ploiești — Tomistex 
Constanța 49—74 (19—30). Rezultatele T.i 
fost transmise de corespondenții : Gh. 
Brlotă, A. ~ ‘
Jura, M. 
loneseu,

Gh.
Vasllescu, Z. Rtșnoveami, !• 

Bonțoiu, șt. Vida, C. Albu. I. 
Dumitru Diaconescu, I. Ștefan.

Costin CHIRIAC

BOX.
cadrul 
C.S.M.

VIIIH IN PLINA ACTUALITATE
LA BUCUREȘTI: cea mai puternică finală a campionatului național masculin
LA BRAȘOV: opt maestre internaționale printre aspirantele la titlu

Lumea șahului trăiește totdeauna 
către sfîrșitul anului zilele activită
ții sale cele mai febrile: au loc, 
prin tradiție, turneele finale meni
te să desemneze pe cel mai puter
nic și cea mai puternică jucătoare 
a țării.

De data aceasta evenimentele 
care suscită un mare interes în rîn- 
durlle amatorilor jocului pe tabla 
cu pătrate albe și negre s-au su
prapus. Finalele, masculină și femi
nină, au loc aproape simultan (ulti
ma a precedat-o cu puțin pe pri
ma) astfel că atenția ne va pendula 
între București și Brașov, orașele 
care găzduiesc competițiile.

★
Demult nu s-a mal întîmplat ca

întrecerile finale ale campionatului
INDIVIDUAL Șl PERECHI LA POPICE

începînd de azi, în arena de bow
ling din stațiunea Neptun (Mangalia 
Nord) se vor reuni cei mal buni po
picari din întreaga țară pentru a-și 
disputa întîietatea în finalele campio_ 
natului republican, individual șl 
perechi, femei și bărbați. Pentru 
această a 33-a ediție a competiției 
s-a calificat un număr record de 
participanți, 107 la femei șl 122 la 
bărbați (Ia individual și perechi). 
Acești finaliști sînt campionii județe
lor, precum și invitați ai federației, 
sportivi evidentlați, clasați pe locu
ri!" 2—3 în confruntările județene.

Se așteaptă o finală deosebit de 
disputată, marea majoritate a con- 
curenților fiind jucători în echipe 
de divizie, car? au la activ nume
roase meciuri, deci o bună pregătire 
tehnică. In plus, prezența la ultimul 
act al competiției supreme pe plan 
republican a compor.enților loturilor 
naționale face ca lupta pentru în
tâietate să fie mai atractivă si de un 
ridicat nivel tehnic.

Actualii campioni vor fi prezenți 
la întrecerile de ta Mangalia Nord, 
mai puțin deținătoarea titlului fe
minin, Ildico Grozăvescu cars este

indisponibilă. Dintre ei șanse mari 
de a-și păstra titlurile au doar Ilie 
Băiaș și Iosif Tismănaru, din echipa 
campioană a țării, Constructorul Ga
lați, care în acest început de șezon 
au dovedit o formă excepțională.

Iată lista actualilor campioni: 
individual senioare — Ildico Gro- 
zăvescu (Voința Timișoara — 
transferată de la C.S.M. Reșița), 
perechi senioare — Cornelia Pe- 
trușcă, Cornelia Grccescu (Voința 
București), individual seniori — 
Ilie Băiaș, perechi seniori — Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru (Construc
torul Galați).

Miercuri după-amiază va avea loc 
prima reuniune, cea de perechi 
(masculin), iar joî vor intra în între
ceri. tot la perechi, fetele. La pe
rechi, se dispută proba clasică, bă
ieții 200, iar fetele 100 lovituri mixte. 
I.a individual, toți participant!! se 
întrec în prima manșă (bărbații 200, 
fetele 100 lovituri) după care vor 
continua disputa pentru titlu ccî cla
sați pe locurile 1—20, atît la femei 
cît ți la bărbați.

turneul final masculin să 
scă — fără excepție — pe 
rifeii eșichierului național. Ediția 
1973/1974 a întrecerii reușește a- 
ceastă performanță și este meritul 
Federației de specialitate de a fi 
știut să sincronizeze astfel calen
darul intern cu cel internațional, 
îneît nici unul dintre fruntașii disci
plinei să nu absenteze.

Așadar, de mîine, în Aula I.P.G.G. 
din Capitală, vom urmări concur
sul la care participă marele mae
stru Florin Gheorghiu, maeștrii in
ternaționali Victor Ciocâltea (deți
nătorul unei recente note de mare 
maestru), Theodor Ghițescu 
mitru Ghizdavu, maeștrii 
Partoș (campionul en titre), 
Ungureanu, Mircea Pavlov, 
Urzica, Traian Stanciu, Constantin 
Botez, Vasile Georgescu, Gheorghe 
Rotariu, Mihai Șubă, Volodea Vais- 
man, Adrian Buza, Șerban Neam- 
țu. Gheorghe Mititelu, Mihai Șuta, 
Neboisa Ilijin și Mihai Rădulescu. 
Ultimul, veteranul finalei, este pre
zent în activitatea șahistă de aproa
pe 40 de ani, concurînd prima 
dată la campionatul național în ... 
1943 !

O curiozitate • nici un debutant ! 
Toți concurenții au mai participat 
la finală, sînt jucători cu o vastă 
experiență de concurs. Putem pre
vedea, în consecință, o luptă deo
sebit de interesantă, la capătul 
căreia vom putea spune că dețină
torul titlului este într-adevăr pri
mul jucător al țării.

★
Și întrecerea feminină, începută 

la Brașov, este 
valoare.

Sînt prezente 
curs 8 maestre
2 maestre, 3 candidate de maestre 
și 4 jucătoare de categoria I.

Este de prevăzut că lupta pen
tru supremație se va da între cele
3 participante la recentul „inter
zonal", Alexandra Nicolau, Elisa- 
beta Polihroniade și Gertrude

reunea- 
toți co-

și Du-
Carol
Emil 

Aurel

de o deosebită

pe tabela de con- 
internaționale (!),

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM
(Urmare din pag I)

periculos decît Rușit. Dar, n-a fost 
așa- In partida finală, Dumitru Ne
gru (Dinamo Brașov) mi-a făcut 
multe clipe grele. Eu m-am depla
sat mereu derutant și l-am „con
trat" cu directe de stînga și de 
dreapta, dar el m-a urmărit în per
manență și a lovit surprinzător de 
mult. Pentru a cîștiga am fost ne
voit să fac apel la toate resursele 
mele de energie. Din această con
fruntare am învățat însă ceva. Pe 
viitor voi fi mult mai atent în me
ciurile cu adversarii pe care îi cu
nosc mai puțin și nu voi considera 
niciodată un meci dinainte cîștigat. 
Și, încă ceva : Va trebui să-mi îm
bunătățesc mult forța de lovire. 
Adversarul „contrat" puternic nu 
mai îndrăznește să te atace mereu".

GHEORGHE MATACHE (Dinamo 
București): „Eram convins că voi 
avea un meci extrem de dificil cu 
brăileanul Costică Dafinoiu, pe 
care-1 cunoșteam din cadrul pregă
tirilor efectuate în comun. Și, totuși, 
a existat un moment în care mi-a 
surîs evident victoria. In repriza 
secundă l-am pri ss cu cîteva stingi 
la ficat pe cure le-a acuzat vlzi-

bil. Eu am sesizat momentul, dar în 
loc să boxez în continuare atent 
și să aplic aceeași tactică, m-am 
repezit în atac și am neglijat apă
rarea, primind lovituri care m-au 
făcut să pierd meciul. Această gre
șeală m-a costat scump. Dar, din 
asemenea greșeli se învață".

ION GAVRILA, (Voința Buzău) : 
„Așteptam de multă vreme un mo
ment în care să am prilejul să-mi 
măsor forțele cu cei mai buni ti
neri boxeri ai țării. Cînd am aflat 
că am fost acceptat să boxez la 
„Criteriul tineretului" m-am bucu
rat nespus de mult. Am crezut însă 
că va fi o întrecere dreaptă, în 
care cel mai bun să cîștige. Am a- 
juns în finala competiției, alături 
de Nicoîae Stoenescu (Box club Ga
lați), ceea ce pentru mine este o 
performanță aproape nesperată. 
Cred că am învins și în acel meci, 
dar arbitrii l-au preferat pe Stoe
nescu. Părerea mea în legătură cu 
decizia mi-a fost confirmată și de 
publicul gălățean, care a dezaprobat 
îndelung verdictul juriului. încu
rajările spectatorilor au fost toni
fiante pentru mine. Le mulțumesc".

nală, însă, voleibaliștii de la Ruda 
Hvezda, ne-au dominat prin jocul 
cu pase scurte, pe centru, căruia, 
din păcate, nu i-am găsit antidotul. 
Blocajul nostru nu a izbutit să 
pareze atacurile. Trebuie să recu
noaștem că sportivii cehoslovaci 
ne-au fost superiori și din punct 
de vedere al pregătirii fizice, capi
tol care și-a spus cuvîntul din mo-

HANDBAL

VOLEI W. SCHREIBER (Dinamo):

„ADVERSARII NE-AS DOMINAT
WILIAM SCHREIBER (Dinamo): 

„Echipa noastră a fost în formă 
bună la actuala ediție a Dinamovia-

PRIN JOCUL CB PASE SCURTE-./*
dei. Am reușit să realizăm, pînă în 
finală, jocuri care au încîntat. Pu
team să cîștigăm competiția. în fi-

Baumstark, cărora Ii se pot adăuga, 
fără îndoială, Margareta Juncu 
(proaspătă cîștigătoare a unui pu
ternic turneu internațional în R.D. 
Germană), Margareta Teodorescu, 
Margareta Perevoznic, Maria Pogo- 
revici, Suzana Makai. Dar, desigur, 
și tinerele jucătoare, 
fără
mare, așa îneît întrecerea se a- 
nunțâ mai atractivă ca niciodată.

Valeriu CHIOSE

ln partida semifinală Ferencz Laszlo (dreapta) pregătește atacul în urma 
căruia va obține ippon-ul în fața cubanezului Fellno Rodolfo Gonzalez

Tn cadrul meciului retur din 
„Cunei F.R. Box“, combinata 
+ Voința Cluj a întrecut cu 

24—19 combinata bucureșteanS Rapid 
+ Metalul. Obțlnîncl victoria Ta o dife
rență de 5 puncte (în tur 19—23). com
binata clujeană s-a calificat pentru etapa 
următoare a competiției. Rezultatul 1r>- 
tîlniril a stat sub semnul întrebării pînă 
la ultima partidă, cînd. în cadrul cate
goriei grea. Al. Mureșean (Ciul) l-a în
vins prin K.O. In repriza a Tl-a pe R. 
Vedner. fată celelalte rezultate In ordi
nea categoriilor (primii sînt trecut! 
boxerii clujeni) ; R. Cosma b p. Z. Stan
ciu : N. Cordos b p. V. Mălinaș; O. An- 
rlerco egal cu I. Lungu ; N. Szailttsl 
b.n. R. Ivanciu : V. Fanrșaly p.p. C. 
Stanef : I. Desmlreanu o. K.O. T C. Stan
ciu; Al. Pona b.p. V. Prodan; E. Tamas 
p.n. N. Tudor: I. Moldovan clștigă " ' 
adversar ; S. Ban p. ab. II M. 
stantlnescu.

fără 
Cor-

ÎNOT. La bazinul „23 August** ___
Capitală a avut loc un nou concurs re
zervat copiilor din categoriile C și O. 
Iată pc cîțiva dintre cîștigătorl : Iulian 
Toacă 41.4—50 m delfin ; Marllena Mâ- 
glașii 38.5—50 ni delfin : C. Manolache 
1:30.6—100 m spate; Andrea Munteanu 
1:33^2—100 ni spate ; M. Ungureanu 45.4 
—50 m spate; Ruxandra Micu 48.7—50 
m spate; O. Cooenescu 1:39.7—100 m bras; 
riinca Pașa 1:31.0—100 m bras (nou rec. 
national): M. Ne«oescu 34.8—50 m liber; 
Andrea Steriu 37.2—50 m liber ; M. Un
gureanu 43.5—50 m liber ; Luminița Ior- 
guleț 51.0—50 m. liber: C. Manolacbd 
42.0—50 m spate; Andrea Munteanu 
43.4—50 m spate; M. Negoescu 1:17.9—100 
m liber: Marllena Mâglașu 1:17.8—100 m 
liber; M. Teodorescu 47.9—50 m delfin: 
Ruxandra Micu 49.8—50 m delfin; Ilînca 
Pașa 42.7—50 m bras; S. Badea 1:34.4— 
100 m delfin; C.S. Școlarul 2:20,0—4x50 
m liber (nou rec. național).

din

ORIENTARE TURISTICA Aso
ciația sportivă I.T.B. a participat, re
cent. la un concurs organizat de B.S.G. 
Lokomotive Magdeburg (R.D. Ger
mană) cu prilejul aniversării a 25 ani 
de existență a acestui club. Concursul, 
desfășurat la HUttenrode, a reunit 92 
concurențl din diferite localități ale 
R.D. Germane și 5 reprezentanți ai 
I.T.B.-ului. în probele Individuale, spor
tivii bucureștenl au ocupat locurile : 2. 
Paula Chlurlea, 3. Șișu Aurora (feminin). 
3. Gli. Albiei, 7. Cr. Chlurlea, 9. R Roșea 
(masculin). In clasamentul general pe 
echipe, I.T.B. s-a clasat pe primul loc. 
fiind armat de reprezentativa clubului 
Lokomotive Magdeburg. Rezultatele 
sportivilor noștri sînt cu atit mal va
loroase cu cit gazdele au utilizat la 
acesz concurs un teren și o hartă care 
le erau binecunoscute, ceea ce le oferea 
un apreciabil avantaj. Traseele au mă
surat : 7.3 km cu 230 m.d.n. (feminin) 
șl 12,8 km cu 370 m.d.n. (masculin).

Foto : Ion MIHÂICÂ

POLO. In „Cupa Municipiului Bucu- 
r.ești" rezervată echipelor de juniori 
s-au înregistrat duminică următoarele 

Dlnamo — Școlarul 6—5 (3—1,
1— 1); Progresul — Șc. sp. 3
2— 0, 4-1, 3—0): SP. 1 —
(2—0, 0—2, 0—1, 0—0).

rezultate :
2—2, 0—1,
9-1 (0-0, 
Rapid 2—3

deocamdată 
galoane, sînt dornice de afir- PATINATORI BRAȘOVENI

Viteziștii de la Linamo Brașov 
urcă în fiecare zi la patinoarul ar
tificial din Poiana, unde se pregă-

A XlV-a EDIȚIE

A „TROFEULUI CARPAțl"
(Urmare din pag. l)

pentru a depăși un adversar direct, 
luînd asupra lui un „avans" moral, 
va da naștere, ca și la celelalte 
ediții ale întrecerii, la partide cu 
o deosebită încărcătură competițio- 
nală, cu o tensiune dintre cele mai 
mari.

Și cum să nu fie așa, cînd . la 
start sînt prezente : IUGOSLAVIA 
campioană olimpică și clasată pe 
locui III la C.M. din 1970, ROMÂ
NIA, campioană mondială în 1970 
și deținătoare a medaliilor de ar
gint Ia J.O. de Ia Munchen, R. D. 
GERMANĂ, finalistă a C.M. din 
1970 și ocupanta locului IV la J-O. 
și UNIUNEA SOVIETICĂ, forma
ție care în ultimul an și-a confir
mat. prin victorii de necontestat, 
justificatele sale aspirații 
de campioană a lumii ? 
argumente ar mai putea 
în sprijinul afirmației
Poate, doar cele legate de partici
parea și a reprezentativei DANE
MARCEI, o țară în care handbalul 
se bucură de trainice tradiții și un-

la titlul
Ce alte 

fi aduse 
noastre ?

PIERDUT!
mentul cînd noi... conduceam cu 
2—1 la seturi. Poate că am fi cîș- 
tigat, totuși, și în condițiile arătate, 
dacă din sextetul de bază nu ne-ar 
fi lipsit un trăgător principal cu 
experiență, cum este Gabriel Udiș- 
teanu, ceea ce a influențat într-o 
oarecare măsură și moralul echi
pei".

de acest sport cunoaște o largă răs- 
pîndire în rîndurile tineretului. De 
altfel bunele rezultate obținute de 
handbaliștii danezi (finaliști ai C.M. 
din 1967 și semifinaliști tot Ia 
C.M. în 1970) sînt o confirmare de
plină a aprecierilor făcute mai 
înainte. Alături de aceste cinci e- 
chipe reprezentative, la startul 
ediției din acest an a „Trofeului 
Carpați" va fi prezentași selec
ționata secundă, în fapt o forma
ție cu multe, foarte multe elemente 
tinere, a țării noastre.

Acestea sînt cele șase competitoa
re care se vor prezenta începînd 
de marți 20 noiembrie în fața en
tuziastului și competentului public 
clujean. Cum despre echipe vom 
mai avea prilejul să vorbim, deo
camdată să oferim cititorilor și alte 
cîteva amănunte organizatorice. La 
Cluj s-au făcut și se fac încă pre
gătiri intense, a căror finalizare și 
punere în practică va onora o în
trecere de o asemenea amploare. 
Paralel cu aceasta, federația de 
specialitate a luat, din timp, toate 
măsurile necesare bunei desfășurări 
a întrecerilor, astfel că există toate 
condițiile pentru ca această a XIV 
ediție a „Trofeului Carpați" rezer
vată echipelor masculine să se în
cheie cu un frumos succes.

Un astfel de final ar fi și mai de
plin dacă, în ultima zi a întreceri
lor (duminică 25 noiembrie) pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului se 
va sui căpitanul echipei noastre re
prezentative, maestrul emerit 
sportului ing. Cornel Penu.

f

EVOLUEAZĂ IN UNGARIA
tesc intens în vederea unui turneu 
pe care îl -vor întreprinde-în Unga
ria. Astfel, cunoscuții sportivi Va
sile Coroș, Alexandru Boer, și La- 
dislau Foct vor pleca la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni la Budapesta, pen
tru a participa Ia patru concursuri 
internaționale. Al doilea lot de di- 
namoviști, format din Marian Mi
hail, Attila Varga și Radu Nicu- 
licioiu vor efectua deplasarea la în
ceputul lunii decembrie, urmînd 
a lua startul în două reuniuni de 
juniori, programate pe pista arti
ficială din Capitala țării vecine. Vi- 
teziștii brașoveni vor fi însoțiți de 
antrenorul Ernest Ulrich.

VOLEI
s-au disputat partidele etapei a Vl-a- 
Iată rezultatele : MASCULIN : Electra 
București — Locomotiva București 3—o. 
Medicina București — Delta Tulcea I—3. 
Relonul Săvineștl — C.S.U. Pitești 3—1. 
Unirea Tr...Brăila — Aurora Bacău 3—0. 
Farul Constanța — Confecția București 
3—2, Corvinul Hunedoara — Electropu
tere Craiova 3—0, Foresta Arad — Me
dicina Timișoara 3—1. Industria slrmei 
C. Turzii — C.F.R. Cluj 3—1, Voința 
Alba Iulia — C.S.U. Brașov 3—1, C.S.M. 
Suceava — Politehnica lași 3—0. Sil" 
vania Ș. Silvaniel — Alumina Oradea 
3—0; FEMININ : Tomistex Constanța — 
Universitatea Iași 2—3, Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.U. Galați 3—0, Construc
torul Arad — Corvinul Deva 0—3. 
I.G.C.M. Brașov — Voința Brașov 0—3. 
Drapelul Roșu Sibiu — Dacia Pitești 
1—3, Medicina Tg. Mureș — Medicina 
Timișoara 2—3, C.S. Zalău — .^Voința 
Oradea 3—1. Corespondenți ; C. f.S.mțea- 
nu, I. Baltag, C. Goldenberg. I. Vlad, Șt. 
lacob, p. Țonea, I. Filipescu, C. Alexa. 
T. Topan, G. Tamaki, G. Lorac, 1. Io- 
nescu, S. Albu, SI. Bonțoiu.

în Divizia B de volei

„CRITERIUL TINERETULUI
(Urmare din pag 1)

ceasta am constatat 
multe prezente noi

cu satisfacție 
și remarcabile.

REVIRIMENTUL 
CRAIOVEAN

BOXULUI

ELENA VĂCÂRU
„N-AM PUTUT SĂ REFACEM HANDICAPUL DIN PRIMELE REPRIZE"

Reprezentativele de handbal ju
niori ale României au susținut, la 
finele săptămînii trecute, în loca
litățile Brandenburg și Premnitz, 
întîlniri amicale cu formațiile simi
lare ale R. D. Germane. La feminin, 
succesul a aparținut, în ambele în
tîlniri, echipei țării gazdă, cu 
10—6 (7—2) și 12—6 (8—2), în timp 
ce la masculin victoriile au fost îm
părțite ; una a revenit handbaliști- 
lor români, cu 16—14 (8—6), iar 
cealaltă sportivilor din R. D. Germa
nă cu 13—12 (7—4). Iată opiniile 
a doi dintre componenții reprezen
tativelor României :

ELENA VACARU : „în ambele 
partide am început slab, permițînd 
adversarelor noastre să aibă iniția
tiva și să se detașeze. Cu toate că 
portarul nostru (Ana Man n.n.) s-a 
dovedit în formă, echipa n-a știut 
să-i acorde ajutorul necesar, lăsînd

deseori breșe în sistemul defensiv 
Aș sublinia și faptul că deși în re
prizele secunde noi am evoluat mai 
bine, diferența pe care o aveam de 
recuperat s-a dovedit 
pentru a mai putea 
complet".

ȘTEFAN DEACU :
meci, pe care l-am pierdut, am fost 
realmente surprinși de vigoarea 
adversarilor noștri, am ratat o su
medenie de ocazii clare, apărîndu- 
ne cu mult sub posibilități. în cea 
de a doua partidă, însă, ne-am rea
lizat acțiunile ofensive mai bine, am 
intensificat circulația pe semicercul 
advers și am preferat șuturilor de 
la distanță depășiri și pătrunderi 
decise. în plus, cred că trebuie re
marcat aportul portarului nostru 
(C. Pînzaru — n.n.) care și-a adus 
o importantă contribuție la reali
zarea victoriei".

prea mare 
fi refăcută

,.în primul

ta

al
Și nu 

s-ar putea spune că handbaliștii ro
mâni nu sînt favoriții întrecerii... 
Ei au cîștigat în acest sezon cîteva 
mari și dificile turnee internaționale 
(Trofeul Iugoslavia, Turneul de la 
Martin), ceea ce-i situează printre 
formațiile cu șanse evidente nu nu
mai la Cluj, dar. și la apropiatul 
campionat mondial. Edificatoare în 
acest sens vor fi cele două jocuri 
pe care reprezentanții noștri le 
susțin mîine și sîmbătă la Timi
șoara în compania selecționatei ce
hoslovace. Nu încape îndoială că 
după aceste două partide aspirați
ile elevilor lui N. Nedef și O. Vlase 
vor căpăta contururi mai precise...

Cu cîțiva ani în urmă, Craiova — 
oraș care a dat multe elemente de 
valoare boxului românesc — înce
tase de a mai fi una dintre sursele 
producătoare de tineri talentați 
pentru sportul cu mănuși. Ne între
bam atunci ce se întîmplă cu boxul 
craiovean și așteptam o nouă co
titură în activitatea pugilistică din 
Bănie. întrecerile de Ia Galați ne 
obligă să recunoaștem că revirimen
tul s-a produs. După ce Constantin 
Ștefanovici și Paul Dragu au ple
cat să-și satisfacă stagiul militar 
la cluburile bucureștene Dinamo și, 
respectiv, Steaua, Craiova a do
vedit că mai are încă suficiente 
resurse pentru a juca un rol în
semnat în cea mai mare competiție 
rezervată tinerilor pugiliști din țara 
noastră. în reuniunea finală a „Cri
teriului tineretului" antrenorii cra- 
ioveni Mihai Goanță și Dumitru 
Fintînă au condus din colț încă trei 
tineri care au fost remarcați de 
selecționeri : Florian Gliiță (cîștigă- 
tor detașat la categoria pană), Con
stantin Buzdugeanu (învingător ne
contestat Ia cocoș) — necunoscut 
pînă la acest concurs — și Adrian 
Turcitu (depășit, neconcludent), 

. Vergii Sîrbu — unul 
mai talentați boxeri ai 
nerații).

de 
ceidintre 

tinerei ge-

LOCALITĂȚI NOI PE 
PUGILISTICĂ A ȚARII

HARTA

Dar, despre boxul craiovean s-a 
mai scris elogios și cu alte prile
juri. în rîndul celor mai buni 22

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA RUGBY
B

In 
de 
în

Turul campionatului Diviziei 
de rugby se apropie de sfîrșit. 
seriile I și a 11-a mai sînt 
disputat două etape, în timp ce 
grupele a IH-a și a IV-a întrece
rile s-au încheiat. Tată rezultatele 
înregistrate în etapa a IX-a :

Tînărul Petrolist Ploiești—Olim
pia București * ~
giu 
București — 
40—0, Oțelul 
structorul București 6—34. C.F.R. 
Constanța — Constructorul Constan
ța 0—4, Cimentul Medgidia — AI-

3—46, Dunărea Giur-
A.S.E. București 6—6, Rapid 

Politehnica București
București — Con-

batros Eforie Sud 52 —16, Ideal 
Cernavoda — Portul Constanța 
4—0. Chimia II Năvodari — Farul 
II Constanța 9—4, Voința Constanța 
— I.T.C. Constanța 4—4, Șc. sp. 2 
Constanța — Dacia Constanța 6—6, 
C.F.R. Brașov — Șoimii Sibiu 58—0, 
Șc. sp. Timișoara — Electroputere 
Craiova 4—6, Precizia Săceie — 
Dacii Sibiu 25—3.

Corespondenți s O. Bîltcanu, Tr. 
Barbălată, C. Carol, G. Rosner, O. 
Guțu.

de tineri pugiliști români s-au nu
mărat însă și sportivi proveniți din 
secții neînsemnate, unde boxul de 
performanță 
pași. Dintre 
Iul Salonta 
goș), Voința 
tru Marin), 
trenor Gabriel Tîmpescu), 
Iași (antrenor Nicolae 
Viitorul Vidra (antrenor 
Păun), și Tehnofrig Cluj (antrenor 
Mihai Botezan), care au fost bine 
reprezentate la cea mai importantă 
competiție rezervată tinerilor boxeri 
din țara noastră.

Carol Hajnal (Metalul Salonta)
— învingător la categoria ușoară — 
este apreciat ca cel mai talentat pugi
list din tînăra generație- Ion Gavri
la (Voința Buzău) l-a eliminat din 
competiție pe cîștigătorul turneului 
„Prietenia", Niță Robu, și numai o 
eroare de arbitraj l-a privat de 
dreptul de a-și înscrie numele pe 
lista învingătorilor la categoria 
muscă. Pentru Gavrilă, ca și pen
tru alții, „Criteriul tineretului" a 
însemnat rampa de lansare în boxul 
de performanță. Pînă la aceste în
treceri, talentatul elev al antreno
rului D. Marin era necunoscut. De 
Ja Metalul Suceava au fost prezenți 
La turneul gălățean doi pugiliști 
talentați care au atras atenția se
lecționerilor : Dorin Bubă (cat. 
mijlocie) și Marin Vornicu (cat. 
cocoș). Nicolae Chipirog, elevul an
trenorului Nicolae Florescu (Nico- 
lina Iași) este un element excelent 
dotat pentru acest sport. Semigreu 
la 17 ani, el a dovedit calități ce-I 
pot purta destul de repede spre 
treptele superioare ale ierarhiei 
sportive. Această nouă apariție a 
impresionat pur și simplu întreaga 
asistentă de la Galați. Deși învins 
în semifinală de Carol Hajnal, Ion 
Budușan, elevul antrenorului Mihai 
Botezan (Tehnofrig Cluj), s-a pre
zentat excelent pregătit la compe
tiția sus-amintită, irapunîndu-se în 
fața selecționerilor. Și 
remarcați La Galați ar 
tinua,..

Pentru considerentele 
mai sus apreciem că cea de a IV-a 
ediție a „Criteriului tineretului". în 
noua ei formulă de disputare. a 
constituit un veritabil succes. Refe
riri la nivelul valoric al 
lor de la Galați, ca și la 
Iul tinerilor susceptibili 
parte din echipa ce ne va 
ta la campionatele europene 
anul 1974, vom face într-un alt ar
ticol.

abia se atlă la primii 
acestea amintim Meta- 
(antrenor Emeric Ba- 

Buzău (antrenor Dumi- 
Metalul Suceava (an- 

Nicolina 
Florescu). 

Iulian

lista celor 
putea con-

enumerate

întreceri- 
potenția- 
să facă 
reprezen- 

din
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OPINII

A „LANTERNEI ROȘIIi
i
i forul I nostru 

specialitate și să/ sperăm 
momentele tie nespforiivitate.

i PETROLUL SUB BAT AIA DOGORITOARE

LA ORDINEA ZILEI

URGENȚE...

Bercenl a încetat de mult să mai 
fie un simplu cartier. De la Ber- 
ceni Sud I, s-a ajuns acum Ia Ber
cenl Sud II, III, IV ș.am.d. O în
treagă zonă, fostă „albă" pe harta 
Capitalei, dintre șoseaua Olteniței 
și șoseaua Giurgiului, de la „Man- 
dravela" pînă la gara Progresul, 
a fost acum cucerită de frenezia 
noilor construcții, a sutelor de 
blocuri care adăpostesc zeci de mii 
de familii, acestea avînd și cîteva 
mii de copii. Foste vii și poruin- 
biști sau vaste cîmpuri de arătură 
se transformă, de Ia zi la zi, luîn- 
du-se la întrecere cu celelalte ora- 
șe-satelit ale Bucureștilor: Balta 
Albă, Titan, Drumul Taberei, Mili
tari. Se trasează noi bulevarde, 
străzi și alei, se conturează tot mai 
multe pieți, se înalță, mereu, alte 
școli și complexe comerciale.

Știm, toate acestea cer o mare 
cheltuială de energie, dar șl de 
fonduri și o nu mai mică investi
ție de spirit gospodăresc, din care 
nu pot să nu lipsească, nicidecum, 
utilul și frumosul. Și una din gri
jile îmbinării acestui util cu fru
mosul trebuie să fie dedicată celor 
ce vin după noi, copiilor care vor 
prelua mîine torța din mina con
structorilor, a muncitorilor din uzi
ne, a cercetătorilor de astăzi. Acea
stă nouă generație trebuie s-o creș
tem, însă, într-un climat din care 
să gonim orice tendință de poluare 
fizică și morală. Și nimic mai po
luant pe ambele planuri decît mai
danul cu sordidul lui aspect ma
terial (depozite de gunoaie, dârîmă- 
turi de foste magazii, țarcuri — 
vestitele țarcuri cu cazanele zincate 
din care resturile menajere dau pe 
dinafară), dar și cu spiritul 'de mai
dan, proliferat de unii adolescenți 
— cavaleri rătăcitori ai tristei lipse 
de educație — ajungînd la copiii ce 
abia se ridică pe picioare și al căror 
ochi și timpane fragede înreglstrea-

ză, de pe acum, grosolănia gestu
rilor, murdăria vorbelor...

Pe bulevardul Metalurgiei — de 
Ia stația Aleea Nișei (de unde con
strucțiile sînt definitiv înălțate) și 
pînă la capătul liniei din bulevar
dul Dumitru Petrescu, maidanele 
se țin lanț, atît la „fațadă", cît și 
în adîncime. spre celălalt bulevard 
— Constantin Brîncoveanu. Pe toate 
aceste maidane ar putea să se ame
najeze, pe lîngă necesarele locuri 
de parcaj, și un număr de „locuri 
de joacă" — tot atît de necesare — 
pentru sutele, miile de copii care 
se hîrjonesc, acum, printre munți 
de pămînt, In mijlocul grămezi
lor de ciment și al mormanelor de 
gunoaie. Locatarii — în speță, pă
rinții — au făcut zeci de demersuri, 
ca toate aceste „vestigii" să fie 
ridicate de autocamioanele diver
selor trusturi de construcție, care 
le-au abandonat acolo. Gospodarii 
sînt hotărîți să pună, singuri, mîna 
spre a săpa gropi pentru pomii care 
vor filtra aerul, pentru gazonul și 
florile care vor înfrumuseța locu
rile de joacă ale generațiilor ce vin 
după noi. Mini-terenuri de tenis, 
de volei, de baschet, mese de ping- 
pong, să răsară pe actualele mai
dane, spre a nu lăsa copiii să se 
joace în mijlocul străzilor (expuși, 
deci, accidentelor) sau al dărîmătu- 
rilor și grinzilor de beton.

Edilii sectorului 5, care de multe 
ori au fost la fața locului, convin- 
gîndu-se, vizual, dar și... olfactiv, 
de „realitățile11 ce urîțesc fața Ber- 
cenilor, ar putea mobiliza toate 
forțele — ale trusturilor de con
strucții (care, după ce-au ridicat 
frumoasele blocuri, nu se mai în
grijesc de ceea ce lasă în urma lor) 
și ale cetățenilor, dornici de a crea 
pentru ei și copiii lor o altă at
mosferă, de sănătate fizică și de 
elevată frumusețe etică — așa cum 
sîntem datori să realizăm !

Al. VIDRAN
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Pentru Petrolul perioada de glorie 
a rămas in-urmă, șl In anii aceștia, 
echipa a coborît spre periferia cla
samentului. Acum, însă, formația 
ploieșteană stă in coada primului 
eșalon și e Ia 
de ocupantele 
și Politehnica 
singură colegă 
Club Bacău.

Am fost din nou la Ploiești. Am 
plecat minați de aceeași stăruitoa
re întrebare î totuși, ce 
cu Petrolul ? Și de la 
trebare urmează alte și 
meriri.

...Luni 12 noiembrie, 
suferită la Brașov, și la un 
atît de categoric, a adus tristețe în 
rîndurile celor apropiați fotbalului 
prahovean. Petrolul n-a mai cîștigat 
un meci de la 8 septembrie, de la 
acel 4—1 cu U.T.A., cînd speran
țele unui reviriment păreau justifi
cate. Dar, de atunci, echipa a avut 
o neașteptată și vertiginoasă cădere. 
Nici o victorie în 6 jocuri I

Cum a ajuns Petrolul aici ? Prin 
jocuri mediocre (cu cele două Poli
tehnici), după care deznădejdea s-a 
cuibărit în sinul echipei î „Dacă nici 
pe noile promovate nu le-am în
vins, atunci pe cine ?" Pisău, un 
băiat care ne-a produs o impresie 
excelentă, în drumul dintre Liceul 
industrial și casă, ne contrazicea 
luni : „Nu, băieții nu sînt descura
jați. Sînt convinși că pot da mai 
mult. La Pitești și Brașov, și cbiar 
la Tg. Mureș, am jucat bine, dar 
am pierdut". Poate că Pisău are 
dreptate, după cum nu-1 vom eon-

o distanță de 3 puncte 
locurilor 15—16 (U.T.A.
Iași) avînd doar o 
de suferință, pe Sport

se întîmplă 
această în
alte nedu-

înfrîngerea
scor

trazice nici pe Decu Crîngașu, noul 
căpitan de echipă, doar la 22 de ani, 
care în ziarul WamnM PraKnirnt” 
de Ieri, declara i 
rîrea jucătorilor pentru 
la capăt". Da, Crîngașu, 
nea declarații am mai 
tunci, după înfrîngerea 
nica Iași. Și, totuși, 
reușește să obțină în deplasare unul 
din cele 4 puncte pierdute acasă. 
De ce ? O parte din răspunsuri 
le-am auzit de Ia Teodor Constan- 
tinescu, prim-vicepreședinte al 
C..J.E.F.S. : „Există o acalmie peri
culoasă. La Petrolul s-a dus o proas
tă politică ds cadre. S-a dat dru
mul cu mare ușurință la atîția jucă
tori și s-a luat ce a picat", 
este un adevăr.
format jucători 
la Universitatea 

. din), la Sportul 
veanu), la F. C. ■ 
tinescu) etc. Au 
cestui campionat
Ionescu, Moldovan, Mierluț, Oprișan. 
Au plecat să-și satisfacă stagiul mi
litar Cozarec, Tudorie, Toader, 
Curcă, Dobre. Unora, conducerea 
clubului le-a dat dezlegarea cu 
mare ușurință. In locul lui I. Con
stantin a venit Culda, dar acesta e 
student la București, face naveta 
și nu se poete pregăti cum trebuie. 
A venit Cuperman, departe de cel 
ce a fost la Iași. Petrolul primește 
dezlegarea lui Neom în schimbul 
lui Nae Ionescu, dar Naom,.. se în
drăgostește subit de Satu Mare șl 
în locul lui a venit la Ploiești un 
oarecare Nicolau, necorespunzător

.Flamura Prahovei' 
„Există toată hotă- 

a lupta pînă 
însă aseme- 
auzit și a- 
cu Poîiteh- 
Petrolul nu

Atci 
s-au. La Ploiești

care evoluează azi 
Craiova (Boc, Bă- 
studențesc (Moldo- 

Constanța (Constan- 
plecat înaintea a- 

I. Constantin, N.

CINE FACE SPORT
(Urmare din pag. 1)

rului nostru, a frumuseților patriei, 
a construcțiilor socialismului. Am 
înțeles din relatarea — și din datele 
oferite de interlocutorul nostru — 
că principala preocupare sportivă a 
unității de la „19“ o constituie, cel 
Puțin în etapa actuală, în trimes
trul I, ca toți elevii și elevele să 
devină pionieri turiști, trecînd în 
acest sens, conform unul regula
ment special, o serie do norme. 
Deci, s-ar putea vorbi aici despre o 
activitate turistică de masă, care 
va cuprinde treptat întreaga uni
tate. Este foarte bine! Dar, am dori 
mai mult, ținînd seama de condi
țiile existente aici — un teren

bituminat pentru jocuri, o sală de 
sport, unică în Capitală, la nive
lul școlilor generale ; am dori să 
vedem organizate campionate pe 
clase, Ia handbal, de pildă, școala 
beneficiind și de o profesoară de 
specialitate. Elena Iledeșiu, maes- 
tră emerită a sportului, fostă com
ponentă a echipei României de 
handbal, de alți doi profesori de 
educație fizică, buni organizatori. 
Lucian Oros și Mircea Anghel. Mai 
presus de orice, desigur, de o di
rectoare, prof. I.ucreția Sandru, 
care ar fi îneîntată ca TOȚI elevii 
de la „19“ să fie cuprinși în prac
ticarea exercițiului fizic. Mai mult, 
ca această 
vină chiar 
manței !

unitate școlară să de- 
o pepinieră a perfor-

Deși comandantul instructor de pionieri
este profesor de educație fizică...

Școala generală nr. 119 din sec
torul 5. Comandantul instructor 
al unității de pionieri — totodată 
profesor de educație fizică — Dorit 
Popescu nu este, inițial, prea în- 
cîntat de dialogul propus. Motivul 
este simplu — clasele, detașamen
tele nu au încă un program spor
tiv propriu, un calendar competi- 
țional. Ne-a prezentat cîteva situa
ții globale — și aici tot excursii șl 
drumeții cu întreaga unitate, ac
țiune meritorie, fără discuție, dar 
care denotă prea puțină preocu
pare pentru atragerea copiilor în
tr-o activitate sportivă legată di
rect de viața clasei. Nici chiar cla
sa a V-a B la care este dirigintă 
profesoara de educație fizică, Ma
ria Lazariuc, nu posedă acum, 
după prima lună din acest trimes
tru. un calendar competitions!,

care să exprime interesul copiilor 
pentru o disciplină sportivă, pre
zența lor, să zicem in atletism, in
tr-un joc sportiv sau în gimnas
tică...

înțelegem că prof. Doru Popescu 
este foarte solicitat cu munca de 
coordonare a activității pionierești, 
cunoaștem eforturile sale pentru 
îmbunătățirea condițiilor de lucru 
în școală. Totuși, ținînd seama de 
faptul că este profesor de educație 
fizică, ne-atn fi așteptat Ia mai 
mult pe planul organizării activi
tății sportive, în primul rînd la 
nivelul detașamentelor, inițiind în 
acest sens învățătorii, pe ceilalți 
profesori de cultură generală care 
îndeplinesc și funcția de diriginți. 
Din păcate, pînă acum la ..119" 
foarte puține asemenea preocu
pări...

Nu scuze, justificări, ci spirit colectiv de muncă !
Cu foarte puține diferențieri, 

cele constatate în școlile generale 
care au format obiectul primei 
noastre investigații au un numitor 
comun : preocuparea pentru orga
nizarea unei activități sportive, în 
primul rînd la nivelul clasei, a 
detașamentului, se face prea puțin 
simțită. Comandanții instructori ai 
unităților de pionieri, profesorii- 
diriginți, în unele cazuri, au găsit 
repede o justificare: încă n-a fost 
definitivat planul activităților spor
tive pe detașamente. Operația ur
mează a fi materializată abia cu 
ocazia alegerilor în organizațiile 
de pionieri, care se află în plină 
desfășurare. Abia acolo, în adună
rile de organizație, pionierii vor 
propune modalitățile de desfășu
rare a activității lor sportive, vor 
iniția unele concursuri și compeți- 
ț'-i. Nu ne îndoim că așa va fi. 
Apare. însă, firesc întrebarea : de 
ce n-au fost inițiate asemenea 
acțiuni sportive în întimpinarea 
acestui important eveniment pio
nieresc. de ce nu s-a încercat să-l 
prefațeze cu cîteva reușite și în 
domeniul sportului ? Ce s-ar fi în- 
tîmplat, de pildă, dacă alegerile 
în organizațiile de pionieri s-ar fi 
efectuat 
mestrul 
formulă 
fășuratâ 
mată la 
sau cu angajarea doar a unor e- 
chipe reprezentative de detașa
mente ? Din fericire, o asemenea 
optică n-a existat peste tot. Dim
potrivă, în unele unități de pionieri 
— cele ale școlilor generale nr. 76, 
84. 103. 111. 175 șa. — campiona
tele pe clase la diferite discipline 
au constituit o realitate. începînd 
cu primele săptămîni ale noului an 
de învățărnînt...

In existența unei vieți sportive 
active Ia nivelul clasei trebuie să 
fi- interesate aiit conducerile șco
lilor cît și organele sportive ale 
sctoarelor îndrurnind învățătorii 
și profesorii, ajutind la rezolvarea 
unor probleme legate de echipa
ment sau de folosirea unor baze 
sportive, acolo unde apar neajun
suri Ia acest capitol. Cu alte cu*

vlnte se face necesar un efort co
lectiv pentru a atrage în practi
carea exercițiului fizic, al sportu
lui, ÎNTREAGA clasă, tot detașa
mentul de pionieri, dînd astfel 
conținut importantei Hotărîri de 
partid din 28 februarie — 2 mar
tie.

în decembrie sau în tri
ll ? S-ar fi recurs la o 
de activitate sportivă clcs- 
în quasi-anonimat. rezis- 
cîtcva acțiuni pe unitate
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Dumitriu II inițiază un nou atac spre poarta Sportului studențesc, rămas insă ~ -......................  ■fără rezultat. Și, astfel, echipa Rapid nu realizează, in acest sezon, 
nici un punct in meciurile cu celelalte trei „bucureștene".

Foto : P. ROMOȘAN

DUPĂ 13 ETAPE IN DIVIZIA A

CIFRELE VORBESC...
O în cele nouă partide ale eta

pei a XIII-a s-au înscris 26 de go
luri, totalul lor ajungînd la 
(221 gazdele, 83 oaspeții).

3 Pe lista golgeterilor figurează 
116 jucători : Dinamo, F. C. Argeș, 
S. C. Bacău și F. C. Constanța, cîte 
8 : Steagul roșu, Jiul, Petrolul, Ra
pid, C. S M. Reșița și Sportul stu
dențesc, cîte 7 ; Steaua, „U“ Cluj, 
Politehnica Iași și Politehnica Ti
mișoara, cîte 6 : Univ. Craiova și 
A. S. A. Tg. Mureș cîte 5 ; C. F. R. 
Cluj și U.T.A., cîte 4.

Ei In partida Jiul—A. S. A. Tg. 
Mureș, Mulțescu a reușit să înscrie 
trei goluri.

® Demnă de reținut este efica
citatea manifestată de craioveanul 
Bălan, care, în ultimele cinci eta
pe, a marcat 9 goluri : aproape 2 
de meci.

(3 Și după această etapă Univer
sitatea 
echipă cari 
gol în

@ Duminică, în meciul 
Cluj—F. C. Argeș a fost 
singura lovitură de la 11 
pei, transformată de Adam, 
în prezent, s-au dictat 21 de penal- 
tyuri (de 16 an beneficiat gazdele, 
iar de 5 oaspeții) : 19 au fost trans
formate, 2 ratate. Echipele F. C. 
Argeș și C‘ F. R. Cluj au fost sanc
ționate cu cele mai multe : 3, în.

Craiova a rămas 
a marcat cel 

fiecare partidă.

304

singura 
puțin un

C. F. R. 
acordată 

m a eta-
Piriă

IMPORTANT PENTRU DV.!
Noi înlesniri pentru cumpărarea 

bunuri de folosință îndelungată.

de 20% din valoare, restul

cu plata in rate lunare a unor

din

cu 
de

Pentru radioreceptoare portabile, avansul 
iar pentru cele staționare — intre 100 și 560

MAȘINI DE CUSUT tip masă ți 
tip mobilă, din producția internă 
— se pot cumpăra cu un avans 
minim
sumei puțind Ii achitat în 13 rate 
lunare.

Avansul pentru tip masă — 360 
lei ; pentru tip mobilă — 520 iei.

schimb ceferiștii clujeni au bene
ficiat de cele mai multe : 4.

Bl Cei nouă arbitri care au con
dus partidele etapei a XIII-a au 
primit, din partea cronicarilor zia
rului nostru, 40 de stele: 5 cite 
cinci, 3 cîte patru, iar V. Topan 
doar trei. După disputarea a 13 e- 
tape cei 32 de cavaleri ai fluierului 
au acumulat 496 de stele : de 49 
de ori au primit cîte cinci, de 55 
de ori cîte patru, de 11 ori cîte 
trei și de 2 ori cîte două.

3 încă 3 .jucători și-au făcut a- 
pariția în actualul campionat : Ște- 
fănescu (Petrolul), Bucur („U“ Cluj), 
Kiss (Univ. Craiova). Cele 18 divi
zionare au rulat pînă în prezent 
340 de jucători : F C. Argeș, Jiul, 
Petrolul și Politehnica Timișoara, 
cîte 21, Dinamo, Steaua și Rapid, 
cîte 20, Univ. Craiova. S. C. Bacău. 
Sportul studențesc și Politehnica 
lași, cîte 19, C. F. R. Cluj. Steagul 
roșu, A. S. A. și „U“ Cluj, cîte 
18, F. C. Constanța — 17, C. S. M 
Reșița — 16. U. T. A. — 15.

® Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă), după 13 etape, se prezin
tă astfel : 1. CRAIOVA 29 100 ;
2. Timișoara 19 800 ; 3. București 
13 700; 4. Constanța 16 100; 5. Re
șița 14 800 ; 6. Arad 12 200; 7. Iași 
10 100 ; 8. Tg. Mureș 10 000 ; ' ’
iești 9 800; 10—11. Cluj și 
9 500; 12. Bacău 8 700; 13. 
7 000 ; 14. Petroșani 4 900.

a Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“, după 13 etape, este următoa
rea : 1. TIMIȘOARA 9,85, 2. Con
stanța 9,83, 3. Pitești 9,66, 4. Arad 
9,42, 5. București 9,34, 6. lași 9,33 ; 
7—8. Craiova și Ploiești 9,16 ; 9 
Reșița 9.14; 10. Cluj 9,07; 11. Ba
cău 8,85 : 12—13. Brasov si Petro
șani 8,71 ; 14. Tg. Mureș 7,83.

LOTO

9. PJo- 
Brațov 
Pitești

RADIORECEPTOARE 
toate tipurile 

producția internă 
se pot cumpăra 
un avans minim 
20% din valoare, res
tul sumei puțind fi a- 
chitat in 18 rate lu
nare.

este între 73 și 239 lei, 
lei.

toate ti-TELEVIZOARE
purile din producția internă

cumpărase pot uncu
avans minim de 25% din
valoare, restul sumei puțind
fi achitat in 18 rate lunare.

Avans între 675 și 875
lei, în raport cu lungimea
diagonalei ecranului.

TELEVIZOARE — toate ti
purile din producția internă 
— se pot cumpăra cu un 
avans minim de 25% din 
valoare, restul sumei puțind 
fi achitat in 18 rate lunare.

Avans — între 675 și 875 
lei, în raport cu lungimea 
diagonalei ecranului.

nici pentru echipa de tineret, 
venit un nume mai cunoscut, Rămu- 
rcanu, dar pînă acum a apărat foarte 
slab. A fost șl accidentat, e drept, 
Insă a greșit (ca și dr. Cristea, care 
i-a dat avizul). intrînd pe teren 
nerefăcut. Apărarea primește goluri 
cu ușurință. La Pitești, mingea re
venită din bară e reluată în gol de 
Radu. La Brașov, mingea revenită 
din bară, e reluată în plasă de 
Mateescu,. în timp ce fundașii plo- 
ieșteni stau și asistă, uitînd de una 
din elementarele sarcini de a urmări 
balonul, mai ales în fața porții. De 
ce 7 Ne-a spus-o Mihai Ionescu t 
„De cînd a plecat Pahonțu, nimeni 
nu mai joacă și pentru portar. Ii 
Iasă să se descurce singur". Apără
torii se plîng că Înaintașii nu în
scriu. „Dar se uită, spunea Pisău, că 
noi am atacat doar cu trei vîrfuri 
acasă și cu două în deplasare". Da, 
pentru acel fatidic 0—0, Petrolul a 
plecat mereu cu ideea de a se apăra 
și a pierdut (la Pitești și Brașov). 
Ă ieșit Ia joc după ce era condusă, 
insă prea tîrziu. Petrolul are mulți 
tineri, însă și cei mai vechi nu 
joacă la nivelul cerințelor și al 
„autoevaluării" lor. Ne gîndim la 
Dincuță, la Gruber, la Ciupitu. Ul
timul nu mai vrea să joace fundaș 
central, și se pierde în anonimat, ca 
mijlocaș.
Istrătescu 
destul de
Tîrgoviște și nu vine decît ’ adus, cu 
puțina condiție fizică lichidată. Do
bre, promițător la Buzău, este azi 
doar umbra lui. El și Curcă sînt 
cântați prin oraș ore întregi, pentru 
că au uitat de niște îndatoriri ce 
țin de condiția de fotbalist. Pe
trolul plătește propriile-! greșeli, Ja 
care am adăuga și indiferența fede
rației. De la F.R.F., nimeni n-a tre
cut pe la Ploiești de la constituirea 
Clubului de fotbal, iar tinerii antre
nori M. Dridea și A. Marosi, și tî-, 
nărui vicepreședinte Mihai Ionescu 
au nevoie de un sprijin concret. Și 
Ploieștiul e doar la 60 km de Bucu
rești. Oare merită Petrolul, echipă 
de tradiție, o asemenea stare de lu
cruri ? Pînă cînd ?

Constantin ALEXE

Mureșan, Pisău, Zamfir, 
au venit într-o perioadă 
critică. Pîrvu pleacă la

SUB SEMNUL

situația „cartona- 
galbene" ' trebuia 

______ it& și intervenția 
F.R.F., deși s-a produs cu des
tulă întîrziere, a oprit căderea 
în desuetudine a acestor aver
tismente oficiale și, publice, 
create printr-o decizie F.I.F.A. 
care urmărea tocmai reprimarea 
durităților în lanț, ai interven
țiilor neregulamentare, premedi
tate și repetate. In alte țări, 
contabilizarea și sancționarea 
„colecționarilor" de asemenea 
cartonașe s-a introdus _ide mult. 
O face acum și f—1',‘ 7
de 
că ________ _____
ca și acțiunile aniirjilc, vor fi 
tot
rea --- ----
plin corect, a fotbaliștilor care 
nu recurg Ia mi.jlottce în afara 
regulamentului și futtbalului pen
tru a intra în posesia mingii 
sau a-l anihila pei adversarul 
direct.

Numai că operal/hinca „car
tonașe galbene" pretinde și mă
suri speciale și efiriuri supli
mentare din partea forului de 
specialitate și a celolr care apli
că direct măsura, Arbitrii. Des
pre ce e vorba ? în primul rind 
F.R.F. trebuie să organizeze o 
evidență strictă ai avertismen
telor date de arbitri. La o pri
mă confruntare a situației care 
rezultă din nfftaifea de către 
cronicarii ziarului nostru a 
„cartonașelor galb l'ne“ și cele 
din evidența actuală a F.R.F. 
apar unele nepotriviri. Se înre
gistrează cazuri în care arbitrii 
comit erori fie prin 
din foaia meciului a unora din
tre avertismentele date, fie prin 
indicarea altor nume de jucă
tori decît cele all; fotbaliștilor 
cărora realmente li s-au arătat 
„cartonașe galbene". De acum 
înainte nu mai sînt permise 
asemenea erori și propunem ca, 
în același tițnp «eu arbitrul de 
centru, și cel de .linie. în jumă
tatea de teren îu care se pro
duce arătarea cairtonasului gal
ben. să noteze nMtmele sau nu- 
mărtri de pe tricou al jucătorului 
avertizat. Aceleași obligații re
vin și delegatului! federal, care 
are datoria să sie consulte te
meinic asupra acestui capitol, 
la terminarea partidei cu con
ducătorul partfaică, lucru pe

mai puține. Implicit apăra- 
spiritului combați^' dar de-

căre il vor face cu regularitate 
și cronicarii ziarului nostru. Dar 
apropo de delegații federali 1 In 
■acest final al turului, cînd fie
care partidă capătă asprimi su
plimentare prin efectele el în 
■clasament, se impune delegarea 
ia partide a celor mai autori
zați reprezentanți ai federa
ției : conducători ai ei, membri 
ai biroului federal, antrenori fe
derali, astfel ca autoritatea a- 
cestora, competenta lor, să asi
gure desfășurarea cît mai co
rectă a întrecerilor ca șl ob
servarea cea mai obiectivă a 
faptelor ce solicită măsuri ; ho
tărâri ce sînt luate mai cu sea
mă pe baza opiniei 
de către delegat 
său.

exprimată 
în raportul

cea veritabilă 
tivă

prin stabilirea duniinl- 
miercuri — duminică a 

de campionat și a 
cupă prevăzute pen- 

sezon. Propunerea 
fi aceasta .

■i

omiterea

reprezenta- 
a. meteorologilor noș

tri. reunită nu de mult în 
studioul televiziunii, ne-a a- 
vertizat că iarna va fi aspră și 
lungă. Pînă acum, previziunile 
s-au adeverit și situația nu poa
te lăsa indiferentă nici federa
ția de specialitate. Față de fri
gul și zăpada care se anunță 
pentru decembrie se Impune o 
condensare a finalului de pro
gram, 
că -
partidelor 
etapei de 
tru acest 
noastră ar

— duminică 18 noiembrie —
etapa a XIV-a din campionat

— miercuri 21 noiembrie — 
16-imile „Cupei României"

— duminică 25 noiembrie — 
etapa a XV.-a din campionat

— miercuri 28 noiembrie — 
etapa a XVI-a din campionat

— duminică 2 decembrie — 
etapa a XVII-a (ultima) din 
campionat

Se cîștigă, astfel, o săptămîna 
față de programul inițial care 
prevede încheierea sezonului la 
9 decembrie. Și nu se încalcă 
graficul decît printr-o singură 
programare, în campionat, 
miercurea. Dar există o mai 
mare certitudine de a se putea 
termina activitatea în condiții 
cît de cît acceptabile față de 
ceea ce prezicea selecționata de 
meteorologi în frunte cu repu
tatul Nicolae Topor.

Eftimie IONESCU

DAR Șl AL DISCIPLINEI
satisfacție

„cu-
Cel mai operativ observator fede

ral s-a dovedit a fi, săptămîna a- 
ceasta, fostul arbitru internațional 
lancu Ceaureanu, care — reîntors de 
la Bacău — s-a așezat imediat la 
masa de scris, întocmind un raport 
amănunțit asupra meciului pe care 
îl urmărise: Sport Club Bacău — 
Universitatea Craiova. Desfășurarea 
partidei și rezultatul ei final au 
stîrnit cele mai multe comentarii, 
oaspeții reușind să cucerească pen
tru prima oară puncte la Bacău, în
tr-un moment cînd echipa locală 
avea nevoie de ele, ca de aer. Și 
n-a fost, vorba de .o victorie acci
dentală, de un 1—0 apărut nu se 
știe cum și apărat prin toate mij
loacele (cum se obișnuiește în de
plasare), ci de un rezultat care a 
întrunit toate elementele de regu
laritate, craiovenii atacând cu aplomb 
și realizînd patru goluri. Ei au reu
șit acest lucru — arată lancu Cea
ureanu — ca urmare a unei bune 
pregătiri fizice și a deschiderilor 
lungi, în adîncime, bine folosite de 
cei doi „telegari" ai echipei, Țară- 
lungă și Marcu.

Conducătorul partidei, C. Dinu- 
lescu, a avut o sarcină extrem de 
dificilă, mai ales în ultima parte a 
meciului, cînd gazdele încercau 
salveze situația și lupta se îndîrjlse. 
Cu mici inexactități în aceste mo
mente, arbitrajul lui C. Dinulescu a 
fost, însă, în general, bun. In ciuda 
dramei pe care a trăit-o, și publicul 
din Bacău s-a înclinat cu sportivi
tate în fața înfrîngeriî. Cu o ex
cepție : Grigoro Obreja, din comu
na Roșcova, care a aruncat cu o 
sticlă în teren. Bineînțeles, că i S-a 
dresat cuvenitul proces verbal, ur
mat de o amendă usturătoare.

Cercetînd foile de arbitraj, am 
observat că în această etapă, arbi
trii n-au mai trebuit să recurgă 
la cartonașul galben, cu frecvența 
pe care au făcut-o în etapele tre
cute. Fie că e o simplă... inlîmplare, 
fie că esle vorba de primele efecte 
ale hotărîrii F.R.F., de a converti 
cartonașele galbene în etape de sus-

sâ

pendare, înregistrăm cu 
această duminică, în gteneral. 
minte", în ciuda unor jocuri aprin
se, cu miză mare. Merita relevat 
faptul că, într-un meci de mare an
gajament fizic și moral, cum a fost 
partida Rapid — Sportul studențesc, 
arbitrul Victor Pădureanu nu a fost 
pus niciodată în situația de a recurge 
la cartonașul galben. De asemenea, 
la Constanța și la Cluj — se arată în 
foile de arbitraj ale lui' Aurel Bentu 
și, respectiv, Grigore BSrsan — 
catarii și-au apărat șansele în 
corect.

Sub semnul sportivității: s-ă 
fășurat și.. întrecerea dintre., 
nișele rivale, Dinamo și Steaua, 
servatorul federal C. Drăgușin 
să remarce și jocul bun al echipei 
Steaua și, mal ales, al celor doi ju
cători de la centrul terenului, Dumi
tru și Dumitriu IV, notați cu 10 și, 
respectiv, 9. In schimb, la Dinamo 
se menționează lipsa de organizare, 
atît în atac, cît și în apărare. Doar 
un fundaș, din cei patru, a primit 
o notă satisfăcătoare — 7 — Clieran. 
Ceilalți, în cap cu Dcleanu, sînt
notați cu 5, ceea ce explică scorul 
final, precum și perspectiva care a 
existat ca el să fie și mai sever.

în ceea ce privește însă arbitra
jul, în timp ce noi am avut unele 
rezerve, — motivate, mai ales, 
penaltyul neacordat Stelei, la 
fault cqțnis de Cheran, in careu, 
supra lui Răducanu — observatorul

ju- 
mod
des- 
veș- 
Ob- 
ține

de 
un 
a-

federal îi acordă lui Vasile Topan 
nota 10 1 C. Drăgușin a considerat, 
probabil, prea sărac orice alt cali
ficativ...

Cam acestea sînt principalele ob
servații din rapoartele de observa
tori și din foile de arbitraj, sosite 
pînă ieri la amiază. Păcat că, une
ori, aceste acte sînt întocmite cu in- 
tirziere, punîndu-ne în situația de 
a nu putea prezenta și opiniile cu
prinse în ele, evident

cuprinderea cît mai multor 
din etapa respectivă...

Jack BERARIU

interesante
pentru 
aspecte

rubrica noastră este consa- 
am 

T 
e,

Deși __ ___ _____ _
erată partidelor din Divizia A, 
considerat că merită menționat 
un fapt petrecut în Divizia C, unde, 
după 10 etape în care nu cunoscuse 
înfrîngerea, Chimica Tîmăveni pierde 
cu 2—1, la Sf. Gheorghe. în fața e- 
chipeî Oltul. Si tată că, în locul 
obișnuitului „telex", încărcat de 
mînie împotriva singurului vinovat 
— arbitrul 1 — primim o scrisoare 
a grupării din Tîrnăvenl, prin care 
se aduce mulțumiri brigăzii de ar
bitri, în frunte cu D. Isăcescu, pen
tru obiectivitatea și corectitudinea 
cu, care a condus jocul.

Sîntem nevoiți să-l contrazicem pe 
Grigore Alexandrescu : „Minuni în 
vremea noastră, cred încă a se mai 
face". Chimica Tîrnăveni ne-a dat o 
dovadă în acest sens 1

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
DIVIZIEI AA XIV-a A

Univ. Craiova — C.S.M. Reșița 
BÎRSAN (Galați), ajutat la linia 
Toma Și V. Roșu (ambii din. 
rești);

A. S. Armata Tg. Mureș — Sportul 
studențesc : M. ROTARU, ajutat de V. 
Popa și I. Ciolan (toți din lași);

„U“ Cluj — Jiul : GH. POPOVICI, aju
tat. de Gh. Vasilescu i și Gh. Retezan 
(toți din București);

într-un meci al selecționatelor feroviare

BUCUREȘTI

: GR. 
de V. 
EJycu-

SKOPLJE 2-1 (1-0)

Politehnica Timișoara — Rapid : GH. 
MANOLE. aiutat de A. Pilosian (ambii 
din Constanța) și S. Drăgulicl (Drobeta 
Tr. Severin).;

Petrolul —' F.C. Constanța : A. PIțtVU. 
ajutat de I. Urdea și A. Munich (Uiți 
din București);

Steaua — C.F.R. Cluj : N. CURSAKU, 
ajutat de I. Chirițâ (ambii din Ploiești) 
și P. Căpriță (Brăila);

Politehnica lași — Steagul roșu : Z. 
SZECSEt (Tg. Mureș), ajutai de T. Tro- 
tin și V. Paladescu (ambii din Galați);

F.C. Argeș — U.T.A. ; 
ajuiat de M. Buzea șl 
(toți din București);

Dinamo — Sport Club
BLAU, ajutat de V. Vîlcu (ambii din 
Timișoara) și V. Cioc (Mediaș).

I. OBAGH1CI, 
Al. Paraschtv

Bacău: G.

Duminică a avut loc pe stadio
nul Ciulești întîlnîrea internațio
nală amicală dintre selecționatele fe
roviare ale orașelor București și 
Skoplje (Iugoslavia).

Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 2—.1 (1—0) în favoarea jucă-

torilor bucureșteni. Golurile gaz
delor au fost marcate de Gherghi
na și Mafteuță.

Cele două formații au cuprins 
foști 
are. 
făcut

«ZI A APĂRUT NR. 390

PRONOSPORT
CIȘTIG ATORI1 ALTOIT R1SMFLOR 
SI A EXCURSIILOR ATRIBUITE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRO- 
NOEXPRES DIN 4 NOIEMBRIE 1973

2 : (2 autoturisme Skoda 
Drăghici Ștefan — corn. 

2. Giurgiu 
Mureș. Ca.

3 : (7 excursii la Paris) ; 1, 
— Arad,; 2. Con- 
Cîmpulung Muscel

ceanu, 
și Lungu.

jucători ai cluburilor ferovi- 
Din selecționata noastră au 
parte, printre alții, V. Urzi- 

Vărzan, Ranga, Asbiceanu

Al REVISTEI

000000
din sumarul căreia vă recoman

dăm :

Categoria 
s ICO) : l.
Belcești județul Iași • 
Miliâilă—Luduș județul 
tegoria
Sciiillipgtr Radu 
stantin Ștefan — 
jud. Argeș ; 3. Dobrovăț Ioan — Ba
cău ; 4. Toriil: Silvestru — corn. Co
mandau jiul. Covasna , 5. Ștolcesc’i 
Ovidiu — Galați ; fi. Mocanu Jarmiza 
și 7. AlpOpi Savu din București. Ca
tegoria 4 : (21 de câștigători de cîte 
5.000 lei din care o excursie la Mos
cova — Leningrad plus diferența în 
numerar) i l. Oltean Emil — Luduș 
jud. Mures ; 2. Uță Neculaj — Satu 
Mare ; 3. Bejinaru Minai — Cîmpu- 
lung jud. Suceava ; 4 Szabo Gheor
ghe — Uivar jud. Timiș ; 5. Sam- 
soniu Mihai - Timișoara ; 6. Bră 
diceanu Nicolae — Periam jud. Ti
miș ; 7. Șerban Ion — Panciu ; 3. 
X'icolaie Eugen — Focșani ; 9. Lo- 
ghin Vasile — Tîncăbești jud. Ilfov : 
10. Dima Claudiu — București: 11. 
Ponta Ilie — Arad : 12. Seu Ton — 
Pitești ; 13. Cernut V. loan — com. 
Poduri jud. Bacău ; 14. Stanciu Mir
cea - Buzău ; 15. Ghi.-an. Qavrilă — 
Cluj ; ț6, Sțănescu Renwș — Dej ț

17. Konya Sandor — Sf. Gheorghe ;
18. Kment Mano — Tg. Secuiesc jud. 
Covasna ; 19. Herring Alexandru — 
Craiova ; 20. Ujeniuc Aurica — Giur
giu ; 21. Vîrlan Aurel -- București.

® începînd de duminică 18 noiem
brie a.c , Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o serie de 
concursuri duble la , Pronosport ex
trem de atractive care acordă mari 
șanse participanților. Participarea se 
face separat pe fiecare program cu a- 
eeleași reguli de participare din pre
zent. Programul 1 va fi alcătuit cu 
meciuri de fotbal din campionatele di
vizionare A și B din țara noastră 
iar programul 2 cu meciuri de fot
bal din campionatul italian. Reți
neți 1 Participînd pe ambele progra
me. vă măriți considerabil șansele 
ie cîștig.

MECIUL „U" CLUJ - JIUL 
SE DISPUTĂ SIMBĂTĂ
Partida Universitatea Cluj — 

Jiul, din cadrul etapei a XIV-a a 
Diviziei A, se va disputa sîmbătă 
și va fi transmisă, în direct, de 
posturile noastre de televiziune, cu 
începere de la ora 14

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET REZERVE

5

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 11. NOIEMBRIE 1973
Categoria I : (13 rezultate) «= 

variante 10% a 23.135 lei ;
Categoria a Il-a : (12 rezultate) 

~ 50 variante a 2.776 Iei ;
Categoria a IH-a : (11 rezultate) 

= 740,20 variante a 281 lei.
Rubrică redactată de 
COTO-PRONOSPORT

1. S 1 EA U A 13 3 3 2 34—10 19
2. Univ. Craiova 13 8 l 4 19—13 17
3. Rapid 13 7 2 4 16—13 16
4. Petrolul 13 6 3 4 21 — 16 15
5. C.S.M. Reșița 13 5 5 3 17—18 15
6. F.C. Argeș 13 5 4 4 25—17 14
7. Dinamo 13 5 3 5 11— 8 13
8. Politehnica Tim. 13 f» 1 6 20—20 13

8—10. Steagul roșu 13 5 3 3 15—J5 13
8—10. U.T.A. 13 5 3 5 16-16 13

11. A.S.A. Tg. M. 13 5 2 6 20—19 12
12. Politehnica Tasi 13 5 2 6 16—17 12
13. C.F.R. Cluj 13 5 2 6 20-2.3 12
14. F.C. Constanța 13 5 2 6 20—25 12
15. „U“ Cluj 13 4 3 6 13—14 11
16. Sp. studențesc 13 5 1 7 14—23 11
17. S. C. Bacău 13 4 3 6 15—25 11
țt>- Jiul 13 1 w1 12—22! 5

® „JUNIORII LA ORDINEA ZI
LEI 1", o amplă dezbalere asupra 
uneia din problemele de bază ale 
creșterii nivelului fotbalului ro
mânesc.

o La „Interviul săptămînii" : 
COJEKEANU, fostul mijlocaș al 
Politehnicii Timișoara, despre pro
blemele fotbalului din orașul de 
pe Bega.

• Trei pagini de comentarii, 
note, confidențe și clasamente de
dicate etapei a XIII-a a Divizi
ei A.

• Cronici și comentarii privind 
etapa Diviziei B.

• Un editorial in legătură cu 
participarea echipelor noastre in 
cupele europene.

• Pagina de MAGAZIN 
TERN.

• O corespondentă specială 
Italia : VALCAREGGI IN FAȚA 
NEI HOTĂRÎRI.

• Rubricile obișnuite : Sublini
eri. Dialog cu cititorii. Instantanee, 
Carnet extern, Din fotbalul inter
național, Agenda preliminariilor 
C.M., Campionate naționale in Eu
ropa.

EX-

din 
U-

I l



MARGINALI? LA DINAMOVIADA DE VOLEI

BUCUREȘTENII - LA NIVEL APROPIAT
DE ÎNVINGĂTORII LOR DIN FINALĂ

• Absența lui Udișteanu a cintărit, totuși, greu... • La feminin dinamovistele
sovietice s-au detașat net # Nivel tehnic și spectacular mai ridicat la băieți
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Acțiune rapidă a dina- 
moviștilor români, fi
nalizată de Laurențiu 
Dumănoiu pe lingă blo
cajul tardiv al forma

ției Gwardia

Astă-seară la Montpellier

DE RUGBY
cu

in

Malancil
jucători 
maniera

SE INTILNESC SELECȚIONATELE UNIVERSITARE

Rășcanq (Universitatea 
și Vărzaru (Politehnica

ALE FRANȚEI SI ROMÂNIEI>
La trei zile distanță de partida 

de rugby dintre primele formații 
ale României și Franței, iată, as
tăzi o nouă întîlnire, tot în spor
tul cu balonul oval, dar între se
lecționatele universitare ale celor 

• două țări. Partida este programată 
în nocturnă, de la ora 21,30 (ora 
României) în localitatea Montpel
lier.

înainte de plecare, antrenorul 
Dumitru Antonescu, care a pregă
tit XV-lea nostru universitar, ne-a 
prezentat jucătorii cu care va 
susține, astăzi, importanta confrun
tare sportivă amicală.

Ca fundaș va fi utilizat Duță 
(Universitatea Timișoara), jucăto
rul care a răspuns ce! mai bine — 
la pregătirea din ultima săptămî- 
nă — sarcinilor multiple ale aces
tui post. O formulă oarecum în- 

. drăzneață pentru linia de treisfer-

turi — cu 
Timișoara)
Iași), iar Nicolescu — Hariton (am
bii de la Sportul studențesc) ca 
centri. Antrenorul Antonescu con
sideră că aportul lui Nicolescu pe 
acest post (pe care, de altfel, a și 
.jucat cu ani în urmă la ~' 
în perioada de început a 
ții sale rugbystice) poate 
ca și în cel de mijlocaș

Mijlocași, o pereche clujeană : 
Mătăoană si Balint, cei doi foarte 
tenace jucători de la Agronomia, 
într-o primă variantă sau Mătăoa
nă — Ghețu (Universitatea Timi
șoara), în cazul în care va folosi 
în linia a III-a pe Fugigi (Sportul 
studențesc). Florian Constantin 
(Știința Petroșani) și Balint.

O formulă schimbată, în ultimul 
moment. în linia a II-a : prin ac
cidentarea lui Ioniță, stîlp, Atana-

Dinamo, 
activită
ți Ia fel

Competiția care și-a ciștigat, în 
cele 12 ediții de pînă acum, un me
ritat prestigiu între întrecerile vo- 
ieibalistice internaționale, Dinamo- 
viada, găzduită pe parcursul săptă- 
minii trecute de Capitala noastră, a 
adunat la startul său 16 echipe mas
culine și feminine — de club sau 
combinate ale cluburilor cu același 
profil — aproape toate bucurîndu-se 
de un bun renume. între acestea, 
Dinamo (U.R.S.S.), Amrokan (R.P.D. 
Coreeană), Levski Spartak (Bulgaria), 
Ujpesti Dozsa (Ungaria), Dynamo
(R.D.G.) — la feminin, Ruda Ilvezda 
(Cehoslovacia), Dinamo (România), 
Amrokan (R.P.D. Coreeană), Dinamo 
(U.R.S.S.) — la masculin, nu mai au 
nevoie de recomandări. De altfel, din 
cele 16 formații participante doar 4 
nu sînt campioane sau vicecampioane 
ale țărilor respective ! Așa că, era 
firesc, ca de la această competiție să 
așteptăm partide de valoare, intere
sante, în măsură să ofere cîteva in
dicii în legătură cu nivelul la care 
se află echipele înaintea startului 
în competițiile continentale (C.C.E. și 
Cupa Cupelor), precum și în legătură 
cu resursele de care dispun cele mai 
bune reprezentative naționale ale ță
rilor participante, reprezentative care 
se bizuie în mare măsură pe forma
țiile respective. Iar spectatorii care 
au ținut să nu lipsească de la sala 
Dinamo — cu program non-stop, de 
■la 8 dimineața pînă la miezul nopții 
— au avut prilejul să asiste la cîte
va partide (îndeosebi cele ale echi
pelor masculine) de înaltă ținută și, 

. totodată, posibilitatea de a aprecia 
stiluri de joc dintre cele mai di
verse (cel asiatic — caracterizat prin 
viteză și spectaculozitate, cel ceho
slovac — al cărui atribut esențial 
a rămas subtilitatea tactică, cel cu 
pase înalte — practicat cu priori
tate de echipele R.D.G., cel „combi
nat" — pe care-1 adoptă mai multe 
echipe, printre care și cele române), 
capacități tehnice și tactice feluri
te, concepții de organizare a jocu
lui etc.

încercăm să punctăm șl noi cîteva 
aspecte constatate de-a lungul com
petiției. In primul rînd, precizăm că 
mai valoroasă ni s-a părut întrece
rea masculină, căreia îi acordăm, 
prin urmare, prioritate. Deși mai 
multe echipe s-au prezentat la un 
nivel bun de pregătire, opinăm că 
au fost, totuși, două formații care 
s-au detașat ! Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), care dă opt jucători lotu
și ui reprezentativ al țării, și Dinamo 
(România). Cea dinții — care pe 
drept a cîștigat competiția — ne-a 
impresionat din mai multe puncte de 
vedere: orientare tactică foarte bună 
a tuturor jucătorilor — ceea ce i-a 
îngăduit șirul de victorii în fața unor 
adversari diverși ca stil de joc — 
pregătire tehnică în măsură să pună 
în practică ideile tactice, rezistentă 
fizică și nervoasă deosebită, forță de 
atac și apărare la nivel superior. La 
rîndul lor, dinamoviștii noștri s-au 

- comportat excelent, fiind autorii (sau 
coautorii) celor mai frumoase jocuri. 
Dar atuurile principale, atacurile din 
combinații și blocajul înalt, s-au do- 

perioadevedit a fi — în "anumite
din meciul cu sovieticii și mai des 
în finala cu cehoslovacii — oarecum 
fluctuante. In sensul că atacul lor, 
variat și spectaculos, de obicei, iși 
pierde eficacitatea prin schimbarea

ICHIPÂ Of RUGBY A RUMÂNII!

jocului combinaliv — care se impune 
din ce în ce mai mult — cu cel cla
sic, atunci cînd intervine teama de 
blocajul adverri, în timp ce aDăra- 
rea la fileu devine penetrabllă în 
fața unei ofens.ive variate (ca aceea 
a jucătorilor cehoslovaci). Firește, 
Dinamo a fost foarte aproape de cîș- 
tigarea competijției, și ar fi izbutit-o — 
credem — dacă se putea bizui și pe 
Udișteanu (accidlentat stupid înaintea 
semifinalei), ceea ce a dus și la o 
oarecare dereglare a mecanismului 
echipei, însă — dincolo de tensiunea 
nervoasă accentuată 
portantă absență — 
tate tot ar fi ieșit

Pînă la un punct .... ______  ,___
e'voluția lor, și violeibalistii din R.P.D. 
Coreeană, care, în stilul lor specific, 
au izbutit, deseori faze de autentic 
spectacol sportiv» Dar numai pînă în 
punctul în care li s-au opus apărări 
mobile, pertinente (care au sesizat 
schemele lor tactice ofensive), pre
cum și, atacuri 
stopat 'în linia 
niște jucători 
intuitivii, Faptul 
au trăgători principali foarte înalți, 
care să ■ poată lupta și cu blocaje 
greu de trecut (Cînd jocul cere ac
țiuni din'pase normale), îi împiedică 
să realizeze victorii contra echipelor 
valoroase. Lucruri frumoase (remar
cate de noi și în relatările zilnice 
ale săptămînii trecute) au arătat, de 
asemenea, jucătorii de la Gwardia. Dar 
aceasta pînă la ratarea calificării în 
semifinale, căci apoi nu i-a mai in
teresat competiția... Dinamoviștii so
vietici, care, nu se află pe poziții 
fruntașe în? campionatul U.R.S.S., nu 
dispun de nume sonore, însă au do
vedit o mare capacitate de luptă.

Dintre jucăjtori, impresia cea mai 
bună ne-a facut-o vechiul interna
țional cehoslovac Iosef Fiala (decla
rat, de altfel,' drept cel mal bun vo
leibalist al IDinamoviadei), Cornel 
Oros (coordohBtoruI echipei noastre), 
Istvan Nagy (ȘUjpesti Dozsa), Ciun 
Yong-tse (Amțokan), Zbigniew Woz
niak (Gwardia)' și Hristo Iliev (Levsk! 
Spartak) ; lista: celor care au avut 
comportări bune este însă mult mai 
lungă.

Competiția feminină, la care au 
fost prezente 4 campioane naționale 
si 3 vicecampîoarte, ne-a satisfăcut 
în mai mică măsură și o considerăm 
sub nivelul prestigioaselor cărți de 
vizită cu care au venit echipele. A- 
ceasta și datorită faptului că atît 
multipla campioană a U.R.S.S. și de 
8 ori câștigătoare a C.C.E., Dinamo 
Moscova, cît și Dynamo (R.D.G.). 
Amrokan sau Ujpesti Dozsa se află 
în perioada primenirii loturilor. S-au 
detașat, totuși, dinamovistele sovieti
ce prin gabarit, forță de atac și si
guranță în execuții. După ele, am 
situa, într-o ierarhie care nu ține 
seama de clasamentul final, pe Levski 
Spartak, campioana Bulgariei, care 
— cu un lot mai experimentat, dar 
încă insuficient pus la punct cu pre
gătirea în acest moment — se apro
pie oarecum de cîștigătoarea ediției 
din acest an a Dinamoviadei, Con
statările privind pe voleibaliștii de 
la Amrokan sînt valabile și pentru 
echipa feminină a aceluiași club, cu 
remarca de rigoare că lotul acesteia 
din urmă a fost lipsit de 3—4 din
tre cele mai hume jucătoare ale vo
leiului din R.P.D. Coreeană. Locul 
al doilea obținut de Amrokan este, 
deci, mai mult decît meritoriu.

în ce le privește pe dinamovistele 
bucureștene, împărtășim părerea an- 
trenoar’ei Doina Ivănescu, și anume 
că echipa a jucat mult mai bine

de această 
deficiențele 
în evidență, 
au încîntat.

im- 
ară-
prin

în forță, greu de 
a doua chiar si de 
mobili, acrobați și 

că sînt scunzi, că nu

Ieri după-amiază a revenit în 
Capitală, echipa reprezentativă de 
rugby a României, care duminică 
la Valence a jucat în compania 
Franței, in cadrul „Cupei națiunilor 
FIRA“. Trei dintre jucători — 
Atanasiu, Fugigi și Nicolescu au 
rămas în continuare in Franța, 
alăturîndu-se rugbyștilor noștri 
universitari, care miercuri, în noc
turnă. la Montpellier, va susține o 
partidă amicală cu XV-le studen
țesc al tării gazdă.

TELEX
In meci retur pentru Cupa campioni
lor europeni la handbal (masculin), e- 
chipa St. Gali (Elveția) a invins cu_sco- 

. rul de 14—12 formația Oppsal 
învingători cu 18—10 
handbaliștii 
pentru turul

(Oslo), 
in primul joc, 

norvegieni s-au calificat 
doi al competiției.

s-au intilnit în meci re-La Moscova ____ ______ ___ ______
tur pentru optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni la handbal mas
culin. echipa locală Ț.S.K.A. și formația 
Empor Rostock (R.D. Germană). Hand- 
baliștii sovietici au ciștigat cu scorul 
de 19—15 (10—8) și s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției. în 
primul joc. victoria a revenit cu 13—ÎS 
echipei Empor Rostock.

Ea Munchen s-a disputat primul meci 
dintre formațiile T.S.V. Munchen șl V.C. 
Luxemburg, contind pentru primul 
al Cupei 
masculin, 
toare cu 
kS—J).

campionilor europeni 
Gazdele au terminat 
scorul de 3—0 (15—2.

tur 
la volei 
învingă- 

15—10.

în caIn localitatea daneză Hernlng, 
drill preliminariilor campionatului mon
dial masculin de handbal, s-a desfășurat 
meciul dintre reprezentativele Danemar
cei și Belgiei. Handbaliștii danezi au ob
ținut o victorie clară cu scorul de 
24—8 (10—5).

Echipa de rugby in XIII a Australiei, 
aflată in turneu în Anglia, a jucat la 
Huddersfield cu o selecționată locală pe 
care a învins-o cu scorul de 32—2 (18—-).

Odată și odată totul se plă
tește. Compromisurile se răz
bună.

A fost o vreme cînd schiul 
trăia admirabil în peisajul său 
paradisiac, în împărăția lui Ullr. 
patronul umblătorilor pe tălpice, 
și în ambianța patriarhală a caba
nelor, a pîrtiilor albe, printre fa
nioanele colorate ale pistelor, 
prin culoarele vii formate 
atîtea nasuri înghețate sub 
lare groase.

In 
irupt emisarii ■> 
ofertele tentante 
producătoare de material și echi
pament de iarnă s-a născut vi
sul naiv al schiului de a imita, 
ba chiar de a concura alte spor
turi evoluate în această direcție 
Așa a început perioada de 
boom a schiului mondial. Con
cursuri după concursuri, trans
misii televizate, călătorii fără 
sfîrșit, sezoane ce nu se mai ter
mină, în goana după „Cupa 
mondială", dar mai ales după 
faimă (comercializabilă), după 
publicitate (avantajoasă), după 
oferte (rentabile)

Și iată, astfel, schiul ajuns sub 
zodia afacerilor, cu mult din
colo de perimetrul sportului ade
vărat. Nu negăm firește 
sul determinat pe plan 
de inovațiile industriale în do
meniul materialelor, dar 
gem un sport care trebuie să as
culte de regulile contractelor co
merciale și să-și organizeze acti
vitatea aproape exclusiv în func
ție de interesele firmelor care 
patronează și finanțează progra
mul.

de 
fu-

această lume idilică 
negustoriei.

> ale industriei

au 
Din

progre- 
tehnic

deplîn-

decît în 
în care 
Dar locul IV obținut (și în condițiile 
unui turneu „fiecare cu fiecare" 
putea să se claseze și mai jos) indi
că fără greș slăbiciunile voleiului 
nostru feminin, în general.

Ca individualități, s-au detașat 
jucătoarele sovietice Tatiana Tretia- 
kova (în unanimitate, aleasă cea mai 
bună) și Ludmila Scetinina, apoi Kim 
Miong-suk și Rii Ciun-ok (Amrokan), 
Tania Gogova și Tonka Srîndeva 
(Levski Spartak), Alexandrina Con- 
stantinescu și Helga Bogdan (Dinamo 
București), Ingrid Hamann și Cristi
na Walter (Dynamo), Jitka Tușkova 
(Ruda Zvezda), Agnes Iuhasz (Uj
pesti Dozsa) și Anna Kolda (Gwar
dia), care au’ manifestat mai multă 
constanță în timpul competiției, Con
ducerea partidelor, asigurată de ar
bitri și candidați! arbitri internațio
nali, a fost în general bună.

tarul campionatului intern, 
este lider al seriei a II-a. TENISMANI1 cehoslovaci

Aurelian BREBEANU

SE ANTRENEAZĂ
MELBOURNE, 13 (Agerpres). —De 

trei zile se află la Melbourne selec
ționata de tenis a Cehoslovaciei, 
care, în zilele de 16, 17 și 18 noiem
brie, va întîlni. în c6a de-a doua 
semifinală a „Cupei Davis", echipa 
Australiei. Jucătorii cehoslovaci au 
efectuat mai multe antrenamente pe 
terenurile gazonate ale clubului „Ko- 
oyong". care vor găzdui această în
tîlnire. Echipa cehoslovacă are în 
componență pe Jan Kodes. Jirl Hre- 
bec, Frantisek Pala și Vladimir Zed- 
nik. Ieri, antrenamentele au fost 
stînjenite de o ploaie torențială. Pe 
aceleași terenuri se pregătesc și ju
cătorii echipei Australiei: John New
combe, Rod Laver, Ken Rosewall și 
Mal Anderson. Echipa învingătoare 
din acest meci va întîlni în'finala

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR POLONEZI
PENTRU „CURSA PĂCII"

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — Fe
derația poloneză de ciclism a defini
tivat planul de pregătire a lotului 
reprezentativ al Poloniei pentru 
„Cursa Păcii", ediția 1974, ce se va 
desfășura pe traseul Varșovia — 
Berlin — Praga. Rutierii polonezi vor 
efectua antrenamente în Bulgaria și 
vor participa la curse internaționale

în Maroc, Algeria și Franța. în lot 
au fost selecționați 16' cicliști în frun
te cu Ryszard Szurkowski, de trei 
ori cîștigător al Cursei Păcii. Sta
nislaw Szozda, Lucian Lys, Janus 
Kowalski, Josef Kaczmarek și Miec- 
zislaw Novicki. Pregătirile vor fi 
conduse de fostul internațional Jan 
Magera.

CICLISTUL PORTUGHEZ AGOSTINHO - SUSPENDAT
DIN NOU PENTRU DOPAJ!

LISABONA, 13 (Agerpres). — 
derația portugheză de ciclism a 
publicității un comunicat prin 
se confirmă oficial descalificarea ci
clistului portughez Joaquim Agos- 
tinho. cîștigătorul Turului Portuga
liei din acest an. Totodată. Agostin- 
ho a fost suspendat pe termen de 4 
luni pentru folosirea repetată, în 
cursul aceleiași competiții, a unor 
medicamente stimulatoare interzise 
de Uniunea internațională de ciclism. 
Cîștigător al Turului Portugaliei, edi
ția 1973. a fost declarat spaniolul 
Jesus Manzaneque. al doilea în cla-

Fe- 
dat 

care

0 LEGE A DREPTURILOR
SPORTIVULUI AMATOR

NEW YORK, 13 (Agerpres). — Fostul 
campion olimpic de decatlon. Bob Mat
bias. membru al Camerei Reprezentan
ților, a anunțat la Washington că a de
pus un proiect de lege pentru stabilirea 
„drepturilor sportivului amator", proiecr 
ce ar putea avea importante repercu
siuni asupra sportului amator american. 
In esență, proiectul lui Bob Mathias 
prevede ca orice atlet, posedînd califi
carea națională șl internațională. să 
poată participa la diverse competiții și 
Ia Jocurile olimpice.

Acum încep să se culeagă 
fructele acestei situații. De cî- 
tăva vreme, presa austriacă și 
cea de specialitate din țările al
pine acordă spații largi „cazului 
Proll". Tripla cîșligătoare a „Cu
pei mondiale", schioara austriacă 
Annemarie Proll-Moser (s-a mă
ritat intre timp în deplin secret) 
a anunțat 
sezonului 
„Atomic" 
contract, 
marcă de 
rat se referă la faptul că fabri
cantul Rohrmoser (patronul lui 
„Atomic") nu i-a pus Annema- 
riei la dispoziție ultimul model 
de schi rapid. Fabricantul se 
apără spunînd că prototipurile 
se fac de dimensiuni lungi, pen
tru că probele se execută de 
către bărbați, și că schiurile nu 
pot fi tăiate și scurtate ca fus
tele. Annemarie Proll-Moser a- 
menință că va trece la altă 
mă (ceea ce legal nu mai e 
sibil), că va concura pentru . 
Marino etc. In asemenea 
mente, ziariștii iși amintesc 
vedeta răsfățată fumează cam 
mult, că la volanul mașinii ei 
rapide trece prin comune cu vi
teze exagerate stîrnind indigna
rea, că are ieșiri de primadonă 
isterică (cum spune Martin Ma
ier în „Sport" -Zurich).

Că totul s-a terminat cu pupă 
turi în piața Independenței sau 
pe Opernring din Viena nu mai 
are nici 
mi surite 
tchiului.

in preajma deschiderii 
că va părăsi firma 

de care e legată prin 
optînd pentru altă 

schiuri. Motivul decla-

fir- 
po- 
San 
mo- 

! că

o importanță. Com pro
se răzbună, pățind fața

Victor BANCIULESCU

LA MELBOURNE
„Cupei Davis" selecționata S.U.A., de
ținătoarea „Salatierei de argint". In- 
tilnirea va avea Ioc- în luna decem
brie la Cleveland, Tragerea Ia sorți 
pentru stabilirea partidelor din ca
drul întîlnirii Cehoslovacia — Aus
tralia va avea loc joi.

siu va face pereche 
(Sportul studențesc). Doi 
care se completează, 
liniei a II-a a reprezentativei de 
seniori (Șerban—Dumitru) cu care 
antrenorul nădăjduiește să rezolve 
problemele jocului în margine și 
în grămezi. în acest fel, Atanasiu 
a trecut stîlp, în locul lui Ioniță. 
urmînd să joace în linia I împreu
nă cu Popovict (Universitatea Ti
mișoara) și Mihalașcu (Politehnica 
Iași). Pentru linia I mai figurează 
două rezerve — Iorgulescu ca ta- 
loner și Emanue] Enc, ca stîlp.

Jucătorilor amintiți aici urmează 
să li se adauge timișorenii Popa, 
pentru linia de treisferturi (centrul 
și Peter, utilizabil în aceeași linie.

Cu acest lot. antrenorul Dumi
tru Antonescu consideră că este 
posibil să obțină rezultate onora
bile, atît în primul meci cu selec
ționata universitară a Franței cît 
și în cel de al doilea, cu selec
ționata regiunii Centru-Est.

Selecționata universitară a Fran
ței a fost astfel alcătuită:

Dury (PUC), Maurer (Bordeaux 
EC), Forestier (Beugle) — Libie 
(Beugle), Variloet (St. Toulousian), 
Lucianni (Clermont Ferrand). Conte 
(St. Toulousian) — Fabre (Graulhet), 
Malterre (Beugle) — Pccune (Tar- 
bes), Masset (St. Toulousian), Pe- 
lesia (Toulon), Rousset (Perpignan) 
— Aguirre (Bagncres)

MIHAI ȚIU
pe locul 3

FIȘIER
VALENTINA

ȘAH
KOZLOVSKAIA

Dacă ar fl să facem o comparație 
(desigur. în măsura în care acest 
lucru este posibil), am spune că Va
lentina Kozlovskaia este un fel de 
Stan Smith al șahului feminin. O re
gularitate și stabilitate a rezultatelor 
rar întllnite, unite cu o remarcabilă 
tenacitate au adus-o pe această ju
cătoare, nu prea bine cunoscută In 
arena internațională, pe primul loc 
al recentului turneu interzonal din 
Spania, deci în rîndul celor 4 candi
date la titlul de campioană a lumii.

Născută la 18 aprilie 1938, Valentina 
Kozlovskaia se află acum la apo
geul carierei sale. De la debutul mo-

deșt în finala celui de-al xx-lea cam
pionat al Uniunii Sovietice (Riga, 
1960), în care a ocupat locurile 9—11, 
pînă astăzi, drumul a fost lung. Trep
tat, ea a urcat în ierarhia celor mai 
bune jucătoare sovietice, clasîndu-se 
în campionatul din 1966 în primele 3 
locuri, ceea ce, avînd în vedere că 
finala campionatului U.R.S.S. este 
considerată în același timp și tur
neu zonal, a însemnat calificarea în 
interzonalul pentru campionatul mon
dial disputat la Subotița în 1967. 
Acest interzonal a constituit primul 
mare succes internațional al Valen
tinei Kozlovskaia : locul 2—3, la ega
litate cu Zatulovskaia, la un punct 
de Alia Kușnir.

Dună un relativ insucces Ia inter
zonalul de la Ohrid 1971, curba re
zultatelor înregistrate de Kozlovskaia 
a urcat brusc. In ultimele două cam
pionate ale U.R.S.S. ea a fost la un 
pas de titlu, ciștigînd din nou drep
tul de a lua parte la interzonalul 
pentru campionatul lumii.

Valentina Kozlovskaia este o fe
meie modestă, rezervată, care trece 
deobicei neobservată • în compania 
destul de agitată a campioanelor șa
hului. Ea este căsătorită cu marele 
maestru Igor Bondarevski, care este, 
bineînțeles, și antrenorul ei. Ținînd 
seama de faptul că Bondarevski l-a 
antrenat pe Spasski înaintea meciu
lui pentru titlu cu Petrosian (pe 
care l-a ciștigat),. toată lumea consi
deră că Valentina, secondată de Igor, 
constituie un tandem extrem de pe* 
riculos în competiția pentru 
mondial.

în ierarhia mondială

a floretiștilor
PARIS, 13 (Agerpres). — Fede

rația internațională dc scrimă a 
stabilit (pe baza rezultatelor înre
gistrate la principalele competiții 
internaționale) clasamentele pe a- 
nul 1973. La floretă bărbați, pe 
primul loc se află J. Kamuti (Un
garia) — 36 p, urmat de Christian 
Noel (Franța) — 34 p, Mihai Țiu 
(România) — 29 p, Bernard Tal- 
vard (Franța) — 25 p, W. Woyda 
(Polonia) — 22 p, Iuri Cij (U.R.S.S.) 
— 21 p.

Mihai Țiu, excelentul scrim er a! 
clubului Steaua, este situat pe locul 
trei în ierarhia mondială, datorită 
rezultatelor valoroase obținute în 
acest an : medalie de argint la
Jocurile mondiale universitare, lo
cul 4 la campionatele mondiale și 
locul doi la „Cupa Giovaninni". 
disputată la Bologna.

Iată clasamentele la celelalte pro
be : sabie ; 1. Sidiak (U.R.S.S.);
2. Montano (Italia); 3. Maffei (Ita
lia) ; spadă ; 1. Edling (Suedia) ; 
2. Fenyvesi (Ungaria) ; 3. Giger
(Elveția) ; floretă femei : 1. Niko
nova (U.R.S.S.) ; 2 Schwarzenberger 
(Ungaria) ; 3. Rejto (Ungaria).

Hocheiștii cehoslovaci încep

PRAGA, 13 (Agerpres). — Selec
ționata de hochei pe gheață. a Ce
hoslovaciei își începe pregătirile în 
vederea campionatului mondial — 
1974 cu două partide ce vor avea 
loc săptămînă aceasta în compania 
reprezentativei R.D. Germane. în 
luna decembrie, hocheiștii cehoslo
vaci vor participa la tradiționalul 
turneu organizat la Moscova pentru 
premiul ziarului „Izvestia". Din lo
tul antrenat de Karel Gut și Jan 
Starski fac parte, printre alții : Jiri 
Crha, Pavel Svitana, Josef Gorehov- 
ski, Frantisek Pospisil. Ivan Glinka, 
Jiri Holik, Vladimir Martinek, Bohu- 
mil Stastny si Jiri Novak,

samentul genera] individual, Agos- 
tinho a mai fost suspendat pentru 
„dopaj" în. anul 1969.

C.M. IN ACTUALITATE
• Noi meciuri de baraj pentru califi care la turneul final • V. Loraux

nol speranțe pentru 
la turneul fina] de 
Oricum însă, se

contestat și... contestatar la antipozi I # Trei meciuri banale și o partidă
decisivă in zona europeană...

• Cum cu fiecare meci care tre
ce ne apropiem din ce în ce mai 
mult de ultimul termen al preli
minariilor C. M. (31 decembrie 
1973), tensiunea din calificări a a- 
juns la cote aproape maxime. Par
că pentru a ne demonstra că nu
mai meciurile eliminatorii obiș
nuite, pe grupe, nu sînt suficiente 
pentru departajarea concurentelor 
la un loc în turneul final, mai 
multe formații au ajuns la ultima 
soluție, aceea a meciurilor de ba
raj. In afara partidei stabilită încă 
înaintea tragerii la sorți și a alcă
tuirii grupelor preliminare, aceea 
dintre cîștigătoarele grupelor a 
IX-a europeană și a IlI-a sudame- 
ricană — care, de altfel, se află 
într-un impas în momentul de față 
—, iată că și Austria și Suedia vor 
juca un meci baraj, pentru a fi a- 
leasă echipa calificată din prima 
grupă europeană. După cum se știe, 
Suedia nu a izbutit — deși calcu
lele hîrtiei o arătau mare favorită 
pentru calificare — decît o victo
rie la limită împotriva echipei pe 
care o învinsese la. Stockholm cu 
categoricul scor de 7—0, selecționa-

ta Maltei. Jucătorii maltezi au în
scris în acea partidă de pomină de 
la La Valetta singurul lor gol în cele 
(> partide disputate (golaveraj 
1—20 !) dar iată că acel gol 
Austriei 
ticiparea 
viitor... 
ciază în 
balului 
de baraj Austria—Suedia (care se 
va disputa la 27 noiembrie, la Gel
senkirchen — R.F.G.) este cea mai 
echitabilă formă pentru stabilirea 
echipei care este cu adevărat cea 
mai bună din grupa I europeană.

• Al treilea meci de baraj — 
de pînă acum — este cel din fi
nala zonei Asia—Oceania, în care 
Australia și Coreea de Sud au ter
minat de două ori, în meciurile 
tur-retur, la egalitate : 0—0 și 2—2. 
Meciul de la Sydney a fost arbi
trat de belgianul Vital Loraux 
(conducătorul partidei de neuitat 
Anglia—Polonia, de pe Wembley), 
dar federația și ziarele australiene 
i-au apreciat mult mai puțin cali
tățile, se spune, probabilului arbi
tru al finalei de anul viitor.

îi dă 
par- 
anul 

apre- 
cercurile specialiștilor fot- 
internațional, acest meci

5
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Iată o fază dintr-unul din meciurile care au asigurat calificarea virtuală 
a echipei Bulgariei, cel de la Shefield, cu Irlanda de Nord (scor final 
0—0). Portarul bulgar Goranov boxează balonul la care a mai sărit și 
Sammy Morgan (cu tricou închis), în vreme ce fundașul Jecev (cu nr. 5) 

se îndreaptă spre linia porții.

Azi, in programul internațional

SCOTIA-R.F. GERMANIA
ANGLIA ITALIA

Ziua de astăzi nu programează în- 
tîlniri din cupele europene, așa cum 
ne-am obișnuit în ultima vreme. Țn 
schimb, se dispută, două meciuri care, 
deși amicale, prezintă un interes 
deosebit.

La Glasgow, se întî’.nesc două for
mații care și-au asigurat calificarea 
în turneul final. Scoția si R.F. Ger
mania. Este interesant de văzut care 
este potențialul echipei lui Helmut 
Schon, după cele trei victorii obți
nute în meciurile cu U.R.S.S., Aus
tria și Franța, în compania unei 
ec-hipe care joacă pe teren propriu 
și care a eliminat în preliminarii 
selecționata Cehoslovaciei.

La Londra, pe ,.Wembley", un alt 
cap de afiș : Anglia — Italia. Două 
echipe care d >resc 
special selecționata engleză, 
egalul — echivalent . .. .
din meciul cu reprezentativa Polo
niei, Italia vine la Londra după 
succesele (destul de neconcludente), 
repurtate în fața Suediei și Elveției

dorind să confirme în același timp 
că victoria cu 2—0 asupra Angliei, 
din primăvara acestui an. nu a fostdin primăvara 
întîmplătoare.

Prin urmare, 
atracție, care

două jocuri de mare 
vor polariza desigur 

atenția iubitorilor de fotbal de pe 
continent.

Cum însă lipsa de simpatie 
a fost... reciprocă, iată-1 pe Lo
raux declarînd la întoarcerea sa în 
țară că „cel mai bun om de pe 
teren a fost portarul australian 
Fraser, supranumit și «tigrul din 
Sydney». Coreenii au fost mai buni, 
dar, oricum, consider că la viitorul 
campionat mondial oricare echipă 
europeană va învinge cîștigătoarea 
zonei Asia—Oceania la 
5 goluri diferență... 
este Australia, calificată 
neul final, după meciul 
de la Hong Kong, cîștigat în fața 
Coreei de Sud eu 1—0 (0—0), prin 
golul marcat în min. 70 de că
tre Jimmy Mackai.

• Patru meciuri în zona euro
peană în această săptămînă. Dar, 
de remarcat este faptul că numai 
unul singur — Olanda—Belgia — 
este de maximă importanță, el sta
bilind viitoarea echipă calificată. 
Celelalte : Portugalia—Irlanda de 
Nord (azi), Turcia—Elveția și Bul
garia—Cipru (duminică) nu sînt de
cît simple meciuri „de clasament", 
sau în cazul celui de la Sofia, o 
simplă formalitate, dat fiind că

cel puțin
Aceasta 

în tur- 
de baraj

selecționata Bulgariei este conside
rată deja drept calificată. Meciul 
de la Amsterdam are însă o cu 
totul altă poveste. Avînd un gol
averaj net superior (mai bun cu 
12 goluri), selecționata Olandei nu 
are nevoie, în partida disputată pe 
teren propriu, decît de un meci 
nul. Jucînd ultima lor șansă, fot
baliștii belgieni sînt însă hotărîți 
să se bată pentru victorie. In Bel
gia, de cîteva luni de zile, s-a ini
țiat . o acțiune — numită „Kop 
Belgique" — menită să grupeze în
tr-o organizație temporară pe cît 
mai mulți suporteri ai echipei na
ționale, un fel de „club al echipei 
reprezentative". Peste 10 000 de 
suporteri s-au și înscris, pw^ițind 
formației favorite sprijin moral și... 
vocal, din primul pînă în ultimul 
minut. Olanda rămîne, totuși, fa
vorita meciului

• S-a stabilit ca arbitrii care 
vor avea cinstea să conducă parti- 

final să fie confir- 
comisia specială a

8 și 10 februarie.

dele turneului 
mâți de către 
F.I.F.A. între 
anul viitor.

Dumitru GRAUR

reabilitarea, în 
după 

cu un eșec —

CAMPIONATE...
BULGARIA (două meciuri restante din 

etapa a 11-a): derby-ul Levski Spartak 
•— Ț.S.K.A.. urmărit de 50 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu victoria forma
ției Levski Spartak cu 1—0. prin auto
golul marcat de Vasiliev în min. 34. 
în celălalt meci, Beroe Stara Zagora — 
Spartak Pîeven 6—2. în clasament con
du ce Levski cu 22 p 
pierdut !), urmată de 
etc.

POLONIA (etapa a 
nik — Gornik Zabrze 
claw — Legia Varșovia 3—2

(nici un
Ț.S.K.A. cu

punct
14 P

U-a> : flow
2—1; Slask

I.KS

Ryb- 
Wro- 
Lodz

CAMPIONATE...
— Pogon Szczecin 1—1: Polonia Bytom
— Szomblerki Bytom 1—1; Gwardia 
Varșovia — Zaglembie Sosnowiec 2—1; 
Odra Opole — Eech Pcznan 2—1: Ruch 
Chorzow — Stat Mielec 0—0; Zaglembie 
Wălbrzych — Wista Cracovia 2—0. Cla
sament : 1. Ruch Chorzow — 15 p; 2. 
Wisla Cracovia — 15 p; s. Gornik Za- 
brze — 14 p.

GRECIA (etapa a 8-a) : Panathlnalkos
— Apollon 5—0: AEK — Panionlos 4—1: 
Olympiakos Pireu — Ethnikos 1—1: 
PAOK — Kalamaria- 2—1; Aris — Hera

CAMPIONATE • ••
klis 1—0; Panahaiki — Fostir 2—0; Olym
piakos Voios — Olympiakos Nicosia 
3—1; Kavala — Aegaleo 1—2; Larissa — 
Serral 1—1.Clasament : 1. Olympiakos
Pireu — 13 p; 2. Panathinaikos — 13 p; 
3. Arts —

TURCIA (etapa a 9-a) : Vefa — Bolus- 
por 2—2; “ ___
Goztepe — Besl’ktas 2—0: Kayserisoor — 
Fenerbahce 0—0: Adanaspor — Ankara- 
gilctl 2—1: Eskisehirspor — Bursaspor 
1—0: Giresunspor — Mersln 1—0. Clasa
ment : 1. Gtiztepe — 11 p: 2. Besilstas 
— 11 p: 3. Galatasaray — 11 p.

13 p.

Galatasaray — Altay 1—0;
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