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ORADEA ISI CONSOLIDEAZĂ j 
si isi Îmbogățește tradițiile
5 ’ » T ,

• Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezv oltarea continuă a 

educației fizice și sportului a dat un nou impuls activității pe plan local • Școala 

sportivă - un bogat furnizor de talente • Noi discipline sportive se afirmă 

pe plan national

Un colț din vasta și frumoasa bază de care dispune acum Școala sportivă Oradea
Păstrător de tradiții, receptind însă la scară amplă 

influentele moderne, orașul de pe Crișul Repede 
cunoaște astăzi o înflorire remarcabilă pe toate tă- 
rîmurile. Evoluția urbanistică, economică, culturală 
ascendentă este însoțită și de un intens proces de 
îmbogățire, cantitativă și de conținut, a fenome
nului sportiv. De la grupări mărunte și puține, do
minate de cele fotbalistice, Oradea și-a amplificat 
astăzi viața sportivă, înscriindu-se între centrele pu
ternice ale performanței. La data vizitei pe care 
am făcut-o în frumosul oraș transilvan, acesta nu
măra 7 secții prezente în primele eșaloane ale spor
tului nostru (cu perspectiva promovării altora), nu
meroase altele în eșalonul secund, o duzină de echi
pe în divizia școlară și de juniori, campionate ju
dețene și municipale ce angrenează zeci de echipe,

aproape 20 de sportivi nominalizați pentru loturile 
olimpice, multe nume sonore pornite de aici la alte 
cluburi și asociații din țară, unde au obținut consa
crarea. Zeci de titluri și recorduri naționale (în
deosebi de juniori) au fost obținute de reprezen
tanții Oradiei la diverse discipline, unele implantate 
recent în viața sportivă a orașului; au apărut baze 
și complexe moderne cu care localnicii se mîndresc 
pe drept cuvînt. Un nou impuls cunoaște activitatea 
de performanță în urma Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportu
lui. In rîndurile care urmează încercăm să redăm 
cîteva aspecte din larga sferă a sportului de per
formanță arădean.

Un autentic laborator al performanței

SUB CONDUCEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

CONSFĂTUIRE LA C.C. AL P.C.R.

Am pornit, așadar, într-o zi de 
mijloc de săptămînă să vizităm Ora
dea sportivă. Și așa am ajuns, mai 
Intîi, la sediul Școlii sportive, pe 
care o „privisem" din depărtare ca 
pe oricare altă grupare similară.

Odată ajunși în „domeniul'’ vast 
al acestei unități de performanță, 

,ne-am dat seama că, de fapt, ne 
.'aflam intr-un adevărat laborator 

^sportiv, lin pare cochet cu terenuri 
de baschet, handbal, volei, cu sec
toare și piste pentru atletism, cura
te și mărginite de garduri din pla
să de sîrmă, cu instalații pentru 
nocturnă, sălițe de antrenamente 
pentru discipline mai puțin preten
țioase Ia spațiu, grupuri sanitare în 
folosință sau în perspectivă...

Mici colective de sportivi efectuau 
antrenamente matinale, altele șpseau 
tntre timp, elevi ai școlilor din jur

activității 
sportive 
de masa

CODLEA REUȘIT CONCURS 
DE POPICE

Timp de 3 zile, în localitate au 
avut loc întrecerile pentru „C.upa 
tâmplarului" la popice, cu participa
rea salariaților Fabricii de mobilă 
„Măgura". Au luat parte peste ' 150 
de tineri și tinere.

Concursul a fost cîștigat de echipa 
a Ii-a a secției Tîmplărie, urmată de 
formațiile secțiildr întreținere și 
Tîmplărie II.

La individual, pe locul I s-a situat 
Alexandru Magheru și Eda Tecușan.

La reușita acțiunii și-a adus apor
tul consiliul asociației sportive Mă
gura Codlea.

I. Chicomban, corespondent

ORADEA: UN FRUMOS 
SUCCES LA RUGBY 

AL ȘCOLARILOR

Echipa de rugby a Școlii profe
sionale de telecomunicații din Ora
dea, care participă Ia 'campionatul 
școlilor profesionale din transporturi 
si telecomunicații, a susținut recent 
meciul-derby al seriei a Il-a în 
compania XV-ului Școlii profesiona
le I.M.M.R. Cluj. După o partidă de 
bun nivel tehnic, victoria • a revenit 
tinerilor rugbyști orăd^ni cu scorul 
de 9—4 (3—0), prin punctele marcate 
de Gligor (4) și Pop (5).' Școlarii clu
jeni au înscris prin Sălăjan.

în urma acestei victorii, echipa 
școlarilor orădeni se află pe primul 
loc în clasament, cu 9 puncte.

Ilie Ghișa, coresp. județean

STREHAIA:
„CROSUL TOAMNEI"

Zilele trecute, Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport Stre- 
haia, în colaborare cu • Comitetul 
orășenesc U.T.C., a organizat un 
eras al.-toamjisi, care s-u bucurat de 

veneau să țină aici orele de educație 
fizică.

într-o mică sală de gimnastică, 
fetițe de-o șchioapă făceau primii lor 
pași în acest sport al grației si per
fecțiunii, sub supravegherea profeso- 
rilor-antrenori și al maestrei de ba
let, chemată , anume să dezvăluie mi
cuțelor începătoare secretele mișcării 
ritmice, elegante și sigure. Pe o ban
că, lîngă perete, viitoarele performe
re și-au înșirat sticluțele cu lapte 
proaspăt... Privind antrenamentul ne 
gîndeam cu cită migală și efort cresc 
talentele gimnasticii și înțelegeam 
mai bine de ce Oradea și-a făcut, în 
ultimii ani, loc printre cele mai pro
ductive centre din țară, ne explicam 
poziția de vicecampioană la catego
ria a doua a Școlii sportive orădene. 
locurile fruntașe obținute de gimnas
tele sale pe aparate, la individual, 
titlul de campioană a școlilor spor

peste 500 de tineri și ti- 
fi evidențiați pentru ți-

prezența a
nere.

Merită a . ...
nută și pozițiile ocupate în clasa
ment, Liliana Danciu, Gheorghița 
Barbu, Maria Volentiru și Valeria 
Vlădulescu, Teodor Dădălău, Gheor
ghe Tănase, Valeriu Chjtan și Vasile 
Dăogaru.

C. Bologa, corespondent

întrecerile de cros sînt la ordinea zilei. Iată un aspect din disputa tinerelor sportive de la „Tehnometalica”

Au început finalele campionatelor naționale de popice

START IN PROBA DE PERECHI
SIBIU: ÎNTRECERI PENTRU 

TINERII COOPERATORI
Orașul nostru este gazda unor in

teresante întreceri sportive — la fot
bal, volei și handbal — la care iau 
parte tineri și tinere din sectorul 
cooperatist.

Pînă acum se evidențiază, prin 
rezultate și disciplină pe teren, e- 
chipele Textila, Tehnica nouă și 
Timpuri noi la fotbal, Textila, Arta 
Sibiului la volei feminin, Construc
torul și Timpuri noi la volei mas
culin, Gheata și îmbrăcămintea la 
handbal feminin și Timpuri noi la 
handbal masculin.

întrecerile sînt organizate sub 
egida asociației sportive Voința.

. . r, Ciplșicu. .corespondent 

tive și liceelor cu program special, 
precum și titlurile obținute de Car
men Cirstea, Erica Șeterov și Gabrie
la Korodi la categoriile II, I și res
pectiv maestre. La toate acestea, s-au 
adăugat, tot în acest an de izbînzi 
ale gimnasticii crădene. comportări
le remarcabile în concursurile inter
naționale de la Budapesta, Kiev și 
din țară (cu sportivele bulgare si cu 
cele de la Gwardia Varșovia). Și, în 
fine, faptul că două fete au fost se
lecționate în primul lot reprezentativ 
lărgit (Gabriela Korodi și Ana Szabo), 
iar alte trei în lotul de tineret (Ste
la Bodis. Ecaterina Szabo și Erica 
Șeterov).

Ascensiunea gimnasticii orădene — 
ne explica mai apoi prof. Iosif Buda, 
directorul Școlii sportive — se da
torează excelentului material uman

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag a 2-a)

MANGALIA NORD, 14 (prin 
telefon). Ajunse la a 33-a ediție, 
campionatele republicane indivi
duale și perechi la popice își de
rulează, începînd de miercuri 
după-amiază, ultimele secvențe. 
La întrecerile decisive ale acestei 
importante competiții participă 
peste 200 de jucători și jucătoare, 
care și-au cucerit în etapa anteri
oară dreptul de participare la fi
nala pe țară. Și încă ceva extrem 
de îmbucurător: pe cele 8 piste 
automatizate ale modernei săli din 
stațiunea Neptun au apărut în 
confruntarea finală și reprezentan
ții unor județe, ca Botoșani, Bis- 
trița-Năsăud și Sălaj, unde jocul 
de popice este mai puțin practi
cat la nivel (ie’ performantă.

GIMNAȘTI ROMANI

PESTE HOTARE
• Două sportive la „mondialele"

de modernă

Participare la Dinamoviada
Capitala, plecind 
Cristina Sima și

Ieri au părăsit 
spre Rotterdam, ... „___
Rodica Pintea, care vor lua startul 
în cadrul campionatelor mondiale 
de gimnastică modernă. Sportivele 
noastre sînt însoțite de antrenoara 
Ileana Iosif și de Ileana Sima, pre
ședinta Comisiei tehnice din ca
drul Federației Române de gimnas
tică. \

Au plecat, de asemenea, 
Varșovia echipele 
ale 
care 
mini 
nia, 
că.

spre 
de gimnastică 

clubului Dinamo București,
— la finele acestei săptă-
— vor lua startul, în Polo- 

la Dinamoviăda de gimnasti-

A 37-a FINALA A ȘAHIȘTILOR
• Elita eșichierului românesc la start • Fl. Gheorghiu 
și V. Ciocâltea, in cursa dupâ al 7-lea titlu • Sînt 

prezenți toți campionii ultimilor ani
Pledam de mult în favoarea ideii 

potrivit căreia finala campionatului 
țării trebuie să constituie, pentru un 
sportiv, competiția demnă de cea 
mai înaltă stimă și considerație, că
reia să i se dedice cu toată puterea 
ființei sale. A fi primul în pttria 
ta (nu are importanță în ce domeniu 
de activitate) este o înaltă cinste și

Gheorghiu și Victor Ciocâltea.Marii rivali ai f inalei: Florini
sentimentul de satisfacție dobîndit 
răsplătește din plin efortul depus — 
oricît de mare — spre a se ajunge 
aici. , ;

Șahul ne-a oferit, din păcate, prile- 
jul să consemnăm pe parcursul ani
lor abandonuri regretabile de la 
acest principiu de mare noblețe eti
că. Sperăm că ele vor rămîne ale 
trecutului, pentru. yă această a 37-a

Conform programului, primii au 
intrat în concurs participanții la 
proba masculină de perechi. Sorții 
au decis ca în reuniunea inaugu
rală să-și dispute întîietatea nume 
consacrate în arena competițio- 
nală. Previziunile s-au adeverit, 
principalii candidați la - titlu ofe
rind dispute atractive și încheiate 
cu rezultate bune. Privirile publi
cului au fost mai mult îndreptate 
spre jocul actualilor campioni ai 
țării, Ilie Băiaș și Iosif Tismănaru 
(foști vicecampioni mondiali în 
1970) și tînărul cuplu bucureștean 
Constantin Voicu și Anton Greces- 
cu, ultimul solicitîndu-i la maxi
mum, pe valoroșii lor adversari.

Iată rezultatele din prima reu
niune în care s-au întrecut 12 pe- 

în ziua de 14 noiembrie 1973 a 
avut loc, sub conducerea tovarășu
lui Nicoiae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, consfătuirea cu primii secre
tari și secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor jude
țene de partid și ai municipiului 
București.

La consfătuire au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Trofin. 
Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei, cadre din aparatul 
Comitetului Central, din presa de 
partid.

Consfătuirea a avut ca scop ana
liza modului in care organele și 
organizațiile de partid acționează 
pentru realizarea programului co
laborat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, își îndepli
nesc rolul conducător în unirea e- 
forturilor întregului popor in munca 
și lupta pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, pentru 
transpunerea in viață a programu
lui de înflorire economico-soeială 
a patriei, pentru educația socialistă 
a maselor, precum și modul în care 
se preocupă de aplicarea în viață 
a științei conducerii societății so
cialiste, a contribuției lor la înde

DE ASTĂZI, ÎN AULA I.P.G.G,
6 ■

ediție a finalei reunește — fără ex
cepție — întreaga elită a eșichierului 
românesc, anunțind, probabil, cel 
rtiai puternic și mai reprezentativ 
turneu din întreaga istorie a compe
tiției.

Punctul principal de atracție al 
concursului care începe astăzi îl 
constituie, desigur, reapariția în cir.

cuitul competițiilor interne, a mare
lui maestru Florin Gheorghiu, dupâ 
o absență de 3 ani ! Dar. acesta nu 
este singurul element care creează 
un mare, interes în jurul întrecerii. 
S-ar mai’adăuga faptul că la mesele 
de joc vor lua parte toți campionii 
ultimilor ani (Gheorghiu, Ciocâltea, 
Ghițescu. Partos) care au însumat. în 
perioada 1952—1973, nu mai puțin de... 
14 titluri ! In sfîrșit, este prezentă 
pe tabela concursului întreaga echi
pă națională, precum și toți cei care 
încearcă să forțeze porțile ei.

Nu este greu de prevăzut că lupta 
va fi aprigă, deosebit de încordată. 
Gheorghiu si Ciocâltea, ambii cu 
cîte sase victorii la activ în cam
pionatul tării, aspiră la cel de-al 
șaptelea titlu. Ei vor avea, însă, o 
concurență puternică din partea lui 
Theodor Ghițescu (campion acum 10 
ani), capabil oricînd de o mare per-

Calificare facilă in 8-imile Cupei cupelor la baschet

STEAUA-HELSINGIN KISA-TOVERlT B-63
Inaugurarea sezonului internațio

nal baschetbalistic de toamnă a 
fost făcută ieri seară în sala Flo- 
reasca. unde circa 1.500 de specta
tori au aplaudat victoria netă obți
nută de echipa Steaua asupra for
mației finlandeze Helsingin Kisa- 
Toverit : 105—63 (57—28). Prin
acest rezultat,. Steaua a obținut coș- 
averajul general de 180—141 (în 
tur pierduse cu 75—78) și s-a cali
ficat pentru 8-imile de finală ale 
Cupei cupelor.

Referitor la întrecerea de ieri, 
mărturisim că ne așteptam la 
un succes al steliștiloir, dar nu la 

rechi din cele 28, cite figurează 
pe foile de arbitraj : I. Tismănaru 
— I. Băiaș (Constructorul Galați) 
1756 pd (8824-874), C, Voicu — A. 
Grecescu (Voința Buc.) 1718 pd 
(863+855), I. Micoroiu — A. Cadar 
(Olimpia Reșița) 1656 pd (8484-808), 
L. Kiss — P. Radu (Rulmentul 
Brașov) 1648 pd (823 + 825), St. 
Deac — L. Fodor (Voința Cluj) 
1620 pd (8074-813), G. Dinu — Gh. 
Tudose (C.F.R. Constanța) 1604 pd 
(804 + 800).

întrecerile perechilor masculine 
se încheie joi la prînz, iar după- 
amiază intră în competiție pere
chile feminine.

TRAIAN 

plinirea în cele mai bune condiții 
a misiunii istorice ce revine Parti
dului Comunist Român in condu
cerea destinelor națiunii noastre 
socialiste.

în cursul consfătuirii au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Cioară, 
Vasile Viicu, Constantin Dăscălescu, 
Constantin Dumitrescu, Liviu Der- 
ban. Gheorghe Tănase, Iosif Banc, 
Simion Dobrovici, Ion Dincă, Con
stantin Drăgan, Ferdinand Nagy, 
Petre Blajovici.

Participant» Ia discuții au expus 
experiența organizațiilor județene 
respective în organizarea activității 
pentru îndeplinirea m#rilor sarcini 
ce stau în fața partidului și po
porului nostru pentru accelerarea 
dezvoltării economiei naționale, 
pentru creșterea eficienței întregii 
producții de bunuri materiale, pen
tru sporirea continuă a avuției na
ționale.

Au fost scoase în relief o serie 
de aspecte legate de stilul și me
todele de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid în îndepli
nirea sarcinilor care le stau în 
față, de întărirea continuă a legă
turii acestora cu masele de oameni 
ai muncii pentru soluționarea tot 
mai competentă și mai eficientă a 
problemelor complexe ridicate de 
înaintarea țării noastre pe calea

formanță, deținătorul titlului Carol 
Partos (autorul celui mai bun rezul
tat individual românesc la recenta 
Balcaniadă). Dumitru Ghizdavu sau 
Emil Ungureanu, care au obținut sco
ruri record In semifinale.

Un pluton compact, care va avea 
de spus un cuvînt greu în configura
ția clasamentului final îl constituie 
jucătorii de regularitate ai campio
natului. prezenți de mulți ani în fi
nală : Mircea Pavlov. Traian Stan- 
ciu, Gheorghe Mititelu, Șerban Ncam- 
țu, Adnan Ruza, Constantin Botez. 
Foarte interesantă de urmărit va fi 
evoluția talentatului junior Aurel 
Urzică, pentru care finala constituie 
șl o verificare înaintea campionatului 
european din Ofanda (decembrie 
1973).

Cîteva amănunte organizatorice i 
astăzi dimineață, în sala Constructo
rul, va avea loc ședința tehnică, ur
mată de tragerea la sorți : după-a
miază, de la ora 16, în sala Institu
tului de petrol, gaze și geologie, se 
va desfășura prima rundă. Arbitrii 
competiției sînt Gh. Moldoveanu. M. 
Anghcl și V. Avram, primii doi de
ținători ai ecusonului internațional 
al F.I.D.E.

Valeriu CHIOSE

AZI, LA TIMIȘOARA

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
in meci de verificare la handbal masculin

Astăzi, sala Olimpia din Timi
șoara va găzdui prima din cele 
două partide în care se vor în- 
tîlni selecționatele masculine de 
handbal ale României și Cehoslo
vaciei. Prezența handbaliștilor ce
hoslovaci, vicecampioni olimpici, 
în orașul bănățean este un eve
niment deosebit, cu atît mai mult 
cu cît este cunoscut faptul că atît 
formația noastră, cît și echipa oas- 
pe se află în plină pregătire pen
tru apropiatul campionat mondial.

După cum am anunțat, oaspeții 
se află la Timișoara de miercuri 
și în cursul zilei de ieri au luat 
un prim contact cu sala, manifes- 
tînd o bună formă. Jucătorii ro
mâni sînt pe malurile Begăi de 

unul atît de categoric, deoarece 
eșecul de la Helsinki demonstra că 
baschetbaliștii finlandezi pot fi ad
versari redutabili. Ieri, însă, rezis
tența lor a durat doar cîteva mi
nute (min. 5 scor 6—6), apoi bucu- 
reștenii distanțîndu-se fulgerător 
(min. 10: 20—9) și sporindu-și trep
tat avansul. Echipa pregătită de

Foto : Vasile BAGEACUn nou coș înscris de Cernut 
prof. Vasile Popescu s-a impus 
prin ritm rapid, contraatacuri, pre
cizie în aruncările de la distanță și 
superioritate în lupta sub panouri. 
Este drept. însă, partenerii lor au 
dat o replică neașteptat de slabă, 
fiind depășiți la toate capitolele și 
dovedind. în general, o valoare 
mediocră. îneît, de fapt, surprin
zătoare apare nu victoria obținută 
aici de Steaua, ci înfrîngerea su
ferită la Helsinki. 

făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vorbitorii au arătat realizările 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea planului pe 
1973, precum și pe primii trei ani 
ai cincinalului, avîntul cu care 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, din 
toate sectoarele producției mate
riale, acționează pentru îndeplini
rea angajamentelor de a realiza 
cincinalul înainte de termen ; de a- 
semenea, au fost reliefate rezervele 
pentru obținerea de noi succese în 
dezvoltarea in ritm susținut a e- 
conomiei naționale.

Vorbitorii au exprimat angaja
mentul organizațiilor de partid, al 
comuniștilor de a îmbunătăți con
tinuu activitatea de partid, de a 
munci cu pasiune și perseverență 
pentru a da viață mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru a asigura îndeplini
rea planului cincinal înainte de 
termen, ridicarea continuă a nive
lului de viață material și spiritual 
al întregului nostru popor.

în încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, care 
a făcut o amplă expunere, ce va 
fi dată publicității.

PRODUCȚIA 
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mai multe zile, continuîndu-și cu 
asiduitate pregătirile sub condu
cerea antrenorilor N. Nedef și O. 
Vlase. Aceștia au la dispoziție ur
mătorul lot : Penu, Orban (por
tari), Tudosie, Stef, Licu, Kicsid, 
Stockl, Birtalan, Voina, Cosma, 
Cîrlan, Gațu, Dan Marin, Drăgă- 
niță și Gunesch. Antrenorul Jiri 
Vicha își va alcătui formația din 
următorul lot : Pavelka, Sedivec 
(portari), Beneș, Ctvrnik, Bobes,* 
Haber, HanzI, Jarry, Konecnv, 
Krepindl, Papiernik, A. Lukosik, 
Satrapa și Skara. Atît meciul de 
azi, cît și revanșa de sîmbătă, 
vor fi conduse de cuplul de arbitri 
iugoslavi alcătuit din Milan Val- 
cici și Vlado Simanovici. Ora de 
începere: 19,30.

Au marcat ; Oczelak 23. Cemat 
22, Tarău 15, Pîrșu 14, Poleanu 8, 
Dumitru 6. Baciu 5, Savu 6, Ioneci 
6 (a mai jucat Posa) pentru Steaua, 
respectiv Finneman 14. Pitkânen 
14, Honkanen 4, Kannisto 2. Liimo 
4, K. Lievonen 10, Surojegin 7, 
Laento 3. Laivuori 4, T. Lievonen 1.

Au arbitrat B. Stoicev (Bulgaria) 

și G. Tsolakidis (Grecia).
în 8-imile Cupei cupelor. Steaua 

va juca (la 29 noiembrie în deplal 
sare, la 6 decembrie la București) 
cu învingătoarea dintre Paisley 
B.C. (Scoția) și B.B.C. Spartac- 
Pepsi (Luxemburg).

în deschiderea reuniunii de ieri 
Dinamo — C.S.U. Galați 129—77 
(70—40), în oadrul campionatului 
național.

O. STANCULE5CU
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RANDAMENT MODERNA LINIE
DE FADRICATIE A I. P L. REGHIN?
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vor schia concurenții fruntași

7 000 la 105 000 raehete de tenis

colaborarea cu Federația

Tot calitatea producției, mai con
cret cele cîteva reclamații despre 
care știam, la crose de hochei, Ia 
trambulinele elastice, și semielastice 
de gimnastică, la rachetele de tenis, 
la mesele de tenis, etc. m-au hotărît 
să intru și Ia I.P.L. Reghin. Sînt 
unul din vizitatorii săi cei mai con
stanți, aș zice martor al creșterii a- 
cestei unități industriale de o mare 
varietate productivă și care cuprinde 
în profilul său și articole de sport 
și ambarcațiuni.

La întrebările noastre, ne-a răs
puns ing. Andrei Ghenci, șeful sec
ției de articole sportive ;

— Știu că nu vreți explicații, ci 
fapte, măsuri, de aceea voi fi con
cret : la rachetele de tenis, de la o 
producție de 7.000 buc. în 1971 am 
trecut pentru 1974 la 105.000 bucăți, 
din care un nou tip de rachetă pen
tru copii cu miner scurtat, o nouă 
rachetă de serie în care vopsitul se 
înlocuiește cu aplicații de folii colo
rate într-o gamă largă și o nouă 
rachetă de performanță — realizată 
cu colaborarea secretarului federal 
■Lăzărescu șl a antrenorilor Varga și 
Ovici, — rachetă cu o structură 
nouă cu îmbunătățiri ale formei și 
armată cu rășini epoxidice. Vom 
livra, dc asemenea, conform contrac
tului și 35.000 de huse ; la crosele de 
hochei menținem în fabricație tipu
rile Super, Super special și Pioner 
pentru activitatea de masă ; în plus 
am realizat crosa Harghita — din 
care am și livrat lotului — cu in
serție din fibră de sticlă ; la mesele 
de tenis menținem tipul Ella (popu
lar) și in plus pentru performanță 
am realizat prototipul (și le-am li
vrat pentru experimentări) din placaj 
multistratificat și din placă de pal 
dublu furniruit; lucrăm și sperăm 
să avem rezultate bune la proiecta
rea noilor tipuri de vîsle, rame, pa- 
gae și padele pentru bac ; am re- 
proiectat și realizat prototipurile (cu 
ajutorul antrenorilor Alexandru Va- 
siiiu și Florin Panaitescu) noilor ve- •

liere — yolă, finn și olandez — și 
de asemenea yole „optimist" pentru 
copii, de tip popular ai cărui proto
tip a fost omologat; în general pot 
să spun că la materialele Ia care 
am., avut o bună colaborare cu fede
rațiile, cu tehnicienii acestora, am 
realizat saltul calitativ necesar și în-

tipurile Cristal, Rubin, Diamant, 
care au dat rezultate bune ?

— Pentru ele n-avem o parte din 
materiale din import (laminatele din 
aluminiu — paradur — adezivi, 
lacuri, etc.) Sper să le primim și 
atunci vom realiza o serie mică de 
cea. 150—200 perechi — la coman
dă _ — pentru schiorii noștri. Data 
însă nu e sigură și în nici un caz 
înainte de 15 februarie ’74.

— Și la fond ?
— Ne gîndim să elaborăm în vii

tor un nou tip de schi de fond 
din fibră de sticlă pe talpă. Schiul 
„Săgeata Zăpezii" îl vom realiza în 
viitor, pentru public, numai din fra
sin. Deocamdată...

Ne aflăm la federația, de hochei pc gheață. In discuție, materialele spor
tive necesare bunei desfășurări a acestei discipline aflate în extensie.

MIHAI FLAMAROPOL, antrenor al echipei Dinamo : „Am primit de la 
Reghin niște mostre de crose care erau bune și ne-am spus că. în sfirșit, 
vom avea crose corespunzătoare. Iată, însă, că cele ce ne-au fost livrate 
erau foarte departe de model. Intr-un singur meci, Florea Sgincă a rupt 6 crose

ȘTEFAN IONESCU, antrenor la I.P.G.G. : „Calitatea croselor fabricate la 
I.P.L. Reghin este foarte slabă, în ciuda repetatelor angajamente, a ajuto
rului dat de specialiștii din acest sport care au oferit sugestii și soluții con
crete de îmbunătățire

VASILE MILITARU, secretar general al federației’^
mandă specială pentru ’ ' *
scump și tot proaste au fost crosele. Nu e vorba, însă, numai de crose. 
Ghetele fabricate la I.P.M. Sport Reghin sînt deficitare Ia întărituri, la ume
zeală se moaie bombeurile. cedează ușor Ia lovituri. In privința mănușilor, 
am vorbit cu, directorul Sabău de la fabrica „9 Mai“ din Mediaș, unde am 
găsit deplină înțelegere. Au materie primă și meseriași buni, dar au nevoie 
de sprijinul M.I.U. pentru procurarea unor mașini de cusut și pentru înfiin
țarea unei secții. Ar mai putea să facă pe lingă mănuși și apărători, ume- 
rare, mănuși de portar, apărători de picior. O asemenea rezolvare ar facilita 
reducerea importului și asigurarea echipamentului necesar pentru toate 
eșaloanele, nu numai pentru

_ ,Am făcut și o co- 
Iotul reprezentativ, aeceptînd chiar să coste mai

echipele

supe-

din Divizie

„NU ÎNȚELEG..."
— ne spunea Ionel Rădulescu, res- 

oonsabilul magazinului de articole 
sportive din Pitești — de ce Fa
brica de Încălțăminte din Reghin a 
început să ne trimită pentru sezo
nul rece doar ghete (de patinaj) 
cu tocul îngust, știți ce Înseamnă 
aceasta ? Că la astfel de ghete 
nu se pot pune patine cu cheie, 
motiv pentru care ar trebui să se 
producă in continuare șl ghete cu 
tocul lat. Altfel, nu reușim să sa
tisfacem solicitările șl, in plus... 
lovim în planul de producție șl 
vînzare al patinelor cu chete". 
Cu atît mai mult cu cîț patinele 
fixe sînt și mai scumpe.

„Aflat în excursie, n-ai emoție a- 
tunci cînd se apropie ora mesei. Pen
tru simplul motiv că la plecare ți-ai 
luat un aragaz de voiaj, la care poți 
să-ți gătești ce vrei. Și, totuși, pînă la 
urmă ai necaz. După ce l-ai cărat 
după tine, trebuie să cons tați că — 
după citeva întrebuințări — ghiventul 
mecanismului prin care dai drumul 
la gaz se slăbește.

De mirare, fiindcă, după cîte știm, 
și la I.I.M. ,,Elgomet*‘ — Tg. Jiu (care 
!e produce) există control de calitate. 
Ce o fi făcînd el, însă, uneori ?M (Du
mitru Nicolae, responsabilul magazi
nului de articole sportive 162 din Bu
zău).

»
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MINUS
70000 DE MINGI!

cepem să obținem producții 
rioare.

— Vine iarna. Orizontul alb 
chiar un avertisment. Nil ne spuneți 
nimic despre schiuri, săniuțe, mai a- 
les că știu că aveți o utilare cu 
mașini și aparate pe o linie de fa
bricație echivalentă cu a oricărei 
fabrici moderne de nivel mondial ?

— Ultimele ierni au 
Există stocuri în 
cum producția de 
a fost suspendată 
III.1974. 1 
stă pînă în vara 
realiza numai 3—4.000 perechi de ti
purile clasice la o capacitate de 
30.000 per. anual.

dar pentru performanță.

comerț 
schiuri

estc

fost slabe, 
și de a- 
și săniuțe

Lispendată pînă în trimestrul 
Moderna linie de fabricație

viitoare cînd vom

— Deocamdată 
schiuri de fond, ........................
(numai dimensiunile existente în co
merț și nu prea solicitate) în timp 
ce o modernă linie de producție, care 
prin calitate s-ar putea prezenta și 
Ia export, stă.

— Așa este !
Am plecat de la Reghin cu con

vingerea formată că este 
o intervenție promptă, 
stimulativă a forurilor 
acestei întreprinderi — și 
a Ministerului Economiei 
și Materialelor de Construcții — pen
tru activizarea și rentabilizarea ca
pacităților de producție, pentru 
schimbarea mentalității ce se cere 
in mod necesar modernizată.

B. MIHAI

nu vor exista 
bețe, schiuri alpine

nevoie de 
creatoare, 

superioare 
în special 
Forestiere

Am plecat la „Dermatina" Timișoara 
— furnizorul camerelor de mingi nece
sare anvelopelor fabricate la „Flacăra 
Roșie" din București — știind, așa cum 
a reieșit din ședința Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S. la care au fost prezenți 
reprezentanți al ministerelor șl organi
zațiilor implicate în producția materia
lelor sportive, că situația la mingi și 
anvelope este cu totul neeorespunză- 
toare : față de solicitările comerțului 
s-au înregistrat neacoperlri în acest an 
de 46 la sută la mingi de handbal. 35 
la sută la cele de fotbal și 28 la sută 
la mingile de volei. La rugby 7 Aci si
tuația e mai simplă : nu se fabrică !

„De ce nu se fabrică, tovarășă ingi
ner Ștefania Dumitrescu 7” — am între
bat-o pe șefa biroului pregătire și ur
mărire a planului de la „Dermatina". 
Și, în loc de răspuns, dînsa ne-a pus 
în față adresa din 18 august trimisă de 
fabrică forului său superior, Centralei 
Industriei de pielărie, cauciuc șl încălță
minte. precum și C.N.E.F.S., în care se 
stipula angajamentul „Dermatinei" de a 
realiza în anul 1974 un ventil interior 
mal ușor pentru camerele de mingi 
sport i (volei, handbal, fotbal), conform 
modelului pus la dispoziție de 
C.N.E.F.S,, precum și de a studia și 
realiza camere mingi pară, puclng-ball 
șl rugby. De altfel, acestea figurau și 
în planul comun al C.N.E.F.S. și Minis
terului Industriei Ușoare, în cadrul tri
mestrului III al acestui an. „Bun, pe 
litrtie arată frumos. Care-i situația reală 
în acest moment 7“ — am Intrebat-o pe 
tovarășa Dumitrescu. „N-am primit încă 
modelele promise de C.N.E.F.S." — am 
primit răspunsul prompt și„- descura
jam. Deocamdată, deci, un start ratat !

De unde provin, însă, rămînerile în 
urmă ? „în trimestrul I n-am îndeplinit 
planul pentru că am făcut unele trans
ferări la linia nouă care a intrat în pro
ducție la începutul acestui an. S-a recu
perat aproape totul pe parcurs, așa incit 
situația la sflrșitul trimestrului III era 
următoarea : camere ’ ’
cerere 6 600, realizat 
rere 15100, realizat 
cerere 25 000, realizat 
interlocutoarea. Deci, -------- —
la „Dermatina" o bandă semiautomati- 
zată pentru fabricarea camerelor, ceea 
ce înseamnă tui mare pas înainte față 
de utilajele vechi, moștenite de la în
treprinderea „Banatul" odată cu prelua
rea sectorului de cauciuc acum 10 ani. 
„Așadar, aceasta constituie o premisă 
esențială pentru o producție sporită, 
cantitativ și calitativ", ne exprimăm noi 
opinia. „Intr-o bună măsură, da — ne 
răspunde tovarășa Dumitrescu. In ceea 
ce ne privește, ne vom strădui să ono
răm comenzile. Să nu uitați, insă, eă 
(țoi sîntem, ca să zic așa, „mina a 
doua", cei care contractează cu comer
țul fiind fabricile de piele „Flacăra ro
șie" București și „Căprioara" Sebeș 
Alba, cărora noi le livrăm camerele 
pentru anvelopele lor. De aceea nici nu 
se găsesc pe piață camere separate, iar 
în privința calității, procesul de vulca
nizare (prin presare) a ventilului inte
rior se face manual, cu utilaje vechi de 
jumătate de secol, ceea ce handicapează 
și noua linie modernă".

„Negați spus eă producția articolelor 
sportive reprezintă sub 1 la sută din 
producția fabricii dv. Nu cumva acest 
procent infim vă tentează să-l tratați cu

superficialitate, să încercați să-l „pa
sați- altcuiva 7“ Am primit un răspuns 
foarte sincer: «Evident, că ne intere
sează in primul rind produsele cu serii 
mari, cu mare productivitate și rentabi
litate, pe măsura efortului continuu de 
utilare modernă a fabricii. T 
cred că asemenea produse sportive 
pretează cel mai bine atelierelor 
cooperația ' " ' - ’
însă sarcina ___ _____ _____,.
mingi cu ani in urmă, diversificindu-ne 
și imbogățindu-se producția, nu mal pu
tem da înapoi. „Dermatina" trebuie «3 
glndească la mingile prezentului și, mal 
ales, la cele din anul 1974. Or fi arti
colele sportive niște cenușeresc, dar tot 
trebuie să iasă în lume cu conduri de 
aur !“

Frumos spus ! 1974 șî-a notat aceste 
cuvinte pe carnetul său șl așteaptă ca
litatea

Personal, 
se 

___  ___ ______ din 
meșteșugărească. Primind 

fabricării camerelor de

și noutatea: mingea de rugby.
★

șeful serviciului pregătire și ur- 
a planului da la „Flacăra roșie“ 
recomandat : „inginerul Mihai

Laboratorul" diverselor mingi

mingi handbal — 
6 500 ; volei — ce-
15 050 ; fotbal — 

32 081“ -r ne spune 
există în prezent

Cînd 
mărire 
ni s-a 
Deselnicu", fără să știu dacă este rudă 
sau nu cu fotbalistul craiovean, mi-am 
șl zis că-1 voi ataca frontal cu fotbalul. 
Coincidența a făcut ca cel doi Desel
nicu să fie veri și atacul de... depose
dare al tînărului inginer bucureștean si 
nu fie mal prejos decît cel al olteanului.

„Antrenorul emerit Iile Oană tși ex
prima recent opinia la o consfătuire in 
cadrul Federației de fotbal, că pentru 
a îmbunătăți eficacitatea Jucătorilor săi. 
fiecare ar trebui să execute cel puțin 
100 de șuturi la poartă intr-o ședin'ă 
de antrenament. Și se întreba cam ette 
ore ar trebui să dureze o asemenea pre- 
Sătire cu cei 20 de jucători din lotul 

ivizionar, dacă la „Poli" Iași aceștia au 
la dispoziție in aeest scop doar 8 mingi... 
întrebare retorică, evident, dar care in 
contextul atribuțiilor dv., tovarășe in
giner Deselnicu, se referă la neacoperi- 
rea nevoilor interne cu circa 70 000 mingi 
(fotbal, handbal, volei), atit pe anul 
curs, cit și in 1974...”.

„Exemplul dat de antrenorul Oană 
ne-a replicat inginerul Deselnicu — 
referă la mingile aib-negru cu 32 
petice care iau un timp de muncă 
doua ori mai mare ca celelalte, 
toate se. cos manual, altfel nit se poate 
și au fost asimilate de fabrica noastră 
abia în luna mai a acestui an. pentru 
a realiza, totuși, un număr mai mare de 
mingi, am contribuit prin școlarizarea 
la noi a unui număr de muncitori din 
cadrul tăbăcăriei din Corabia, unde a 
luat ființă o secție de mingi. Pentru că, 
așa cum au relevat si recentele contrac
tări pentru anul viitor, comerțul soli
cită în majoritate mingi aib-negru. Greu
tățile noastre 7 Mina de lucru. Fiind 
manuale toate operațiile și, deci, remu-

..Flacara roșie" din București. 
Foto : V. BAGEAC

in

se 
<le 
de 

Ele

nerația mai slabă (și in raport cu efor
tul fizic), cu greu reușim să recrutăm 
muncitorii necesari. Producția noastră 
de mingi a crescut, totuși, au de a.n, 
de la 36 800 de anvelope in 1971, la 55 000 
în 1973, acestea iesumind, insă, șt sar
cinile de export, care nu-s de neglijat 
(aproape 27 000 bucăți)".

Ținînct cont chiar de datele obiective 
ale problemei, faptul că „Flacăra roșie" 
nu și-a asumat decît 26 000 de anvelope 
(și „Căprioara" 56 500) din cele 155 000 
solicitate Ae comerț pentru anul 1974, 
nu constituie de fel un factor Încuraja
tor pentru rezolvarea penuriel de mingi. 
Ceea ce l-am și spus interlocutorului 
nostru. „încercăm să deschidem o por
tiță — ne-a precizat Inginerul Deselnicu. 
Iii colaborare cu Combinatul de cauciuc 
Jilava, am preconizat un nou sistem 
(mecanizat) de confecție a anvelopelor 
fără cusături, prin lipire și vulcanizare. 
Sperăm să-l transferăm din stadiul de 
experiență 'în producția curentă chiar 
In trimestrul 1—1974, rezolvînd astfel în
treaga cerere de mingi pentru sală (vo
lei și handbal)".

Am plecat și de la „Flacăra roșie" cu 
convingerea că producția articolelor 
sportive preocupă conducerea fabricii și 
că prin sprijinirea acesteia de către 
Centrala industriei pielăriei, cauciului și 
încălțămintei, precum și de Ministerul 
Industriei Ușoare în direcția extinderii 
șl modernizării secției de mingi (există 
și spațiul necesar in preajmă, ni s-a 
spus), în dreptul cifrelor de plan n-ar 
mai apărea semnul minus.

Paul SLAVESCU

FORMALISM RISIPA
Durabilitatea croselor constituie o 

problemă acută, conducerile secțiilor 
de hochei din întreaga țară recla- 
mînd slaba calitate a materialelor 
produse de fabrica din Reghin. Din 
această cauză, se rup extrem de 
multe crose, grevîndu-se bugetul e- 
chipelor în mod simțitor, întrucît 
prețul acestei piese din echipamentul 
jucătorilor se ridică pînă la 78 dc 
lei bucata.

Căutînd o ieșire din acest 
un fost jucător de hochei din 
curea Ciuc și anume tîmplarul 
Lazăr a lucrat zile întregi la 
periență, tratînd un lemn mai 
tent din care a confecționat

LA „DRAPELUL ROȘU“ SIBIU

ÎN 12 LUNI, NICI 0 RECLAMAȚIE
PRIVIND PRODUCȚIA FABRICII

impas ț, 
Mier- 
Csabo 
o ex- 
rezis- 

... crose 
cu un grad de funcționalitate mult 
sporit și la un preț de cost mai re
dus. Crosele făcute de mîna pricepu
tă a tîmplarului de la C.A.P. Sîn- 
crăienl au început să fie tot mai 
mult căutate, el primind o comandă 
de 150 de bucăți chiar și de la fede
rația de resort, pentru nevoile lotu
lui național. Pentru echipele de 
club și asociații există, după 
cum î ' 
președintele’ 
un 
cela .
crose de la C.A.P. Sîncrăieni decît 
dacă aduc negație că acestea nu se 
găsesc in comerț. Cum unitățile co
merciale nu vor să-și piardă clien- 
ții, iar piața este slab alimentată cu 
asemenea articole, 1 .........
nuă să 
malități 
cum se

echipele 
și asociații există, 

ne spunea tov. Carol Kraus, 
s. C. Miercurea Ciuc, 

impediment și anume a- 
de a nu putea cumpăra

, hocheiștii conti- 
sufere din cauza unor for- 

contabile contestate, după 
poate vedea, de practică...

DOAR GHIVENTUL

Citeva din articolele de sport produse de cooperatorii de la „Unitatea" din Tg. Mureș.

COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI
INSUFICIENT FOLOSITE

In moderna clădire cu multe etaje, nu departe de apa Cibinulul, la uni
tatea nr. 2 a fabricii „Drapelul roșu", am fost conduși într-o încăpere, o 
a.devărată vitrină a unității, o mică expoziție permanentă unde sint expuse 
toate produsele fabricii. Printre zecile de sortimente de obiecte de îmbră
căminte pentru femei, bărbați șl copii, majoritatea tip tricotaj, se găsesc 
numeroase modele de pulovere destinate sportivilor.

Interlocutorul nostru, tov. Romulus Munteanu, șeful biroului producție 
— de altfel un mare amator de sport, în fabrică avînd și funcția de preșe
dinte al asociației sportive — ne-a pus în temă cu preocupările fabricii pen
tru a satisface cerințele pieții în privința materialelor sportive. Unitatea 
siblană este profilată pentru producerea permanentă de pulovere tip lină, 
dar la comandă se mai confecționează și alte materiale sportive tricotate, 
ca de pildă, tricouri (de ciclism, de patinaj viteză etc.), jambiere, treninguri 
Ș.a. In curînd se va realiza aici un nou tip — și model totodată — de ma
te uri pentru sport. Noul maieu din file (contextură) va fi tricotat din 
mătase artificială (care întrunește calitățile bumbacului in privința absorb
ției transpirației) și va avea o croială largă, cum se spune, la modă. Despre 
pulovere, un amănunt, grăitor : fabrica n-a primit în ultimele 12 luni nici 
o reclamație de la unitățile de desfacere. In acest trimestru, perioada cea 
mai solicitată pentru acest gen de îmbrăcăminte, vor fi lansate pe piață 5 
noi modele, tricotaj simplu și tip jakard. In atelierul de creație al fabricii, 
în secții, sint pe terminate noile modele pentru trimestrele I șl II 1974, care 
vor satisface. în bună parte, contractările încheiate recent cu comerțul. Fa
brica, fiind dotată cu noi mașini de tricotat (construite la Cluj), are posibi
litatea de a suplimenta contractările cu 100 ooo de bucăți la toate tricotajele 
tip lină și se așteaptă comenzile terme ale întreprinderilor comerciale.

După cum ne relata tov. Munteanu. problema îmbunătățirii calității pro
duselor constituie pentru conducerea fabricii o preocupare de primă im
portanță.

TOMA RĂBȘAN

XZ1LIPSESC SCHIURILE IEFTINE"
Vizitlnd două magazine de artico

le sportive din județul Argeș; ne-am 
interesat dacă s-au adus săniuțe și 
schiuri pentru sezonul care se apro
pie. Șl răspunsul a fost pozitiv. Nu
mai că, referitor la schiuri, ’iăta ’ce 
am aflat mai tîrziu de la tov. Ilie 
Fețeanu, instructor metodist la 
C.J.E.F.S, Argeș : „Există în magazi
ne — este drept — schiuri de bună 
calitate produse la Reghin. Numai 
că ele sînt din cele de 400—700 lei 
perechea. Or, nouă ne trebuie multe 
din cele populare
— de 200—250 lei 
fiind vorba de 
care nu se face 
nostru — cred că
trebui să se axeze mai mult decît 
au făeut-o pînă acum, și pe astfel de 
produse".

O remarcă judicioasă !

— cum se numesc 
perechea. Așa că, 
sport de masă — 
numai în județul 
cei din Reghin ar

LA I.P.M. SPORT NU SÎNT DE AJUNS
NUMAI CANTITĂȚILE • „Bocanci de schi pentru

• •• copii nu sînt și nu vor fi.

Cooperativa meșteșugărească „Unita
tea" din Tg. Mureș execută o întreagă 
gamă de articole, destinate atît începăto
rilor, cit și sportivilor de performanță. 
Pantofii de atletism fără cuie, cei de 
scrimă și încălzire, cizmele de călărie 
sau sacii de echipament sînt lucruri cu
noscute și apreciate în întreaga țară 
pentru calitatea și modelele lor atrăgă
toare. în anul 1974, cooperatorii de aci 
vor confecționa pesțe BO 000 de articole 
destinate diverselor categorii de spor
tivi. interlocutori : Eugen Nemeș și Ni
colae Costea, președinte și, respectiv, 
vicepreșe'dinte al acestei cooperative.

— Din datele culese pe teren — ne-am 
adresat șefului unității — a reeșit că 
pe piață s-a simțit in ultimele luni o 
acută absență de pantofi de încălzire. 
Considerați oare cantitățile pe care Ie 
veți produce in 1974 ca îndestulătoare 7

— Conform contractărilor, noi trebuie 
să executăm circa 30 000 de pantofi pen
tru încălzire. Cunoaștem cerințele me
reu e.rescînde ale pieții, ceea ce ne-a 
determinat să căutăm soluții de natură 
să mărim producția la acest articol prin 
resurse proprii, economisind materia 
primă și valoriftcind deșeurile.

— Vă rog să priviți acest modei, in
tervine vicepreședintele cooperativei. 
Este un prototip de pantof de încălzire 
pentru școlarii între 9—14 ani, realizat 
din deșeuri. Noi putem face economii la 
mesină. iar unele părți componente ale 
încălțămintei să le înlocuim foarte bine 
cu P.V.C. Petricot.

— După cîte știm, s-a tntimplat une
ori ca bunele dv. intenții să nu poate 
ii materializate, Întrucît furnizorii de 
materii nu și-au onorat angajamentele 
asumate.

— Aveți dreptate, ne explică tov. Ne
meș. Nu odată am fost nevoiți să stag
năm producția deoarece nu aveam so
luție de lipit sau talpa artificială pe care 
trebuia să ni le trimită întreprinderile 
de resort din Drăgășanl, Cluj și Bucu
rești. In consecință, eram nevoiți să fo
losim alte soluții eare — firește — scă- 

res-

gazie o serie de materii prime sau auxi
liare. Dintre salariațli cooperativei, 150 
c*au specializat în articol© de sport, 
unitatea este înzestrată cu aparatură 
mecanică pentru mica serie și urmea
ză ca linia tehnologică să se - -*
țească în cursul anului viitor 
utilaje.

— Am puteâ realiza o gamă 
riată de articole de șport, ne 
președintele cooperativei, printre

Z*Z
canei de schi pentru sărituri, de o ca
litate superioară, dacă am primi aju-

imbogă- 
cu noi

de sport, ca de exemplu pan- 
schi din fire supraelastice, 

relon, bluze din tercot pentru 
alplnlști și diverse tricouri. 
la modul trecut, deoarece, 

ne reiata președintele coope- 
.......  “ ' ’ — in

mai va- 
spunea 

J care 
mult căutatele ghete de hochei și bo-

de articole 
taloni de 
scurte din 
schiori și 
Am vorbit 
după cum . . ,. __
ratlvei „Textila", Sabin Păcuraru, în 
cursul acestui an nu s-a produs nimic 
Ia tricotaje pentru sport.

— Dacă am fi fost solicitați, ne-a spus 
șeful unității, am fi dat pe piață marfă 
după gustul clientului și în cantități 
îndestulătoare, pentru că dispunem de 
utilaje modeme pentru producție în serii

sportivă din județ 
n.n.) nu vine la noi 
care să contractăm

• Sortimente
materiale se
receptivitate
cu unitățile

impulsul

noi pentru ’74 • Cind
furnizează... promisiuni •

din partea U.C.E.C.O.M
subordonate • De ce nu
C. J. E. F. S.-urilor pe plan

in loc de
Mai multă
in dialogul
se simte
local ?

losim alte soluții care — firește — 
clean din durabilitatea obiectelor 
pective.

Din vorbă în vorbă am ajuns să 
cutăm despre calitatea produselor, 
dele recunoscind că la pantofii de i 
mă se mai întîmpiâ ca talpa sa se 
lipească mai ușor, iar pielea de laj 
t-ii: __ „-A-i. 
călărie își pierde uneori culoarea.

Cooperativele nu au prioritate in re
partizarea unor materiale centralizate, 
conducerea de la „Unitatea" s-a preocu
pat încă de ne acum de achiziționări te 
necesare îndeplinirii ritmice a planului 
pe anul viitor, începind să Intre în ma-

dis- 
gaz- 
scri- 
dez- 

, ___ __ - P®n-
tofii de popice, atletism sau cizmele de

torul U.J.C.M., U.C.E.C.O.M., C.N.E.F.S. 
șl al ministerelor de resort in ceea ce 
privește repartiția materiei prime, pro
ducția s-ar dubla, dacă ne-am profila 
pe unele dintre lucrurile de care piața 
sportivă duce In prezent lipsă.

— Am reținut preocupările deosebite 
ale colectivului de muncă pentru înde
plinirea cifrelor de plap. Cititorii noștri 
ar dori să cunoască ce produse inedite 
va aduce pe piață cooperativa „Unirea” 
din Tg. Mureș.

— Secția noastră de creație lucrează 
la unele modele sportive. Deocamdată 
sint gata, le puteți vedea dacă doriți, 
pantofii de atletism din două culori, cu 
talpă de azbest, precum și pantofii de 
tpcăizire pentru copii cu talpă de îpicro- 
poros, de fapt o Încălțăminte pentru 
școlari pe care o pot întrebuința la 
practicarea diferitelor jocuri. Ambele 
sortimente au o linie elegantă și prețuri 
convenabile.

☆
O altă cooperativă meșteșugărească 

din Tg. Mureș a confecționat o serie

mici și mari. Cu toate că am participat 
la toate lucrările de contractări pentru 
anul 1974, avem capacități neacoperite 
Ia croitorie și tricotaje. Am fi bucuroși 
dacă am găsi clienți în domeniul spor
tului, prin care să acoperim, aceste go
luri.

— Bine, dar unele cluburi și asociații 
chiar din județul dv. se plîng că aleargă 
zile întregi după lucrurile dorite, că se 
întâmplă să nu găsească în rafturile ma
gazinului din Tg. Mureș nici 11 tricouri 
de aceeași culoare, ca să nu mai vor
bim de cumpărătorul ocazional, care 
umblă pe la mai multe magazine după 
un trening sau echipamentul cerut co
piilor de către profesorii de educație 
fizică. Nu înțelegem de ce nu lucrați 
măcar pentru necesitățile județului dv.

— Noi putem executa orice, după mo
delul și culoarea solicitată de benefi
ciar. Dar, foarte rar am primit din ju
dețul nostru o comandă, deși de obicei 
am onorat-o cu promptitudine. Mă în
treb, dacă cluburile și asociațiile duc 
lipsă de echipament, de ce organul care 
coordonează și îndrumează activitatea

(C.J.E.F.S. Mureș — 
eu un necesar, după 
o comandă fermă 7

★
Cooperativa meșteșugărească „Progre- 

6ul“ din Reghin va trebui să producă 
tn curșul anulyi viitor scurte de relon, 
pantaloni de schi, ■ huse pentru rachete, 
diverse tricotaje și alte articole sportive 
în cantități de brdipul zecilor de mii. 
Președintele cooperativei, Coloinan Bras- 
say, ne spunea eu satisfacție că munci-r 
torii de aci au reușit să confecționeze 
lucruri frumoase, apreciate de feenefh 
clari, dgr avea rețineri. în privința fur
nizării htateriei prime, ’eare de fiecare 
dată Ie-a dat multă bătaie de cap teji- 
cienilor șl cooperatorilor cjin Reghin.

— Pentru că nu primim Ia timp și in 
cantități suficiente materialele necesare 
capacității de producție pe care o are 
unitatea noastră, ne explica, cu o urmă 
de regret în glas interlocutorul, am 
fost nevoiți să admitem contractări nu
mai pentru trimestrul I al anului viitor. 
Nu vrem să ne angajăm și, apoi, să nu 
fim în stare să onorăm îndatoririle. 
Conducerea U.C.E.C.O.M, ar trebui să 
ne sprijine mai mult, să facă demersuri 
pe lingă ministerele de resort pentru a 
ne aproviziona cu marfă suficientă.

— Să înțelegem că cifrele de plan din 
domeniul obiectelor de sport care av 
fost repartizate unității dv. s-ar putea . 
sâ nu fie realizate ?

— Nicidecum. Să știți că nu ne vom 
resemna în fața greutăților. Apoi, spe
răm că odată ee ni s-au repartizat sar
cini precise, pi se va pune la dispoziție 
și materia respectivă. Vedeți dv., mai 
avem descoperit planul valoric la con
fecții, marochinărie și tricotaje și» ca 
atare, sîntem dispuși să producem pen
tru sport în cantități 
cooperativa noastră a 
cadrul de mică serie»

— Am aflat că secția 
a realizat noi modele 
pentru vînători. patru 
genți vînătorești, tocuri pentru 
etc., articole la care urmează să se cal
culeze prețurile de vînzare.

— Vă asigurăm, a continuat tovarășul
Coloman Brassay, că marochinerii, croi
torii și ceilalți cooperatori vor face, ca 
și in anii trecuți. economii de sute de 
mii de lei la materii prime și materiale. 
Dar. repet, a conchis, gazda, numai cu 
Condiția ca furnizorii să-și respecte an
gajamentele, pentru a nu mai avea 
stagnări în producție. **

Sînt multe discipline sportive în 
care performanța depinde într-o 
mare măsură de calitatea materialu
lui și echipamentului sportiv folosit. 
Tată de ee, cunosclnd că I.P.M, 
Sport Reghin, ca principal furnizor 
al mișcării sportive, execută și li
vrează cirea 85 la sută din necesa
rul do încălțăminte sportivă, ne-am 
propus — prin efectuarea unei vizite 
la fața' locului — o investigație pe 
teme calitative la Reghin, Interlocu
torul nostru, Zoița Farkaș, inginer 
șef la amintită întreprindere,

— Produsele dv. se întilnesc în 
toată țara și în majoritatea sportu
rilor, in cantități și o varietate sor
timentală — să zicem — satisfăcă
toare. Mai ales pentru sportul de 
masă. în cel de performanță, însă, 
există scăderi calitative.

— Este adevărat! Am avut recia- 
mații calitative, printre altele, la 
ghetele de box și lupte pentru lipi
re necorespunzătoare. Pentru J974 
am prezentat un model nou, cu talpă 
schimbată (microporos) și lipirea nu 
mai constituie o problemă.

— Dar la bocanci schi pentru co
pii, unde sînt mari solicitări,

pentru că
tehnologii

sporite, deoarece 
depășit de mult

de creație de aci 
de îmbrăcăminte 
tipuri inedite de 

arme

Traian IOANITESCU

nu s-au făcut formele..?* • Modele și
(prea) tradiționale
și livrat cantitățilen-ați contractat 

necesare T
— Este vina ___

se cunosc consumurile specifice, atît 
în anul curent cîț și pentru 1974 nu 
s-au făcut formele pentru omolo
garea produsului și aprobarea pre
țului. Cu alte cuvinte, nici în jarna 
ce vine — deși practic există toate 
condițiile de fabricație — acest sor
timent va rămîne deficitar.

— Venind vorba despre bocancii 
de schi, ați trecut — ca peste tot în 
Europa — spre o producție de bo
canci de schi prin turnare, din înlo
cuitori de piele și cu închizători me
talice (stramere) ?

— O astfel de producție este in
comparabil mai rentabilă, mai iefti
nă, cu economii de materie primă 
și muncă, foarte modernă și deose
bit de practică, dar nu am pregătit 
fabricația în acest sens nici pentru 
1974 și nici pentru planul de dezvol
tare âl întreprinderii, în curs de rea
lizare. Am rămas la tehnologiile și

întreprinderii. Deși

modelele clasice. Cred că este si o 
greșeală a fabricii că n-am inter
venit la Institutul de cercetări pen
tru industria ușoară,. în acest sens.

Desigur, astăzi în schiul de per
formanță și cel de turism 
este tot una a fi încălțat, cu a 
țat bine, practic, util. Există o 
că — nu a modei —, ci a 
a practicului și a eficienței

gh stele provin de la l.P.At. Sport-ANiRENORUL: — Dacă știam
Reghin, nu-ți recomandam sa dansezi atîf in jurul adversarului! 

pesen de AL. CLENCIU

— nu 
fi încăl- 
dinami- 
utilului, 

. _ . . . - economice, căreia trebuie să i ne supu
nem și adaptăm. Nu numai la acest 
produs, dar și la altele, proiectarea 
și tehnologia, după cum recunoaște 
inginera Zoița Farcaș, este rămasă 
în urmă. Se menține în continuare 
un sistem de confecții —, cu ramă 
întoarsă — greoi, la care producția 
modernă _ a renunțat. O parte din 
modele și produse se cer reproiec- 
tate, o parte din __ .A,
nizate, desigur cu aportul Institutu
lui amintit, dar și al cercetării pro
prii prin grupa de proiectare și teh
nologic a întreprinderii.

„Adevărul mai este, spunea inter
locutoarea noastră, că anumite sor
timente de încălțăminte și material 
sportiv, mai ales de performanță, 
pretind utilaje noi, speciale, iar re
împrospătarea acestora este greoaie 
și pentru faptul că la unele produse 
cantitățile comandate sînt mici".

— Și pentru a fi obiectivi — am 
completa noi — mai credem că și 
pentru faptul că avînd întreaga ca
pacitate de fabricație contractată și 
asigurată la modele și sortimente 
obișnuite, clasice, executate in serie 
mare, întreprinderea nu este practic 
interesată și nici nu acționează, la 
ritmul pe care-1 realizează producția 
modernă internațională, pentru asi
milarea unor modele, tehnologii si 
sortimente superioare. O parte din 
producție — deși poartă denumiri 
sportive (pantofi de ciclism, ghete- 
espadrile, pantofi de încălzire etc.) 
se poartă ca încălțăminte de stradă 
și, fiind produse de serie mare, în
treprinderea este interesată să le 
păstreze în cantități oricît de mari.

Sîntem convinși că I.P.M. Sport 
Reghin, meditind cu seriozitate la 
cele cîteva aspecte semnalate, dar 
nu singurele,- ajutată și controlată 
de Ministerul Industriei Ușoare, are 
datoria să acționeze și să revină și 
pe plan calitativ și al varietății de 
sortimente 
gioașe și 
ușoare.

tehnologii moder-

printre unitățile presti- 
moderne ale industriei

M. BARA
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care dispune de condiții 
la Oradea, a Început să 
valoroase. Să amintim

Sportul

0 CHESTIUNE... IRECUPERABILA?

G. NiCOLAESCU

săritura in înălțime, Mana 
peste ștachetă

Tmăra campioană balcanică de junioare la 
Giurgiu, trecind în stil „flop*

CE SE ÎNTÎMPLÂ

ORADEA IȘI CONSOLIDEAZĂ Șl IȘI ÎMBOGĂȚEȘTE TRADIȚIILE
Un autentic laborator al performanței

(Urmare din pag. 1)

existent în acest oraș, cadrelor di
dactice valoroase și pasionate, dorin
ței exprimate de foarte mulți pă
rinți ca odraslele lor să practice 
sportul grației. Și ne-a mai spus 
că există șanse ca Oradea să devină 
unul dintre cele mai roditoare cen
tre, cu condiția ca emulației actuale 
să i se răspundă și cu unele mă
suri de îmbunătățire a bazei mate
riale. Intr-adevăr, necesitatea unei 
săli speciale pentru gimnastică se 
face simțită.

Dar Școala sportivă orădeanâ s-a 
ilustrat în ultimul timp și la alte 
discipline sportive i atletism, scrimă, 
handbal, judo, volei și baschet.

Pentru prima oară au apărut ale! 
doi maeștri ai sportului, tînărul să
ritor în înălțime Carol Antal, care, 
cu performanța de 2,07 m. este cam
pion școlar și de sală (deși Oradea 
nu are încă o sală pentru atle
tism 1) și Maria Giurgiu (la aceeași 
probă, recordmană de junioare, care 
a cîștigat în acest an și titlul bal
canic cu 1,79 m. Sportivi ce se im
pun pe plan național și de a căror 
pregătire s-a ocupat cunoscuta an- 
trenoare Irma Kiss ți mai tînărul 
profesor Manolis Mitilecis. Alți tineri 
atleți din această valoroasă unitate 
de performanță șe afirmă în ultima 
vreme. Amintim doar cîteva nume i 
Iosif Korodi (antrenor Fr. Baban), 
campion de juniori, de 3 ori record
man la 400 m.g. și viceeamplon bal
canic, Marin Cosma, care la 15 ani 
a realizat o performanță de 1,96 m 
'la înălțime, fiind recordman la ju
niori IlI.Zoltan Zaleszak, dublu cam
pion republican la suliță și pentatlon 
(juniori III), ambii în lotul de pers
pectivă. precum și talentele loan 
Fildan (demifond) și Nicolae Pop 
(aruncări).

Succese frumoase obțin și scrl- 
merii secției de la Școala sportivă 
în campionatul republican pe echipe, 
ia spadă. în campionatul diviziei B 
de , floretă băieți, echipă aflată pe 
primul loc șl virtual calificată în A, 
în competiția republicană de juniori 
II la floretă (b) pe echipe ca și la 

x individual prin Acațiu Boroș. La ju
nioare. Ildiko Pataki și Ana Gavriș 
sînt clasate pe primele două locuri. 
Un frumos succes a obținut .recent, 
tînărul trăgător Petru Tomori, care

s-a clasat pe locul 5 la campiona
tele de seniori 1 Interesant de reținut 
faptul că această secție oferă, an de 
an, cite 3—4 sportivi loturilor națio
nale (anul acesta sînt selecționați 
Francisc Hetz, Petru Tomori și Aca- 
țiu Boroș).

De aici, de Ia Școala sportivă, a 
fost transmutată la Crișul întreaga 
secție de sărituri. In frunte cu Sora- 
na Prelipceanu, Oliviu I.azău și Bea
trix Rois. De aici, au pășit pe trep
tele înaltei performanțe voleibaliștii 
Corneliu Oroș (azi component de 
bază al lotului reprezentativ de se
niori). Georgela Gergely, Lucia Ta
bără, Doru Ungurcanu — toți in e- 
chipe de divizia A, atleții Buzaș și 
David etc. Și tot de aici urmează 
să ia același drum alți tineri spor
tivi din secțiile de handbal (4 fac 
parte din lotul reprezentativ de ju
niori), volei (tînărul Manole se a- 
nunță a fi un al doilea Oros), baschet, 
judo, atletism, gimnastică, scrimă și, 
în curînd, lupte (secția fiind mai 
ttnără). Aici au lucrat și lucrează 
cadre didactice valoroase și pasio
nate cum sînt profesorii Gyulafalvi 
(scrimă), E. Junker și Righeanu (vo
lei), Ban (gimnastică), I. Kiss (atle
tism), ca să dăm doar cîteva nume.

„De cîțiva ani încoace —• ne spu
nea directorul Școlii sportive — nu 
ne ntai mulțumesc performanțele și 
obiectivele <ic nivel județean, ci 
preocupă tot mai mult cete Pe 
național și chiar internațional, 
pirația noastră spre mai sus se 
terializează, astăzi, în circa 30 
sportivi oferiți reprezentativelor țării, 
ceea ce nu este puțin — cred — pen
tru o unitate care activează la 
Iul juniorilor".

Dialogul cu directorul școlii 
relevat multe aspecte pozitive, 
firmate de ceea ce vedem în 
moșul parc sportiv, dar și de perfor
manțe : cînd l-am întrebat cum s-a 
ajuns la o asemenea bijuterie, el ne-a 
oferit spre documentare un teanc 
de argumente fotografice care vor
beau de starea deplorabilă a fostei 
baze sportive afectată scolii sporti
ve acum cîțiva ani. O diferență care 
ne-a sporit admirația pentru cei ce 
au contribuit la realizarea frumo
sului complex, admirație exprimată 
în scrisori și de cei care au cunoscut, 
cu multi ani în urmă, vechea bază 
„Stăruința" și care au revăzut-o re
cent în noua înfățișare...

-..  In cîteva
• Profesorul Florian Velici, adept 

pasionat al judoulul, a luat inițiativa 
pregătirii judokanilor de la vlrsta 
preșcolară. Inițiativa sa a avut un 
puternic răsunet în rîndul părinților, 
care au răspuns în număr neobiș
nuit de mare la această chemare. 
Emulația stîmită nu se poate să nu 
dea roade bogate, peste cîțiva ani. 
la secția Școlii sportive Oradea.
• Aici se desfășoară, la fotbal, un 

campionat județean și unul municipal 
foarte bine organizate, primul fiind 
la nivel superior diviziei C, — după 
cum ne mărturiseau localnicii.

• Dintre inițiativele valoroase o- 
rădene, nu putem să nu remarcăm 
pe cea în privința inițierii în tainele 
înotului a tuturor școlarilor din cla
sele mici de către profesorii din sec
ția de performanță, a Crișului. In 
felul acesta, nici un posibil talent 
nu poate scăpa ochiului specialiști
lor care, pe lingă faptul că își aduc 
astfel contribuția la o Importantă 
acțiune de masă. își formează, tot
odată, și o amplă bază de selecție. 
Multe dintre școlile generale își pro
gramează, astfel, orele de curs, la 
bazin. După ce elevii termină sta
diul de învățare, cei mai dotați sînt 
supuși unor teste periodice, în vede
rea. selecției pentru performanță.

rinduri ....—..
• Circa 30 de sportivi orădenl 

fac tn prezent parte din loturile re
publicane.

• înotul,
foarte bune 
dea roade ____ _____
cîțiva sportivi de la secția „Crișului" 
ce s-au impus în ultima vreme : 
Horațiu Neagrău, Angela Vamoșl, 
ambii nominalizați pentru lotul olim
pic, Ildiko Horvath, campioană In 
bazin acoperit la 200, 400 și 800 m 
craul. Dc asemețiea echipa de copii 
a acestui club a cîștigat primul cam
pionat pe echipe. De altfel, numai 
în acest an, înotătorii de la „Cri
șul" (antrenori Georgeta șl Horman 
Schier) au obținut 48 de locuri 
campionatele republicane și au 
borit 10 recorduri ale țării.

• între unitățile de frunte 
sportul orădean se află și Clubul 
sportiv universitar, care dispune de 
condiții cu nimic mai prejos față de 
cele ale Școlii sportive și care ur
mează să ducă mai departe cota per
formanțelor obținute de alte asociații 
la nivelul juniorilor. Se remarcă, de 
asemenea, activitatea sportivă desfă
șurată în cadrul Liceului nr. 4 cu 
program special de educație fizică.

RECUPERAREA

nive-

PE TEME ACTUALE

Ori de cite ori vorbim despre 
marile echipe de club de la noi și 
de aiurea, ne gindim la ele ca la 
niște „entități" la care atributul 
VALOARE îl cuprinde, organic, și 
pe cel al SERIOZITĂȚII. Se îm
binau aceste elemente perfect la for
mațiile care au rămas în „istorie", 
permițîndu-le „seriile" de succes, 
întinse pe perioade mai scurte sau 
mai întinse, de ani...

Așa au fost cunoscute, la vremea 
lor, ca niște echipe solide, în sen
sul larg al cuvîntului, formații ca 
Internazzionale Milano, Real Ma
drid, Manchester United, Ferenc- 
varos, Anderlecht, A. C. Milan, 
Steaua roșie Belgrad ș.a-m.d., tot 
așa ae-am mîndrit, păstrind pro
porțiile de rigoare, și noi în dece
niul trecut cu bucureștenele Stea
ua, Rapid și Dinamo, cu provin
cialele Petrolul și U.T.A., ultima 
prelungindu-și „voga" spre începu
tul actualei decade. La toate exem
plele de mai sus, DISCIPLINA DE 
JOC, un atu de prim ordin între 
alte virtuții, a avut la bază —- ca 
o condiție sine qua non — O 
DISCIPLINĂ DE VIAȚĂ, impusă 
elevilor lor de antrenori exigenți, 
ca Helenio Herrera, Matt Busby, 
Piărre Sinibaldi, Nereo Rocco, Mi
lan Miljanici, Gheorghe Popescu, 
Emerich Vogi, Valentin Stănescu, 
Ilie Oană, Nicolae Dumitrescu ș.a.

Ce anume ne răscolește... aminti
rile ?

Desigur, un exemplu — în anti
teză, recent, oferit de această ca-

pricioasă echipă Dinamo, deși cu
prinde, mai mult decît oricare altă 
divizionară A, numeroase valori, 
confirmate în atîtea și atîtea în- 
tîlniri ale primei selecționate a 
țării ; această Dinamo, campioană 
en-titre care, în ediția imediat ur
mătoare, nu mai poate repeta,.evi
dent, performanța ; această Dina
mo care — după ce s-a aflat, 
miercurea trecută, la Madrid, la un 
pas de o spectaculoasă și răsună
toare răsturnare de rezultat — a 
cedat fără drept de apel, dumini
că, în partida cu Steaua, și ea o echi
pă de „pluton", la ora actuală. A- 
ceiași jucători, Dinu, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache, Lucescu etc, 
care îneîntaseră, printr-o evoluție 
viguroasă, de calitate, asistența de 
pe „Vicente Calderon", la numai 
trei zile distanță s-au văzut nevoiți 
să paseze inițiativa în joc adversa
rilor lor, fotbaliștilor de la Steaua, 
la foarte puțin timp după startul 
partidei.

Motivul — pierderea prematură 
a forțelor fizice, după primul șoc 
psihic (înscrierea golului, în min. 
10, de către Dumitru), o slăbiciune 
devenită cronică în fotbalul nostru 
— ne determină, o dată în plus, să 
lansăm întrebarea: ESTE RECU
PERAREA DUPĂ EFORT O CHES
TIUNE CHIAR... IRECUPERABI
LĂ LA DIVIZIONARELE A? O 
întrebare declanșată acum de „ca
zul Dinamo" dar, așa cum spu
neam, actuală pentru marea majo
ritate a echipelor care activează

în primul eșalon al fotbalului nos
tru.

Și-atunci ? Pină cînd să amî- 
năm rezolvarea „problemei “ ? Pînă 
cînd să ne oprim la acest stadiu, 
al constatărilor fără măsuri ? Pen
tru că nu-i vorba aici doar de lip
surile jucătorilor (mari, importan
te, hotărîtoare), atît de datori „an
trenamentului invizibil", cum ne 
place să-i spunem vieții lor, inti
me, particulare, ci și de acel tra
tament medicamentos (folosit cu 
succes în fotbalul-perfonnanță, de 
medicina sportivă), de întreaga a- 
paratură, modernă, care, de la caz 
la caz, pe date concrete preîntîm- 
pină sau elimină oboseala.

Toate acestea se știu, la multe 
dintre echipele noastre există „do
tarea" de care vorbeam. Există, 
dar nu prea se folosește, metodic, 
pe întreaga durată a pregătirilor, 
în funcție de specificul ciclurilor. 
Cine sînt vinovății ? în primul rind 
antrenorii și medicii echipelor 
noastre, principalii factori intere
sați, apoi conducătorii de secții și 
cluburi, pentru că nu impun un 
asemenea mod științific de lucru.

Cît va trebui să mai treacă pen
tru ca și în fotbalul nostru să se 
acrediteze ideea că între dis
ciplina de joc și aceea de viață 
există o strinsă și inseparabilă le
gătură ?

Efervescență
La Oradea, nu există după-amia- 

ză fără activitate sportivă. Arenele 
sînt permanent populate : unii vin. 
alții pleacă la și de la antrenamen
tele pregătitoare pentru sfîrșitul 
săptămînii. O efervescență conti
nuă pe terenuri, în săli și la bazi
nul acoperit. Gustul orădenilor 
pentru sport, pentru mișcare, mi 
s-a relevat o dată în plus atunci 
cînd. descinzînd 
acoperit „Crișul". 
perit. alături. o
oameni — tineri 
femei și bărbați — înotînd
apa termală a unui bazin descope
rit, pe o vreme cînd... paltonul era 
absolut necesar la Oradea. Aburul 
călduț ce plutea în rotocoale la 
suprafața apei, îi ferea însă pe- 
amatorii de sport de pericolul îm
bolnăvirii... Am consemnat această 
plăcută surpriză și am pătruns în 
marele bazin acoperit, unde se plă
mădește performanța orădeană a 
natației. Un adevărat atelier în ale 
cărui sectoare se lucra din plin. 
Poloiștii divizionarei A, Crișul, ocu
pau jumătate din suprafața bazinu
lui- îi supraveghea de pe margine 
antrenorul Nicolae Rujinski. Oare
cum surprins de prezența lor la 
antrenament, știind că abia se în
cheiase campionatul, l-am rugat pe 
antrenor să se explice.

„Nu vrem să întrerupem activita
tea — ne-a spus. E drept că am în
cheiat campionatul, dar nu urmează 
un altul ? Acum (mai bine zis 
întotdeauna) este necesar să acu-

la bazinul 
am desco- 
mulțime de 
și vîrstnici.

- - - în

post-meridiană
mulăm multă pregătire și expe
riență, să căutăm ceea ce incă ne 
mai lipsește din arsenalul tehnicii 
de joc. Cred că pregătirea dintre 
sezoane trebuie să fie chiar mai 
serioasă decît cea din timpul com
petiției..."

Am reținut, din scurta discuție, 
că „Crișul" își dă partea sa de 
contribuție, la lotul național, trei 
sportivi (Feher, Racz și Freund) fă- 
cînd parte din lotul de tineret, că 
formația de juniori mari a clubu
lui a reușit să cucerească primul 
său titlu de campioană a țării, iar 
cea de juniori mici a ocupat locul 
al treilea. Privind impunătoarea 
bază acoperită, cu care puține ora
șe se pot mîndri, ne-am gîndit că 
polo-ul orădean ar avea condiții să 
se impună mai ferm și la nivelul 
seniorilor... La celălalt capăt al ba
zinului am întîlnit cîțiva dintre 
antrenorii de sărituri de la tram
bulină împreună cu grupele lor 
de sportivi. Prof. Aurel Breja, care 
se ocupă de „vîrfurile" locate ale 

. acestui sport, se împarte între 
sportivii consacrați și cîțiva pri
chindei pe care îi învață mai întîi 
înotul în mini-bazinul desti
nat lor. Nu au decît între 
3 și 5 ani. dar dovedesc de 
pe acum mult curaj. Păstorel 
Țarălungă (se pare, nepot al fotba
listului craiovean) are numai trei 
ani 
nă 
zin 
Mal

(5 ani) încearcă chiar să ne dove
dească de ce e în stare, străbătînd 
jumătate din bazin în înot sub apă. 
„Va fi o săritoare bună, cîndva", 
ne asigură antrenorul,

Lingă trambuline, stau de veghe 
profesoarele Viorica Lajcsak și 
Ildiko Csicky-Szegedy care urmă
resc săriturile elevilor lor. Dubla 
campioană la copii Magdalena Toth 
reușește, după cîteva încercări, o 
săritură perfectă, de notă maximă 
și este aplaudată de asistență. Vir
gil Vornicu atrage la rîndu-i atenția 
prin sărituri frumoase...

De la bazinul acoperit, care nu 
cunoaște liniștea de dimineață pînă 
seara tîrziu, spre sălile de sport. 
La sala liceului „E. Gojdu", același 
program neîntrerupt. Grupe de per
formanță din sporturile de echipă 
sau individuale își trec ștafeta. îl 
găsim la ora de antrenament 
profesorul Emerie 
tele sale Korodi. A. 
Bodiș, Șeterov etc

Varga, care se ocupă de 
artistică a antrenamentului.

pe 
Ban cu gimnas- 
Szabo. E. Szabo, 
și cu profesoara

Ileana 
partea 
Se lucrează la paralele inegale, la 
bîrnă, la sol... E. Ban ne vorbește 
de o avalanșă de copii dornici să 
practice gimnastica, cum nu crede 
să existe într-o altă localitate și 
de stringenta necesitate a unei săli 
speciale pentru acest sport cu priză.

De aici, la sala A.S.A., unde gă
sim la antrenamente baschetbaliste 
și handbaliști. apoi revenim pentru a 
prinde antrenamentul comun al vo
leibaliștilor de la divizionarea B, 
Alumina Oradea (antrenor Dumi
tru Moruț) și Școala sportivă (an
trenor Alexandru Bighean).

Ștafeta sportivilor de performanță 
își urmează cursul pînă seara tîr- 
ziu. Pe străzi suporteri mai înfocați 
și statornici ai fotbalului își dau cu 
părerea despr© antrenamentul de la 
prînz a Iui F.C. Bihor sau al Olim
piei și de șansele lor în confrun
tările de la sfîrgitul de săptămînă...

jlN FOTBALUL GAL AȚE AN?
i
i
i
i
i
i
I
I

și abia poate să-și spu-
clar numele. însă fn ba
se arată . în largul lui.

„vîrstnica" Dana Judea

in prezentarea sportului de 
re ce nu are pretenția să-l 
acest oraș mișcarea de educație fizică și sport atinge cote din 

ce în ce mai înalte, grație condițiilor bune care i s-au creat în 
ultimii ani. precum și faptului că aici activează cadre dintre cele 
mai pasionate. Sportul în general și cel de performanță, în spe
cial, își găsește aici foarte mulți adepți. Prin urmare, există toate 
premisele ca rezultatele de nivel național și internațional să spo
rească. Pe măsura condițiilor materiale în permanentă îmbunătă-

performanța orădean,- prezenta- 
fi cuprins integral, rezultă că în

I
I
I
I

în rîndul iubitorilor fotbalului 
din Galați — oraș cu vechi tradi
ții fotbalistice — unde s-au afir
mat Justin, Guță Tănase, Comșa, 
Zapis, Adamache — se discută as
tăzi cu o justificată nedumerire 
situația precară — penibilă chiar 
— a fotbalului local. Simpla 
parcurgere a clasamentului seriei 
I-a din divizia B oferă posibilita
tea să se constate că TOATE CELE 
PATRU ECHIPE GĂLĂȚENE se 
zbat neputincioase undeva prin mij
locul sau subsolul clasamentului, 
producînd numai amărăciune celor 
care le-au acordat credit și sprijin.

Dar, să recapitulăm: după 13 e- 
tape, Constructorul ocupă locul zece 
cu 12 puncte; F. C. Galați — lo
cul opt cu 13 puncte; C.S.U. — 
locul nouă cu 12 puncte și, în 
sfîrșit, Oțelul — cu zece puncte 
se află pe locul 17. Dacă unor e- 
chipe ca Oțelul și Constructorul — 
promovate anul acesta în Divizia 
B — li se pot acorda circumstan
țe atenuante, nu tot la fel se poate 
discuta despre echipele C.S.U. și 
F.C. Galați (în special). Dintre e- 
chipele gălățene, situația cea mai 
jenantă o are, desigur, formația 
clubului specializat în care s-au fă
cut investiții substanțiale. în cele 
13 etape F. C. Galați a înscris doar 
ZECE GOLURI, a ciștigat cinci 
meciuri, a pierdut cinci, iar trei 
partide le-a terminat Ia egalitate 
pe teren propriu!

Comportarea nesatisfăcătoare a 
fotbaliștilor gălățeni a constituit 
deseori subiect de analiză în ca
drul unor ședințe organizate de 
organele locale, cu care ocazii s-au 
trasat sarcini, s-au luat angaja
mente, s-au reorganizat conduce
rile. Din păcate, rezultatele sint, 
în continuare, sub așteptări,

La întrebarea „CE SE ÎNTÎM- 
PLĂ ÎN FOTBALUL 
ȚEAN 7” vom încerca 
răspuns în rîndurile ce

Una din principalele 
rezidă în lipsa unui punct de ve
dere unitar, deoarece bunele in
tenții sînt anihilate de disensiu
nile existente (dar nemărturisite

fățiș) între conducerile celor patru 
echipe.

Există la Galați o atmosferă de 
rivalitate râtj înțeleasă. ~ 
noi gîndul că echipele 
atunci cînd se întîlnesc 
nu trebuie să-și apere 
ial șansele, dar, cînd 
cu cîtă înverșunare luptă, 
spirit combativ abordează 
rile între ele, ne-am pus 
întrebarea: de ce nu joacă 
cu celelalte echipe din serie ?

Faptul că în consiliul de condu
cere al lui F.C. Galați (reorganizat 
de multe ori I) au fost cooptați oa
meni cu * ...............
tovarășii 
goneanu, 
suporteri 
stituie. desigur, un lucru foarte 
bun. Nu trebuie, însă, scăpat din 
vedere faptul că datorită multiple
lor lor preocupări profesionale, 
timpul afectat rezolvării unor pro
bleme ale fotbalului le este extrem 
de limitat și de această situație 
profită cei nechemați, care încear
că deseori să justifice insuccesele 
cu argumente puerile.

înaintea începerii campionatului 
s-a pus problema ca cele mai bune 
valori fotbalistice locale să fie re
unite la Fotbal CJub, creîndu-se 
astfel un iot puternic, capabil să 
lupte, cu mari șanse de izbîndă, 
pentru cucerirea locului I. Ei bine, 
nimic din ce s-a hotărît nu s-a 
înfăptuit, deoarece manevrele de 
culise, conflictele și imixtiunile au 
intrat imediat în acțiune, sabotînd 
astfel Ideea lansată de organele 
locale.

Conducerea tehnică, eu toată sti
ma pe care o avem pentru antre
norii actuali ai F p -ului, D. Coin- 
șa și Guță Tănase, trebuie spus 
că ei sînt depășiți de cerințele fot
balului actual. Antrenamentele des
fășurate sub conducerea lor sînt 
perimate și cu un grad scăzut de 
solicitare; echipa nu și-a însușit 
nici o idee tactică, jucătorii parti
cipă la pregătiri în dorul lelii, ma
nifestă multă indolență și tendințe 
de căpătuială.

Departe de 
gălățene — 
între ele — 
în mod lo

am văzut 
CU CÎt 
meciu- 

firesc 
așa și

funcții de răspundere, ca 
I Axente, I. Bejan, D. Za- 
de altfel sînt și pasionați 
ai sportului local, con-

Desigur că situația fotbalului 
gălățean nu a ajuns încă în pra
gul disperării. Există multiple po
sibilități de redresare. La F.C. Ga
lați s-au luat, recent, cîteva mă
suri organizatorice menite să con
ducă la o îmbunătățire substanți
ală. Promisiunile au început, deci, 
să aibă acoperire. Era și timpul 
deoarece gălățenii începuseră să-și 
piardă răbdarea. Se impune deci 
în continuare ca toți factorii să-și 
aducă contribuția (prin fapte și nu 
prin vorbe) la ridicarea cotei va
lorice a fotbalului 
velul realizărilor 

cunoaște — în 
Galațiul zilelor

T. SIRTOPOE
— corespondent județean -4-

le

gălâțean la ni- 
prodigioase ce 
toate domeniile 
noastre.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XlVa A DIVIZIEI B

SERIA I

Gloria Buzău — C.S.U. Galați : G. Ml- 
CLOȘ (București);

Delta Tuleea — Celuloza Călărași : C. 
GHlț'A (Brașov);

F.C. Galați — Metalul Plopeai : I. CIM- 
PEANU (Cluj);

Metalul Mija — C.S.8J. .Suceava : C. 
NICULESCU (București);

Viitorul Vaslui — Progresul Brăila i C. 
MANUȘARIDE (București);

Știința Bacău — Constructorul Galați: 
A. ENE (Craiova);

Oțelul Galați — Caralmanul Bușteni s 
I. CHILIBAR (Pitești);

Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani: 
N. PETRICEANU (București);

Petrolul Momești — Victoria Roman: 
A. POP (Cluj).

SERIA A H-A

Tractorul Brașov — C.S. Tirgoviște : 
I. ANGHELIU (P. Neamț);

Carpațj Brașov — Dlnamo Slatina I I. 
RUS (Tg. Mureș);

Minerul Motru -
BICA (București);

Dunărea Giurgiu ___ _ _
rești: N. RAINEA (Blrlad);

Flacăra Moreni — Gaz metan Mediaș: 
I. HRISTEA (Alexandria);

Autobuzul București — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin : M. FEDIUC (Sucea
va) ;

Electroputere Craiova — Metrom Bra
șov : V. MURGAȘAN (București);

S.N. Oltenița — Metalul București : T. 
LECA (Brăila);

Nitramonia Făgăraș — Chimia 
Vîieea : E. PAUNESCU (Vaslui).

seria a rn-A

Minerul Baia Mare — F.C. Bihor : A. 
BENTU (București);

Ind. slrmei C. Turzii — Textila Odor- 
hei : V. BUIMISTRUC (Iași):

Olimpia Satu Mare — C.F.R. Timișoa
ra : V. GRIGORESCU (Craiova);

Arieșul Turda — Victoria Cărei: V. 
PADUREANU (București);

Metalurgistul Cugir — Vulturii Textila 
Lugoj : R. STINCAN (București) — se 
joacă la Sibiu, terenul Metalurgistul 
fiind suspendat.

Olimpia Oradea — Minerul Anina : 
N. MOGOROAȘE (Craiova);

Mureșul Deva — Gloria Bistrița : C. 
DINULESCU (București):

Corvinul Hunedoara — Unirea Arad : 
C. GHEWGEAN (Bucureșțl);

U.M. Timișoara — Mineral Cavnic : C. 
PETREA (București).

DAR PREGĂTIREA V1NATOARE LA IEPURI, FAZANI 
Șl POT1RNICHI

DUPĂ „CRITERIUL TINERETULUI

EXISTA MULTE ELEMENTE TALENTATE,
TREBUIE SERIOS IMBUNATAJITA

„Criteriul tineretului" din acest 
an a constituit unul dintre princi
palele teste la care au fost supuși 
tțnerii aspiranți la un loe în echi
pa ce ne va reprezenta anul viitor 
la campionatele europene de Ia Kiev, 
Conștienți de faptul că turneul are_ 
șl un caracter de selecție, concu- 
renții au manifestat (în special la 
primele meciuri) o evidentă dorin
ță de a obține victoria, dar s-au 
preocupat foarte puțin de îndepli
nirea acestui obiectiv cu ajutorul 
armelor tehnicii. Și astfel, în foarte 
multe dispute, în special la catego
riile mari, am fost martorii unor 
întreeeri ce nu fac o propagandă 
favorabilă sportului cu mănuși din 
țara noastră. Cunoscînd foarte pu
ține procedee tehnice, concprențil 
încercau să rezolve totul numai prin 
forță, transformed uneori întrecerea 
sportivă într-o adevărată încăierare.

Firește, constatarea nu este gene
rală. Pe ringul gălățeaji au evoluat 
si foarte mulți tineri pugiliștl care 
âu dovedit că și-au însușit temei
nic A.B.G.-ul sportului cu mănuși, 
că în pregătirea lor s-a manifestat 
Interes pentru perfecționarea mij
loacelor de luptă. Dar,_ numărul bă
ieților vînjoși, bine clădiți pentru 
acest sport, care ah dovedit slabe 
cunoștințe tehnice a fost, din PȘca- 
te, destul de mare. Situația dată 
ne-a convins de faptul că în secții, 
acolo unde șe pun bazele sueoese- 
lor viitoare, se muncește încă neco- 
respunzâțor față de cerințele actua
le ale sportului de performanța. A- 
ceste unități de bază ar trebui mai 
mult sprijinite de către forul de 
specialitate, iar antrenorii lor -• a- 
jutați, îndrumați în mod concret.

PROGRAMUL ECHIPEI 
NAȚIONALE DE HOCHEI

Lotul nostru national, ea™ se pre
gătește in vederea participării la în
trecerile grupei B a campionatului 
mondial (anul viitor, la Lubljana), va 
susține, în cursul lunii decembrie mai 
multe Jocuri de verificare, după Ur
mătorul program :

1—2 decembrie, ta București . Romă 
nia - Bulgaria: tl-12 decembrie, la 
Ljubljana : Iugoslavia — România ;
19--20 decembrie, la București • Bucu
rești - Opava (Cehoslovacia) : 27—’
decembrie, la București : Romania — 
polonia. ,, . . _

De asemenea, puternica echiPă eeno- 
slovaeă. de club Slezan Opava Vg 
lua în capitală. Ea va Juca, Ia t6 de
cembrie, eu Dinamo, iar 10 ziua ur
mătoare cu steaua.

Există numeroase cadre de speciali
tate în Capitală, care nu sînt soli
citate în mod corespunzător pe tot 
parcursul anului (Ion Popa, Alex. 
Vladar, Th, Niculeseu, Constantin 
Nour ș.a,). Ce utilă ar fi prezența 
acestora, pentru anumite perioade de 
timp, în secții ea Nicolina Iași, Me
talul Suceava, Viitorul Vidra, Voin
ța Buzău, ca să nu le amintim de
cît pe cele ce au avut reprezentanți 
în finala „Criteriului tineretului" 1

Spre satisfacția tuturor, întrecerile 
de la Galați au prilejuit depistarea 
unor elemente talentate și, In ace
lași timp, ne-au dat ocazia să con
statăm progresul înregistrat, în ul
tima perioadă, de unii 
ai lotului național, 
mai multe categorii 
tg există sportivi 
se poate conta tn întrecerile conti
nentale de anul viitor, eu condiția 
ea pregătirea lor să fie efectuată 
cu toată grija și priceperea,

O sumară trecere în revistă ne 
arată, de pildă, că Paul Dragu, cel 
ce a dominat cu autoritate pînă la 
acest turneu confruntările pentru 
locul I la categoria cea mai mică — 
semimuscă — are acum un nou pre
tendent la titularizare, Dumitru Ne
gru (Dinamo Brașov), situat în ime
diata sa apropiere, La categoria 
muscă, pe primul loe s-a clasat un 
tînăr de 17 ani, Nicolae Stoenescu 
(Box — Club Galați), eare a dovedit 
excelente calități și cunoștințe teh
nice foarte avansate pentru scurta 
sa experiență competițională. Tot 
aici există și Niță Robu, cîștigătorul 
turneului internațional „Prietenia". 
Acesta a fost învins de buzoianul 
Ion Gavrilă, care a impresionat prin 
calitățile sale fizice și de voință. 
Constantin Buzdugeanu (I.R.A. Craio
va), cîștigătorul la categoria cocoș, 
boxer cu garda inversă, are o bună 
tehnică și o remarcabilă viteză de 
execuție. El s-a impu3 în fața celor
lalți doi tineri selecționați In lotul 
național, Marin Vornicu și Jenei 
Vancea. lăsînd o frumoasă impresie. 
La categoria pană nu s-au făcut noi 
descoperiri, dar titularul, craloveanul 
Florian Ghiță a realizat un evident 
progres tehnic și a căpătat un plus 
de forță în atac.

în absența lui Carol Hajnal (trecut 
la categoria ușoară), Virgil Sirbu 
(Dinamo Brașov) a dominat întrece
rile semiușorilor, dar Adrian Turcitu 
(I.R.A. Crâiova) nu trebuia neglijat 
C. Hajnal a avut o misiune ușoară 
în finală, însă, disputa sa din semi
finală cil Ion Budușan (Tehnofrig 
Cluj) a scos In evidență faptul că 
clujeanul este un adversar de temut 
pentru oricare boxer. Rapid, CU gar
da Inversă, Budușan lovește foarte

component! 
La cele 

de greuta- 
pe care

tare și, deci, poate fi mai eficient 
(într-un viitor apropiat) chiar decît 
talentatul Hajnal. Categoriile sețnimij- 
locie și mijlocie mică stnt reprezen
tate de Damian Cimpoieșu (Dinamo 
Brașov) și, respectiv, Pavel Istrate 
(Dunărea Galați). Primul a fost me
daliat la C. E. din 1972, atunci cînd 
nu avea decît 17 ani. Deci, perspec
tive clare. Cel de-al doilea este ex
traordinar de puternic și rezistent, 
dar mai are mult de învățat

Două apariții îmbucurătoare 
categoriile mijlocie și semigrea : An- 
ghei Papuc (Box-Club Brăila) — 
cîștigătorul concursului și Nicolae 
Chipirog (Nicolina Iași) — învins în 
finală de experimentatul Mircea 
Simon, titularul categoriei semigrea. 
Cîștigătorul la categoria grea, Cos- 
tică Dafinoiu a acumulat mai mul
tă experiență, încredere și eficaci
tate în lovituri. Nu 
Dumitru Căpățînăț 
la juniori mici.

la

trebuie uitat nici 
fostul campion

Mihai TRANCA

După deschiderea sezonului de vînă- 
toare la fazani (la 11 noiembrie), du
minică se deschide șt vînătoarea la 
iepuri de cîmp. Sezonul de vlnătoare 
la fazani va dura pînă la 31 ianuarie 
1974, Iar In cazul cînd in unele terenuri 
vor mai exista mal mulți cocoți decîț 
e normal, cu aprobare, de la caz la 
caz, vînătoarea se va practica șl în 
luna februarie. Ca urmare a coloniză
rilor masive cu fazani, efectuate In 
ultimii ani (numai In acest an au 
fost colonizați peste 200 000 de fazani), 
specia aceasta de vînat este prezentă 
în toate județele țării. Vînătoarea la 
fazani este deosebit de atractivă. Ea 
are un caracter sportiv, tirul la faza
nul în zbor lansat fiind una dintre ' 
mai dificile Încercări la care 
supus un vtnător.

Sezonul de vlnătoare la Iepuri 
dura poină la 10 ianuarie 1974. tn 
renurile în care se vor constata efec
tive reduse de iepuri, sezonul se va 
sfîrși mal devreme, după hoțărîrea 
fiecărei asociații,

Inceplnd din acest an, se va putea 
vina și la potlrnichl (specie la care 
nu s-a mal vînat de 25 de ani !). In 

. perioada 15 noiembrie — 15 decembrie, 
dar numai cu ajutorul cîlnelul de vînă- 
toare. Vînătoarea la potîmichl se 
poate practica numai în grupuri de 
cîte trei vinători și in baza unei auto
rizații emisă de către asociația dețină
toare a terenului de vlnătoare respec
tiv.

cele 
este

va 
te-
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Șoimii Sibiu : M.
- Progresul Bucu-

Rm.

ASTÂZ/ SE TRAG LA SORȚ/
16-imîle „CUPEI ROMÂNIEI"

Astăzi, la ora 13, va avea loc la 
sediul F.R.F. tragerea la sorți a 
partidelor din „16”-imile Cupei 
României, etapă în care vor intra 
în competiție și cele 18 divizio
nare A. Alături de cele 18 formații 
de primă scenă vor fi introduse în 
urnă și celelalte echipe care au 
obținut calificarea în această fază, 
și anume; Chimia Rm. Vîlcea, de-

ținătoarea trofeului. Gloria Buzău, 
Minerul Baia Mare, C.F.R. Paș
cani, Electroputere Craiova, Poia
na Cîmpina, Știința Petroșani, Par
tizanul Bacău, Stăruința Aleșd, 
S. N. Oltenița, Gloria Bistrița, 
Dacia Orăștie, Oltul Sf. Gheorghe 
și Delta Țulcea (sau Viitorul Co- 
badin).

De miine, la Cluj, turneu divizionar de baschet masculin

MECIURI IMPORTANTE PENTRU POZIȚIILE CHEIE
Sala sporturilor din Cluj găzduiește, 

de mîine pînă duminică, al doilea tur
neu (etapele 3 4 șl' 5) al primului tur 
al campionatului republican de baschet 
masculin. Importanța turneului o con
stituie lupta pentru asigurarea unui 
loc în viitoarea grupă „1—6“ (după cum 
am mai anunțat, după primul tur echi
pele vor fi împărțite In două grupe 
— 1—6 șl 7—12, primele concurînd pen
tru pozițiile medaliate, celelalte pentru 
evitarea retrogradării), dar și disputa 
directă dintre fruntașele clasamentului. 
Astfel, una dintre neînvinse. Universi
tatea Timișoara, va avea de înfruntat 
trei dintre cele mai valoroase adversare: 
Dinamo. Steaua si I.C.H.F.

Nu e mai puțin adevărat că și între
cerea pentru evitarea retrogradării se 
anunță aprigă, cîteva dintre Jocurile de 
la Cluj puțind fl de pe acum hotărî
toare : Rapid — Voința Timișoara. Po
litehnica București — C.S.U. Galați si 
Rapid - C.S.U. Galați- Cît privește 
eehipele gazdă, Universitatea are șanse 
să realizeze numai vietorii (va Intimi 
pe Politehnica Cluj. C.S.U. Galați Și 
I.C.H.F.), în schimb Politehnica are nu
mai adversari dificili : „U" Cluj, Steaua 
și Dinamo).

In sflrșit, un amănunt important : la 
turneul clujean se aplică, pentru prima 
dată pe plan Intern, noua modificare 
a regulamentului de joc, care prevede: 
„fn fiecare repriză (prelungirea fiind 
considerată continuarea reprizei a doua), 
după comiterea a 10 faulturi personale 
sau tehnice, fiecare fault suplimentar 
va fi sancționat cu două aruncări libe
re. Dacă (în situația de mai sus) un 
jucător atacant comite fault în momen
tul aruncării la coș, el trebuie penalizat 
cu două aruncări la coș, fără să se țină 
seama dacă coșul a fost înscris sau nm 
Faulturile vor tl numărate de scorer 
care, la 10 faulturi, va ' 
pe arbitri șl va ridica 
'ilon roșu, spre echipa

CLASAMENT

1. Dinamo
2. Steaua
3. Univ. Timiș.
4. I.E.F.S.
5. I.C.H.F.

informa imediat 
pe masă un fa- 
aflată in culpă".

LA ZI

2
2

2

2
2
2
1
1

o 
o 
o
1
1

235—163 
209—rl74 
160—135 
152—135 
139—132

4
4
4
3
3

LOTO - PRONOSPORT

8. „U“ Cluj
7. Voința Timiș.
8. Farul Constanta
9. Pollt. Buc.

10. PoUt. Cluj
11. Rapid
13. C.S.U. Galati

PROGRAMUL

2
2
2
2
2 0 2

11
11
11
11

138—138 
138—144 
125—131 
148—158 
123—133

3
3
3
3
2

2 0 2 138—188 2
2 0 2 168—242 î

COMPLET

VINERI, de la ora 9.30 : Rapid — vo
ința Timișoara, Farul — IEFS; DE LA 
ORA 15.30 : Politehnica București — 
CSU Galați. Steaua — ICHF, Dinamo — 
„U" Timișoara, „U“ Cluj — Politehnica 
Cluj ; SIMBATA, DE LA ORA 9.30 : 
Farul — Rapid, Politehnica București — 
voința Timișoara; DE LA ORA 15.30 : 
Dinamo — IEFS. Steaua — Politehnica 
Cluj, _U“ Cluj — CSU Galați, „U“ Timi
șoara — ICHF; DUMINICA. DE LA ORA 
8 : IEFS — Voința Timișoara, Steaua — 
„U" Timișoara. „U” Cluj — ICHF, Di
namo — Politehnica Cluj, Rapid —> CSU 
Galați, Farul — Politehnica Buctfrești,

LA 20 NOIEMBRIE 
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

LOTO
în toate agențiile Loto-Prono- 

sport, continuă vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională Lato 
de marți 20 noiembrie a.c„ tragere 
care acordă participanților o bo
gată listă de premii: autoturisme 
DACIA 1300 și SKODA S 100, 
excursii în Republica Democrată 
Germană și excursii în Italia. Se 
mai acordă numeroase cîștiguriîn 
bani de valoare fixa și variabilă.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 14 NOIEMBRIE 1973 
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 

1.638.844 lei.
EXTRAGEREA I : 23. 34. 45. 3. 

36. 7.
EXTRAGEREA a II-a : 15. 1. 19. 

31, 13.
Plata cîști guri lor La această tra

gere se va face astfel: în Capitală 
de la 22 noiembrie 1973 pînă la 
14 ianuarie 1974 ; în țară de la 
26 noiembrie 1973, pînă la 14 ianua
rie 1974 inclusiv, . .

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 NOIEMBRIE 1973

Extragerea 1 : Cat. 1 : 1 variantă 
(10%) a 100 000 lei ; cat. 2 : 4,85 a 

6.616 lei ; 
cat. 5 : 

175,50 a

12.886 lei ; cat 3 : 9,30 a 
cat. 4 : 12,90 a 4.770 lei ;
92,55 a 685 lei ; cat. 6 :
351 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. 
riantă (25%) a 62.496 lei 
riantă (100./c) a 24.998 lei . 
2 variante (25%) a 7.720 lei și

1 : 20.529

A : 1 
Si 1 
; cat.

va- 
va- 
B : 

... ... ---------- v- 12
variante (10%) a 3.038 lei ; cat. C: 
8,60 a 6.104 lei ; cat. D : 15,10 a
3.477 lei ; cat. E : 95.60 a 549 lei ; 
cat. F : 159,75 a 329 lei ; cat. X : 
1661,75 a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 în valoare 
de 100.000 lei a fost obținut de 
GHEORGHE IUGA din Golești — 
Vrancea. care la alegere poate opta, 
pentru un autoturism „DACIA 
1300“ plus diferența în numerar, 
sau suma integrală Cîștigul de ca
tegoria A (25%) de 62.496 lei a re
venit participantului FLORIAN 
NICULESCU din București.



VIZITA PRIMILOR
SPORTIVI CHINEZI

La sfîrșitul acestei sâptâmini, la Atena

BALCANIADA DE HALTERE, 0 COMPETIȚIEs

IMPORTANTA PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Discuție cu Lazar Baroga —secretarul general al F.R. de haltere

CORESPONDENTĂ DIN SOFIA

CLUBUL AKADEMIK Sl-A SĂRBĂTORIT
9

25 DE ANI DE EXISTENTA
I

ÎN ARGENTINA

in 
va 
de

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
zilele de 17 și 18 noiembrie, se 
desfășura Ia Atena, Balcaniada 
haltere, competiție la care România 
va participa cu o formație comple
tă. întrecerea va mai reuni echipele 
Bulgariei, Greciei, Turciei și Iugos
laviei fiind considerată pe drept 
cuvînt, cea mai importantă reuniu
ne pentru halterofilii din aceste 
țări, ea încheind, totodată, calen
darul internațional din acest an.

In legătură cu viitorul eveniment, 
am stat de vorbă cu Lazăr Baroga, 
secretarul general al federației de 
specialitate, care ne-a furnizat a- 
mănunte asupra unor probleme 
de actualitate.

— Zilele trecute. Biroul federal 
a definitivat echipa țării noastre 
care ne va reprezenta la Balcania
dă. Puteți să ne spuneți pe ce crite
rii s-a alcătuit formația ? Cum se 
explică faptul că din lotul care va 
face deplasarea la Atena lipsesc 
F. Balaș, St. Pintilie, V. Rusu și 
Z. Fiat?

— Deși echipa noastră este deja 
cunoscută, totuși o voi reaminti : în 
ordinea categoriilor, Ion Ilortopan, 
Stan Dinică, Marian Grigoraș. Aurel 
Miuț, C. Dumitru (și Gh. Bercea), 
Gh. Miinea, Spiridon Herghelegiu 
șiVasile Deac. De ce lipsesc o parte 
din foști titulari, în frunte cu F. 
Balaș ? Foarte simplu. Pe de o par
te, unii ca Șt. Pintilie și Z. Fiat nu 
dețin o formă corespunzătoare, fapt

Campionatul feminin de șah

STARTUL FURTUNOS
AL SUZANEI MAKAI
Sala de festivități a hotelului 

„Carpați" din Brașov este de această 
dată gazda finalei campionatului na
țional feminin de șah. Competiția (că 
și aceea masculină, care ia astăzi 
startul) cuprinde — fără excepție — 
pe cele mai bune jucătoare ale tării 
oferind un turneu de primă forță 
care reuneșto 8 maestre internațio
nale, 2 maestre, 3 candidate la ma
estre șt patru șahiste de categoria I. 
Se joacă deosebit de aprig, deschis, 
fiecare rundă prilejuind derbyuri 
deosebit de atractive în întîlnirile 
dintre fruntașe și surprize oferite 
de tinerele jucătoare.

Un start furtunos l-a luat timi- 
șoreanca Suzana Makai care a în- 
sepiș 5Vî p. în primele 6 runde, re- 
mizînd cu Elisabeta Polihroniade și 
«ștlgind în serie Ia Viorica Ilie, 
Rene Fărcas, Mariana Baloianu, Lia 
Bogdan și Maria Pogorevici.

Campioana țării, Elisabeta Polihro
niade a obținut victorii directe pre
țioase la două dintre principalele 
sale contracandidate la titlu. Alexan
dra Nicolau_ și Gertrude Baumstarck. 
Neînvinse sînt. de asemenea. Marga
reta Juncu (a cîștigat, printre altele 
la Rodica Reicher si Eleonora Go- 
gâlea), Margareta Perevoznic, Mar
gareta Teodorescu. Junioara Lumini
ța Cîrmaciu. debutantă în finală, a 
întrecut-o pe Rodica Reicher și a 
remizat cu Elisabeta Polihroniade, iar 
V lorica Ilie a reușit o egalitate cu 
Alexandra Nicolau. Slab au început 
competiția maestrele internaționale 
Maria Pogorevici (21/, p. din 6 par
tide) și Rodica Reicher (1 din 5 !).

Iată clasamentul după 6 runde (din 
cauza numărului impar de jucătoare 
pe tabela de concurs unele concuren
te au o partidă mai puțin jucată) ;

Suzana Makai 5»/a p. (din 6 parti
de), Gertrude Baumstarck și Elisabe
ta Polihroniade 41/, (6). Margareta
Perevoznic și Margareta Teodorescu 
4 (5), Alexandra Nicolau 4 (6), Mar
gareta Juncu 3>/- (4), Maria Pogore
vici . 2U, (6), Gabriela Olteanu 2 (3), 
Viorica Tolgyi și Mariana Băloianu 
2 (6), Eleonora Gogâlea li/, (4), Lu
minița Cîrmaciu și Lia Bogdan 1‘Z, 
(6), Rodica Reicher 1 (5), Rene Făr- 
caș 1 (6), Viorica Ilie U5 (5).

T. N.

dovedit cu ocazia ultimei verificări 
în meciurile cu R. S. S. Bielorusă 
și Italia — care după cum se știe, 
au constituit o riguroasă selecție, 
iar pe de altă parte, F. Balaș — 
întrecut cu acest prilej cu 5 kg de 
Aurel Miuț a trebuit să cedeze a- 
cestuia locul său în echipă. Același 
lucru s-a întîmplat cu Victor Rusu 
care a fost învins de Marian Gri
goraș.

— Cunoscind valoarea celorlalți 
participanți la Balcaniadă, ce șanse 
acordați halterofililor români ?

— Fără îndoială că principalii 
îavoriți sînt sportivii bulgari, la 
ora actuală printre cei mai buni 
din lume. . Ei au dovedit acest lu
cru în ultimii doi ani, la J.O., la 
campionatele europene și mondia
le. De asemenea, atît Grecia cît 
și Turcia vor prezenta echipe pu
ternice alcătuite din halterofili în 
plină ascensiune, dornici de afir
mare. îndeosebi, sportivii greci sînt, 
alături de cei români, cei ce vor 
lupta pentru locul al doilea pe e- 
chipe. Să nu uităm că la recentele 
campionate, mondiale de la Havana, 
4 halterofili greci s-au clasat prin
tre primii 8 !. Dar să revenim 
șansele reprezentanților noștri. 
Hortopan poate ocupa primul 
la categoria muscă, avîndu-1 
principal adversar pe bulgarul 
Mustafov, pe care l-a învins de 
mai multe ori.

Așteptăm deci victoria. lui Horto
pan și, în plus, corectarea unor 
recorduri. Dacă va fi în bună dis
poziție, va ataca probabil și recor
dul mondial la smuls. Sperăm, a- 
poi, ca și Spiridon Herghelegiu să-și 
reconfirme forma sa bună avută 
în „triunghiularul" de la Ploiești, 
cînd a corectat' trei recorduri na
ționale.

în general, putem spune că spor
tivii noștri sînt temeinic pregătiți 
și, deci, capabili să obțină rezultate 
bune. Aceasta este și părerea an
trenorilor lotului Ilie lenciu și Gh. 
Mănăilescu.

— Ce alte amănunte ne puteți 
da despre Balcaniadă și activitatea 
premergătoare întrecerilor ?

— Echipa țării noastre părăsește 
Bucureștiul, vineri dimineața, cu 
avionul. Imediat după sosire vom 
vizita sala Jși „cei mici" se vor pre
găti pentru cîntarul de sîmbătă di
mineața. Tot vineri are 
rința balcanică, în care 
în discuție organizarea 
an a acestei competiții, 
fond o necesitate, care

dezvoltarea sportului cu haltere 
țările balcanice. Și încă ceva : ' 
cazul cînd rezultatele 
noștri vor fi la înălțime, sperăm 
să prezentăm și anul viitor o echi
pă completă, la campionatele euro
pene de la Verona.

în 
în 

sportivilor

Ion OCHSENFELD

BUENOS AIRES, 14 (Agerpres).
— O selecționată de tenis de masă 
din R. P. Chineză, condusă de fos
ta campioană mondială Ciu Ciun- 
hui, a sosit la Buenos Aires în
tr-o vizită de prietenie. La aero
port, oaspeții au fost întîmpinați 
de Dora Mason de Malone, preșe
dinta Federației de tenis de masă 
din Argentina, care a salutat căl
duros sosirea primului grup de 
sportivi chinezi în Argentina.

Conducătoarea delegației din R.P. 
Chineză, Ciu Ciun-hui, a declarat 
că vizita în Argentina a jucăto
rilor de tenis de masă chinezi va 
contribui la strîngerea prieteniei și 
colaborării între sportivii celor 
două țări.

Akademik, clubul sportiv al 
studenților din Sofia, și-a sărbătorit 
25 de ani de existență. înființat în 
anii puterii populare, clubul conti
nuă și dezvoltă cele mai bune tra
diții ale sportului studențesc pro
gresist. Activitatea sa este strîns 
legată de cea a institutelor de în- 
vățămînt superior pentru pregătirea 
de specialiști de înaltă calificare. 
Istoria de un sfert de veac a clu
bului marchează un avînt continuu 
al studenților sportivi pe plan na
țional și internațional. Azi, clubul 
practică 27 de sporturi și reunește 
în rîndurile sale mii de studenți. 
Cele 60 de echipe ale clubului, cu 
1040 de sportivi de performanță, 
participă cu regularitate la cam
pionatele republicane la diferite 
sporturi, cîștigînd în fiecare an nu 
mai puțin de 10 titluri de campioni.

în anul 1954 clubul a primit 
steagul Consiliului de’ Miniștri pen-

tru cea mai susținută activitate în 
domeniul măiestriei sportive și a 
dezvoltării în masă a culturii fi
zice. în 1961, Akademik a organi
zat Jocurile universitare mondiale. 
La Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen, în lotul bulgar au fost incluși 
16 sportivi studenți. ei reușind să 
cucerească două titluri olimpice și 
2(5 de puncte pentru sportul bulgar.

Universiada de la Moscova 
studenții de la Akademik se clasea
ză pe locul 6 și obțin 15 medalii, 
efectuînd astfel un valoros salt ca
litativ față de Jocurile de la To
rino, unde au ocupat abia locul 15 
și au cîștigat doar 3 medalii.

Cu prilejul jubileului de 25 de 
ani, pentru 
dezvoltarea 
tineretului 
contribuția. 
nai, clubul 
rat de către Consiliul de Stat < 
ordinul „Steagul roșu al muncii".

La adunarea festivă prilejuită de 
această aniversare a fost desemnat 
și cel mai bun sportiv al clubului 
Akademik în sfertul de veac care 
s-a scurs. El este maestrul emerit 
al sportului, luptătorul Petar Kirov 
— dublu campion mondial, olimpic 
și european.

merite deosebite in 
sportului în rîndurile 
studențesc și pentru 
adusă sportului națio- 
Akademik a fost deco- 

cu

TOMA HRISTOV

ÎNAINTEA TURNEULUI SEMIFINAL AL C. C. E.

POLOIȘTI1 DE LA RAPID S-AU ANTRENAT
IN NOUA PISCINA DIN PALERMO

întrecerile încep vineri

la 
Ion 
loc 
ca

loc Conte
se va pune 
în fiecare 

Este, în 
va sprijini

PALERMO, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Componenții 
echipei de polo Rapid au ajuns 
marți la Palermo, orașul în care 
vor susține jocurile din cadrul gru- 

• pei A (semifinală) a ediției a Xl-a 
a C.C.E. Pînă la ora cînd telefo
nez, sportivii români și cei de la 

singurii 
la

Cannottierî Napoli sînt 
prezențj la Palermo, cei de 
O.S.C. Budapesta, Ruda Hvezda 
Kosice și S.K.K. Stockholm fiind 
așteptați să sosească în cursul 
lei de miercuri. Mâi trebuie_
precizez că Rapid se află aici cu 
numai 10 jucători (Mureșan, 
Slăvei, Rusu, Țăranu, 
Șchervan, Bartolomeu,

zi
să

ponent al selecționatei Italiei, 
campioană Olimpică în anul 1960, 
actualmente antrenor al poloiștilor 
din Napoli: „Bazinul din orașul 
nostru se află în reparație, iar 
dintre numeroasele candidaturi de 
a găzdui acest turneu, a fost pre
ferată cea a orașului Palermo care 
are cea mai modernă piscină și 
mulți pasionați ai poloului".

Cît privește întrecerile propriu- 
zise, am aflat că ele nu vor în
cepe joi, ci vineri. Programul nu 
a fost stabilit încă, deoarece Ante 
Lambașa (Iugoslavia), vicepreședin-

te al F.I.N.A și delegatul L.E.N.A. 
pentru turneul semifinal de la 
Palermo, nu a sosit aici. Or, tra
gerea la sorți și stabilirea ordinei 
partidelor se pot face nurrfai în 
prezența reprezentantului L.E.N.A. 
și a delegaților echipelor partici
pante. în orice caz, este cert că 
vineri și sîmbătă vor avea loc cite 
patru meciuri (fiecare formație va 
susține 
minică 
cite o 
trecere 
încercare 
competitorilor.

O fază palpitantă din derby-ul campionatului de baschet al Bulgariei, 
disputat de cluburile Akademik și Levski Sofia. In, tricouri albe, echipa 

studenților, care în acest moment se află în atac.

două jocuri pe zi), iar du- 
două întîlniri (fiecare team 
partidă). Va fi, deci, o în- 
difjcilă, care va 

și rezistența

SURPRIZA LA HOCHEI 3

pune la 
fizică a

FI.
Băjenaru, 

------ vu, I. Slavei, 
Mustață și Medianu), deoarece O lac 
și Pascu nu au putut efectua de
plasarea, avînd' de susținut exa
mene. Poloiștii bucureșteni au și 
făcut, marți seară, un antrenament 
de acomodare, în noua piscină din 
localitate, urmînd ca miercuri și 
joi să se antreneze din nou și, 
poate, chiar să susțină o partidă 
amicală în compania celei mai bu
ne echipe din Palermo.

Desigur. în rîndul celor ce ur
măresc activitatea internațională 
a acestui joc sportiv a stîrnit ne
dumerire faptul că turneul se des
fășoară la Palermo și nu la Na
poli, orașul de reședință al for
mației Cannottierî, reprezentanta 
Italiei în C.C.E. Răspunsul l-am

’ primit de la Fritz Denerlein, com-

Adrian VASILIU

0 SELECȚIONATĂ FEMININĂ *

DE HANDBAL (tineret) EVOLUEAZĂ IN POLONIA
In cursul zilei de ieri a părăsit 

Capitala o selecționată feminină 
de handbal tineret a țării noastre 
care va participa, de vineri și pînă 
duminică, la un turneu internațio
nal programat să se desfășoare în 
orașul polonez Krapkovice.

Lotul, condus de antrenorul Va- 
leriu Gogâltan, are următoarea

componență: Elisabeta lonescu și 
Marioara Miiler (portari) — Dori
na Stamatin, Mariana Niță, Nata- 
șa Rublenco, Lucia Osman, Doina 
Radu, Rodica Grigoraș, Maria Bi- 
diac, Viorica Cojocăriță, Elena 
Frîncu, Iuliana Hobincu, Monica 
Mihăilă, Georgeta Vasile, Jana Ru- 
soiu ți Maria Boși.

TENISMANII NOȘTRI IN TURNEE

A început turneul de juniori „Prietenia4*

BERLIN. 14 (Agerpres). — La 
Weisswasser s-a desfășurat întâlni
rea internațională amicală de hochei 
pe gheață dintre reprezentativele 
R. D. Germane și Cehoslovaciei. La 
capătul unui joc viu disputat și de 
un excelent nivel tehnic, hocheiștii 
din R. D. Germană au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
3—2 (2—0, 1—2, 0—0). De remarcat 
că hocheiștii din R. 
conduceau cu 3—0 în minutul 
prin punctele marcate de Simon. Tn- 
cepînd din minutul 25, oaspeții au 
preluat inițiativa, dar nu au putut.

D. Germană
7.1 „1,

INTERNATIONALE

să înscrie decît două goluri reali
zate de Pospisil și Stastny. Partida 
de Ia Weisswasser a fost urmărită de 
peste 3 000 de spectatori. Cele două 
echipe vor susține în cursul acestei 
săptămîni și meciul revanșă.

★
PRAGA. — Tn localitatea ceho

slovacă Nitra a început competiția 
internațională de hochei pe gheață 
„Turneul Prietenia", la care parti
cipă selecționați) de juniori din opt 
țări. Iatș rezultatele înregistrate în 
prima zi s Cehoslovacia — Bulgaria 
12—2 (5—0, 6—1, 1—1) ; Polonia — 
România 8—2 (3—0, 2—0, 3—2);
U.R.S.S. — Ungaria 26—0 (4—0, 13—0, 
9—0) ; R. D. Germană — R.P.D. Co
reeană 6—2 (1—1, 0—1, 5—0).

Iată-l pe antrenorul selecționatei Australiei, Rale Rasici, purtat în triumf 
de către jucătorii săi, după meciul care a calificat echipa australiană 
la turneul final al C.M. (Australia — Coreea de Sud 1—0, la Hong Kong, 
în meci de baraj). Telefoto : A. P. — AGERPRES

Intre 15-25 noiembrie

SCRIMERII NOȘTRI FRUNTAȘI LA STARTUL
UNOR IMPORTANTE COMPETIȚII INTERNATIONALE

astăzi și pînă la 
scrima românească 
într-o suită de în-

îneepind de
25 noiembrie, 
este angajată 
treceri spprtive internaționale, atît 
în țară cit și peste hotare. O pe
rioadă de intensă activitate a scri
mei, care ne poate aduce noi sa
tisfacții din partea mușchetarilor 
noștri.

Startul îl vor da trăgătorii pre- 
ienți, începînd de azi, la Turneul 
Armatelor Prietene, organizat anul 
acesta sub egida forurilor sportive 
din Uniunea Sovietică. Turneul,

care este programat la Moscova, 
se va bucura de participarea u- 
nora dintre cei mai valoroși scri- 
meri din țări socialiste, campioni 
olimpici, mondiali, sau fruntași pe 
.continent.

La nicest important turneu, țara 
noastră va fi reprezentată de lotu
rile echipei campioane, Steaua. Flo
retă femei — Olga Szabo, Ileana 
Gyulai, Ecaterina Stahl, Suzana Ar- 
deleanu și Ana Pascu ; floretă băr
bați — Mihai Țiu, Ștefan Ardelea- 
nu, Iuliu Falb, Mihai Bănică și

REZULTATELE UNEI ÎNTRECERI INEDITE

ÎN PATINAJUL PE ROLE
In primăvară făceam cunoscut în 

«Ioanele ziarului inițiativa Fede- 
rațiai române de patinaj care, pen
tru a stimula activitatea în dome
niul patinajului pe role, a lansat 
o întrecere între consiliile jude
țene.

Acum, cînd conturile au fost în
cheiate. Federația de patinaj a 
punctat activitatea tuturor „com
petitoarelor" (conform regulamen
tului). iar calculele au dat cîștig

NOTTINGHAM. — Au continuat 
întrecerile ultimului turneu pentru 
„Cupa Dewar". în primul tur al 
probei de simplu bărbați, Ilie Năs- 
tase l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
J. B. Chanfreau (Franța), iar 
Ion Țiriac l-a învins în două se
turi : 6—3, 6—"2 pe australianul 
Bob Carmichael. S-au disputat și

primele partide din turul doi. 
Francezul - Patrick Proisy l-a eli
minat cu 6—4, 7—5 pe iugoslavul 
Nikola Pilici, iar olandezul Tom 
Okker a cîștigat cu 3—6, 6—2, 6—4 
partida susținută cu australianul 
B. Phillips Moore. Tenismanul a- 
merican Tom Gorman, cîștigătorul 
recentului turneu de la Stockholm,

ECHIPA AUSTRALIEI PENTRU „CUPA DAVIS“
Intre Laver fi Rosewall

MELBOURNE, 14 (Agerpres). — 
Căpitanul nejucător al echipei de 
tenis a Australiei, Neale Fraser, a 
declarat că deocamdată nu s-a ho
tărît la cine va renunța dintre cei 

celebri jucători convocați spe- 
pentru meciul cu Cehoslovacia 
semifinala interzonală a Cu- 
Davis. John Newcombe — 

transmit însă comentatorii din Mel
bourne — va juca în mod sigur 
în partidele de simplu, dilema fi
ind alegerea între Rod Laver și 
Ken Rosewall. Inițial, Laver (35 de 
ani), a fost, convocat pentru a alcă
tui dublul împreună cu Mal An
derson (38 de ani).

Forma manifestată de Laver la 
turneul de la Sydney, unde a cîș
tigat partidele cu Newcombe și 
Rosewall, îi acotdă prima șansă. 
Nu este exclus totuși ca veteranul

echipei, Ken Rosewall (39 de ani), 
să evolueze în partidele de simplu 
alături de Newcombe.

a dispus cu 6—4, 6—3 de englezul 
Graham Stilwell. •

BUENOS AIRES, 
tele internaționale
Argentinei, turneu contînd pentru 
Marele Premiu — F.I.L.T.. se vor 
desfășura între 17 și 25 noiembrie 
la Buenos Aires și vor reuni nu
meroși jucători de valoare. Printre 
aceștia se numără iugoslavul Zeli- 
ko Franulovici (cîștigătorul ultime
lor două ediții ale acestui concurs), 
suedezul Bjorn Borg, brazilianul 
Thomas Koch, românii Ion Țiriac 
și Toma Ovici, vest-germanul Karl 
Meiler, francezul Jean Baptiste 
Chanfreau și americanul Eddie 
Dibbs.

— Campiona- 
de tenis ale

ARBITRț ROMÂNI INVITAU 
SÂ CONDUCĂ

ITALIA - U.R.S.S. LA SCRIMA
MECIUL

La Livorno, în a doua jumătate a 
lunii decembrie, va avea loc un inedit 
meci de sabie Italia — Uniunea Sovie
tică ale căpor formații cuprind o serie 
de campioni mondiali și olimpici (Si* 
diak, Nazlîmov, Maffei, Montano).

Federația italiană de scrimă a Invi
tat pentru a arbitra acest interesant 
meci, patru tehnicieni români. Forul 
nostru de resort șl-a dat avizul asupra 
următorilor arbitri : Octavian 
Cornel Pelmuș, 
nașe Mureșan.

Meciul, care 
drul unei sulte 
fi televizat în

Vintilâ, 
Dumitru Mustață și Tă- 

se va desfășura în ca
de întreceri sportive, va 
întregime.

Urmările penuriei de carburanți

CU CE VOR MERGE SPECTATORII
LA MECIUL OLANDA - BELGIA ?

TELEX • TELEX TELEX • TELEX
La Zagreb s-a disputat meciul dintre 
selecționatele de rugby ale iugoslaviei 
și Italiei, contînd pentru grupa B a 
Cupei Națiunilor — F.T.R.A. Victoria a 
revenit cu scorul de 25—7 (13—4) rug- 
biștllor italieni.

Bengston. Heilman — Jonyer. Magos 0—2 
(10—21. 14—21) : Johansson — Jonyer
2—0 (21—15, 21—13) : Bengston — Gerge- 
ly 2—0 (21—14, 21—16).

La sfîrșitul acestei sâptămînî, se vor 
desfășura meciurile turului li al com
petiției europene de tenis pe teren a- 
coperlt. Iată cede șase întîlniri progra
mate în zilele de 17 și 18 noiembrie 
Franța — Austria ; Italia — Ungaria ; 
Anglia — Elveția : Belgia — Suedia ; 
Polonia — Iugoslavia și Olanda — Spa
nia. Dintre acestea, țlnînd seama de 
jucătorii de care dispun echipele res
pective, cele mai echilibrate se anunță 
meciurile Polonia — Iugoslavia și O- 
landa — Spania. Turneul final al acestei 
competiții, la care vor participa echipa 
R.F. Germania (calificată direct, ca 
țară organizatoare) și alte trei formații, 
va avea loc la Hanovra, între 14 și 16 
decembrie.

In prima zi a turneului studențesc mas
culin de baschet de la Bmo, echipa Po- 
lltehnlka Kiev a învins cu scorul de 
64—44 (37—23) formația Universității din 
Leipzig, Intr-un alt joc, Tehnika Brno a 
întrecut cu 84—69 (37—35) echipa Insti
tutului de construcții din Brno.

HAGA, 14 (Agerpres). — Meciul de 
fotbal Olanda — Belgia, programat pen
tru duminică, 18 noiembriei (a treia du
minică fără automobile în Olanda), pune 
probleme organizatorilor partidei de la 
Amsterdam. Directorul transporturilor în 
comun din marele oraș olandez a lan
sat un apel spectatorilor, îndemnîndu-i 
să pornească mai devreme spre stadion 
pentru a-șl putea ocupa locurile și a 
se afla la timp în triSune. Se așteaptă 
Ca 55 000 de persoane să meargă la sta
dion folosind transporturile publice. Un 
mare număr de tramvaie și autobuze 
suplimentare vor circula între gările 
orașului și stadionul olimpic, care va 
găzdui această partidă decisivă, contînd 
pentru grupa a 3-a europeană a preli
minariilor campionatului mondial. Vor 
fi puse în circulație opt trenuri supli
mentare între Bruxelles și Amsterdam.

Turneul de polo pe apă desfășurat la 
Hanovra a fost cîștigat de formația ma
ghiară Ferencvaros Budapesta, care, în 
partida decisivă, a întrecut cu scorul de 
6—2 echipa olandeză Hilversum. In ce
lelalte două jocuri susținute, poloiștli 
maghiari au învins cu 10—3 echipa vest- 
germană Wasserfreunde 98 și au sur
clasat cu 13—1 formația daneză S.L.F. 
Odense.

IRIMICIUC

La Budapesta. în cadrul Ligii europene 
la tenis de masă, selecționata Suediei 
a Întrecut cu scorul de 5—2 formația 
Ungariei. Iată rezultatele înregistrate 
(orimii sînt trecuțl jucătorii suedezi) : 
Bengston — Jonyer 0—2 (13—21. 16—21) : 
Johansson — Gergely 2—0 (21—16, 21—12); 
Anderson — Kishăzi 2—1 (8—21, 21—18,
21—15) : Bengston, Johansson — Jonyer, 
Gergely 2—1 (21—15, 16—21, 22—20) ;

Schimbare de lider în Cursa ciclistă de 
șase zile care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din Miinchen. 
înaintea ultimelor 24 de ore de întreceri. 
Pe primul loc al clasamentului a trecut 
perechea Dieter Kemper (R.F. Germa- 
nai) — Graham Gilmore (Australia), cu 
187 p. Pe locul secund se află cuplul 
vest-german Sigi Renz — Wolfgang 
Schulze, cu 170 p iar foștii lideri, olan
dezii Rene Pijnen șl Leo Duyndam, ocu
pă locul trei, cu 138 p.

LTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI "ULTIMELE REZULTATEConstantin Niculescu ; spadă —* A- 
lexandru Istrate, Constantin Bără
gan, Nicolae Iorgu, Nicolae Doboș 
și Paul Szabo; sabie — Gheorghe 
Culcea, Dan Irimiciuc, Cornel Ma
rin, Constantin Nicolae și Alexan
dru Nilcă. Turneul de la Moscova 
se va desfășura pînă la data de 
21 noiembrie.

între timp, la Gliwice (Polonia), 
lotul de scrimă al clubului sportiv 
I.E.F.S. va susține returul întîlni- 
rii cu formația l’iast. Din lotul e- 
chipei bucureștene fac parte, prin
tre alții, floretistele Ana Halchin- 
Sturza, Rodica Văduva, floretiștii 
Tudor Petruș și Ștefan Alexiu, spa
dasinii Liviu Angelescu și Constan
tin Duțu, sabrerii Sandu Mihai și 
Eugen Turcu. Concursul va avea 
loc în zilele de 17 șî 
brie.

în fine, între 21 și 
brie, capitala României 
da celei de a Vl-a ediții a Cam
pionatului balcanic, întrecere de 
anvergură, la care vor fi prezente 
formațiile Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, Turciei și țării noastre. în 
vederea acestei tradiționale între
ceri oficiale (ea este înscrisă în 
calendarul federației internaționa
le de specialitate), forul nostru de 
resort a stabilit următoarele lo-

SELECȚIONATA DIVIZIEI B 
ÎNVINSĂ CU 

ȘUMEN
1—0 LA

MĂSURI DISCIPLINARE
LA A.S.A. TG. MUREȘ

13 noiem-

a dus la convertirea „cartonașelor gal
bene" în etape de suspendare.

Și în Divizia B au apărut primele 
cazuri de acest gen: fotbaliștii Brucken- 
tal (Viitorul Vaslui) și Laszlo Gyula 
(Textila Odorhei) fiind suspendați pe o 
etapă.

Tot aseară s-a decis ridicarea drep
tului de organizare pe o etapă echipei 
Metalul Moinești, ca urmare a gravelor 
lipsuri organizatorice la meciul cu Me
talul Mija.

ieri, în cadrul unei ședințe, conduce
rea Asociației sportive Armata Tg. Mu
reș a hotărît sancționarea lui Caniaro 
(excluderea din lot), Hajnal (ultim aver
tisment) și Pîslaru (mustrare). pentru 
abateri de la etica sportivă, slab randa
ment și comportare necuviincioasă.

SOFIA 14 (prin telex), 
amiază s-a desfășurat la 
internațional de fotbal 
zentativele. diviziilor B din Bulgaria și 
România. Victoria a revenit fotbaliști
lor bulgari cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de A. Nikolov, în min. 30. 
Au jucat echipele:

BULGARIA: MIa<len.ov (Kostov) — 
Samokovliskl, Stankov, Lukanov, Ran- 
gelov, Iaklmov, (Dimitrov), ltrisov, A. 
Nikolov, Hristov, (Mihalkov), Kirilov. 
Iliev. (Ivanov).

ROMÂNIA: Stana (Bathori) — Vîrlan, 
Marian, Jantovan. BezmaiT (Libra), 
Cosma, Crișan, Batacliu, Nedclcu, Petre 
Victor (Voichin, Munteanu), Batori.

Miercuri după 
Șumen meciul 
dintre repre-

SANCTIONAREA UNOR 
JUCĂTORI DIN DIVIZIILE 

A Șl B
Ieri în „Cupa României" 

ia fotbal

VIITORUL COBADIN —
DELTA TULCEA 2—4 (1—2)
Ieri, în cadrul „Cupei României", di

vizionara B Delta Tulcea a jucat la Co- 
badin, unde a învins formația locală — 
Viitorul — cu scorul de 4—2 (2—1). Au 
marcat Tufan (3) și Răuț, respectiv 
Kaim șl Mihai.

DE FOTBAL DESFĂȘURATE

In ședința de aseară, Comisia centra
lă de competiții și disciplină a oficia
lizat suspendarea pc cite două etape a 
jucătorilor Deselnicu (Universitatea 
Craiova) și Stocker (Jiul), care avînd 
patru avertismente, l-au primit dumi
nică și pe ai cincilea, ceea ce, potri
vit ultimei- hotărîri a Biroului Federal,

MECIURILE INTERNATIONALE 
ASEARĂ

turi: floretă femei — Magdalena 
Bartoș, Viorica Draga, Elena Pri- 
cop și Marcela Moldovan; floretă 
bărbați — Paul Kuki, Constantin 
Moise, Petre Buricea și Tudor Pe- 
truș; spadă — Anton Pongraț, Ion 
Popa, Liviu Angelescu și Constan
tin Duțu ; sabie — Dan Irimiciuc, 
Cornel Marin, Ion Pop și Marin 
Mustață.

Așadar, trei concursuri interna
ționale care vor angaja în interval 
de 11 zile, elita scrimei româ
nești...

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE FOTBAL (JUNIORI) 

DE LA MONACO

noiem- 
fi gaz-

25 
va

de cauză Consiliului municipal pen
tru educație fizică și
rești. Pe următoarele
clasat C.J.E.F.S. Cluj
Mureș.

învingătoarei i s-a
nionul de consiliu fruntaș pe țară 
în popularizarea patinajului. în 
imediata apropiere a premiantelor 
s-au situat consiliile județene pen
tru educație fizică și sport Brașov, 
Galați și Argeș.

, , ■■ - ............................ ■■
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sport Bucu- 
locuri s-au 
și C.J.E.F.S.

decernat fa-
început tradiționalul turneu pentruA ____  ____________ ______ .

juniori de la Monte Carlo. In primele 
două partide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Franța — Irlanda 
1—0 (1—0); Belgia — Iugoslavia 1—0
(0—0). La turneu participă selecționatele 
a 8 țări, printre care și România. For
mația română joacă în grupa B îhiț 
preună cu echipele Belgiei, iugoslaviei 
si Suediei.

Aseară s-au desfășurat două meciuri 
internaționale amicale de mare interes, 
Pregătindu-se pentru turneul final al 
C.M., echipele Italiei, Scoției și R.F. 
Germania au jucat la Londra și respec
tiv. Glasgow.

Pe ,,Wembley", Ia Londra, s-au întîl- 
nit reprezentativele ANGLIEI și ITA
LIEI. La închiderea ediției ziarului sco
rul era alb.

La Glasgow, în meciul dintre SCOȚIA 
, și RT. GERMANIA scorul a fost la ora 

încheierii ziarului 1—0 pentru gazde.


