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DERBYUL HOCHEISTIC DINAMO - STEAUA

Vineri 16 noiembre 1973

La Nottingham

Țiriac învingător în 
fața lui Ashe iar Ilie 
Năstase se califică

în semifinale

(amănunte în pag. a IV-o)

in prima intîlnire cu reprezentativa Cehoslovaciei

Finala campionatului național de șah DOMINA AGENDA SĂPTĂMINII SPORTIVE
GHEORGHIU ÎNVINGE PE PARTOS

Tragerea la sorți a precedat, ieri 
dimineață, deschiderea celei de a 
37-a ediții a campionatului națio
nal de șah. Ordinea concurenților 
pe tabela de turneu este, așadar, 
următoarea :

1. Dumitru Ghizdavu (Universi
tatea București), 2. Mircea Pavlov 
(I.Ț.B.), 3. Carol Partoș (Petrolul 
Ploiești), 4. Adrian Buza (C.S.M. 
Cluj), 5. Traian Stanciu (Construc
torul București), 6. Vasile Georges- 

” Volodea Vaisman 
(Medicina Iași), 8. Șerban Neamțu 
(Medicina Timișoara), 9. Aurel Ur
zică (Politehnica București), 10. Mi
hai Șubă (Universitatea București), 
11. Emil Ungureanu (Mureșul Tg. 

A Mureș), 12. Gheorghe Mititelu 
(Portul Constahța), 13. Constantin 
Botez (Constructorul București), 
14. Neboisa Ilijin (Medicina Timi
șoara), 15. Teodor Ghițescu (Con
structorul București), 16. Gheorghe 
Rotariu (Locomotiva București), 17.

cu (A.S.E.), 7.

Mihai Rădulescu (Constructorul 
București), 18. Florin Gheorghiu 
(I.T.B.), 19. Mihai Șuta (Crișul 
Oradea), 20. Victor Ciocâltea (Con
structorul București).

Și astfel, prima rundă a și pro
gramat cîteva ciocniri „tari", ca
pul de afiș fiind partida Partoș 
— Gheorghiu. întîlnirea a prilejuit 
o luptă foarte interesantă. Intr-o 
Indiană veche, marele maestru a 
profitat de cîteva mutări pasive 
ale adversarului său construindu-și 
o poziție amenințătoare cu atac 
la rege. El a cîștigat doi pioni, 
obținînd victoria la mutarea 30.

Celelalte rezultate: Ghizdavu — 
Ciocâltea l/2—1/2, Vaisman — Ili- 
jin 1—0, Pavlov — Șuta Vi—V2» 
Stanciu — Rotariu >/2—V2» Buză — 
Rădulescu 0—1, Neamțu" — Botez 
V»—’A- Trei partide s-au între
rupt.’

Astăzi, de la ora 16, se joacă 
runda a 2-a.

patinoa- 
din Ca

Sîmbătă și duminică, pe 
rul artificial „23 August" 
pitală, cu începere de la ora 17,30, 
iubitorii hocheiului vor avea pri
lejul să urmărească din nou marele 
derby al campionatului nostru, 
partidele DINAMO — STEAUA din 
cadrul primului tur al competiției.

Frumoasa rivalitate dintre cele 
două echipe domină de mulți ani 
sportul crosei și pucului din țara 
noastră. începînd din sezonul 
1966/67, cînd dinamoviștii au emis 
pentru prima dată pretenții la su
premație, întîlnirile acestor două 
colective de elită au prilejuit jocuri 
de mare tensiune și spectacol, ade
văratul clou al competiției. Iată, 
prezentat statistic, pasionantul dual 
Dinamo — Steaua de-a lungul a- 
nilor: 1966/67 : 2—6, 3—3, 3—1,
1—3 (campioană — Steaua) ;
1967/68 : 6—1, 5—0, 1—3, 2—1 (cam
pioană — Dinamo) ; 1968/69 : 1- 
0—2, 0—5, 2—1, 3—4 (campioană 
Steaua) ; 1969/70 : 4—5, 5—6, 1-
3— 5 (campioană — Steaua) ; 
1970/71 : 1—5, 1—4, 3—2, 3—3,
4— 2 (campioană — Dinamo) ; 
1971/72 : 1—2, 4—2, 2—4, 2—2, 6—1 
(campioană — Dinamo) : 1972/73 : 
4—2. 2—2. 3—3, 2—1, 5—4 (cam
pioană — Dinamo).

Clasamentul 
STEAUA 
DINAMO

nu naKemenesy a trecut de Tureanu, dar 
lehin care lămurește o situație periculoasă 
din meciul Steaua — Dinamo — I

ediția

reuși să-l depășească pe Ma
la poarta lui Dumitraș. (Fază 

3—2 — din cadrul „Cupei României", 
l 1973).

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 
Prima dintre cele două partide în 
care se înfruntă selecționatele mas
culine de handbal ale României și 
Cehoslovaciei, consumată joi seară 
în Sala Olimpia din localitate. a 
oferit numeroșilor spectatori o în
trecere foarte disputată, echilibrată, 
uneori cu accente aspre. Victoria a 
revenit echipei noastre cu scorul 
de 17—11 (9—8), dar numai după 
serioase și îndelungi eforturi, deoa
rece replica oaspeților a fost nu 
numai valoroasă, la nivelul renu- 
melui pe care-1 au. ci și extrem de 
dîrză.

De altfel, începutul partidei le-a 
aparținut, ei conducted 
(min. 7) și 6—3 (min. 15). 
dată handbaliștii români 
piat, dar s-au pripit și 
inadmisibil de mult, 
egaleze abia după 23 de minute de 
joc : 7—7.

în repriza secundă, beneficiind

-?

cu 3—0
De fiecare 
s-au apro- 
au ratat

reușind să

de o pregătire fizică superioară, 
reprezentanții noștri s-au detașat, 
însă, și de această dată ei au avut 
un... adversar : propria 
eficiență ! Numai așa 
faptul că abia în min. 
favoarea handbaliștilor 
toria echipei române 
contura ceva mai clar, 
tidei- s-a'idesfășurat însă. . ....
de evidentă superioritate a repre
zentanților noștri care au 
să-și asigure astfel o 
mai muncită decît o 
final.

Au înscris : Kicsid 
(5), Dan (4), Cosma, 
dosic pentru România, 
(3), Dobes (2). Jary (2). 
Ctvrtnik, HanzI și Satrapa pentru 
Cehoslovacia. Au condus atent și 
autoritar M. Valcici și VI. Simano- 
vici. Meciul revanșă are loc sîmbă
tă la ora 19,30.

lor lipsă de 
se explică 

46 (12—9 în 
noștri) vic- 
s-a putut 

Finalul par- 
în nota

putut
victorie mult 
arată scorul

(5). Birtalan
Voina și Tu- 

Konecny 
Beneș,

Călin ANTONESCU

este foarte strîns :
32 13 6 13 90—85 32
32 13 6 13 85—90 32

cum se Îndeplinesc prevederile hotărIrii plenarei
c. c. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE -2 MARTIE A.C.?

JUDEȚUL SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

După cum se vede, la egalitate 
de puncte, Steaua mareînd cinci 
goluri mai mult în... opt ani. Prin 
această prismă întîlnirile de sîm
bătă și duminică capătă și mai 
mult interes.

La Miercurea Ciuc, formația lo
cală, SPORT CLUB, și DUNĂREA 
GALAȚI se întîlnesc în jocuri 
foarte importante pentru locul III.

înaintea etapei de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, 
următorul :

clasamentul este

ALBA» 1 A URCAT MULTE TREPTE!
• Handbalul, tenisul de masă, navomodelismul și hocheiul — s-au afirmat 
cu bune rezultate • Sportivi in loturile naționale (deocamdată de juniori)

• 20 de echipe divizionare, fafâ de 3 (numai de fotbal) in 1968

Cu cinci ani în urmă, o tentati
vă de cuprindere într-o analiză a 
activității sportive de performanță 
pe teritoriul județului Alba putea fi 
epuizată în cel mult cîteva fraze. Cel 
ce s-ar fi încumetat la o astfel de 
întreprindere ar fi constatat că, în 
afară de trei echipe de fotbal (una 
divizionară B și alte două în divizia 
C), nimic altceva nu reținea atenția.

Așa stînd lucrurile, este firesc și 
obligatoriu ca acum, adică în noiem
brie 1973, orice încercare de a privi 
fenomenul sportiv să fie raportată 
la ceea ce a obținut județul Alba 
în comparație cu sine.

Ca în toate județele țării, Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c., cu privi
re la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, a însem
nat și pentru Alba un impuls nou, 
stimulator de acțiuni pe multiple 
planuri, astfel că de la apariția a- 
cestui document de partid s-au în
registrat progrese remarcabile.

rale, s-a pus accent pe dezvoltarea 
atletismului. Aceeași disciplină ar fi 
trebuit să preocupe cu precădere și 
secția de specialitate de la Liceul 
„IToria, Cloșca și Crișan" din Alba 
Iulia dar, cum vom vedea, deși ea 
funcționează de 4—5 ani, rezultatele 
sînt total nemulțumitoare.

Care sînt, totuși, punctele forte ale 
performanței școlare în județul Al
ba ? Fără îndoială, locul fruntaș îl 
deține handbalul, cu „focarul" său 
din Sebeș și cu animatorul de incon
testabilă profesionalitate, profesorul 
Florin Fleșeriu. Echipa de handbal 
băieți a liceului de aici a cucerit 
titlul de campioană a țării 
1973, în întrecerea juniorilor și șco
larilor. La tenis de masă, deși func
ționează pe lingă asociația Metalur
gistul Cugir, echipa de fete, campi
oană republicană, la copii, este for
mată din eleve ale școlilor generale. 
De altfel, antrenorul Nicolae Dornic 
este de părere că, la Cugir, tenisul 
de masă cunoaște un mare progres, 
mai ales datorită faptului că dis-

în anul

pune de elemente deosebit de dotate 
și de condiții materiale foarte bune. 
Această disciplină a început să se 
afirme- și în rîndul băieților, echipa 
aceleiași asociații cucerind titlul de 
vicecampioană de copii a țării în 
acest an.

Anul acesta a promovat în divizia 
juniorilor și școlarilor și echipa de 
volei fete a Liceului Avram Iancu din 
Aiud, iar atletul Sorin Rizea și 
handbaliștii Mircea Nistor, Anton 
Turcan șl Gh. Ceanu au fost reținuți 
în loturile reprezentative de juniori 
ale țării.

Dacă adăugăm acestor secții ale 
elevilor și secțiile de gimnastică — 
e drept, nu încă cu rezultate mul
țumitoare — de la Liceul Avram Ian
cu din Aiud, și cea pe cale de a se 
înfiripa, de la Sebeș, avem un tablou 
edificator în ceea ce privește orien-

Ion GAVRILESCU

1. Dinamo
2. Steaua
3. Dunărea

4
4
4

4. S.C. — M. Ciuc 4

4
4
0
0

ll 
0 
0 
0

31—8
24—10

7—27
11

8
8
0

■34 0

Valeriu CHIOS?

COMPETIȚIE DE HANDBAL
J

PENTRU ECHIPELE
BliCUREȘTENE

In dorința de a asigura formațiilor 
bucureștene de handbal (feminine și 
masculine, de juniori și seniori), 
care activează în campionatele divi
zionare, posibilitatea de a se pregăti 
pe perioada sezonului rece, comisia 
municipală de specialitate în cola
borare cu F.R.H. organizează „Cupa 
municipiului București". Competiția 
se va desfășura după un sistem tur
neu — fulger, cu etape săptămînale. 
Cele dintîi jocuri vor avea loc du
minică, în sala Constructorul, la 
junioare și luni, în sala Progresul — 
la senioare. Partidele masculine de
butează duminică 25 noiembrie 
niori) și luni 26 (seniori).

54 EVITAM SURPRIZELE (neplăcute)
IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET!
Toate cele patru echipe românești
pot ajunge in sferturile de finală

BAZA PERFORMANTEI 
TINERETUL ȘCOLAR

Se impune, chiar de la început, 
realismul si exactitatea orientării
factorilor chemați să lanseze perfor
manța și pe teritoriul județului 
Alba i crearea de nuclee în școlile 
de toate gradele. Este îmbucurător 
să constatăm că mai mult de 50 la 
sută dintre elevi (peste 50 000 cu
prinși în 450 de școli generale, a- 
proape 5 000 în 10 scoli profesionale, 
aproape 8 000 în 13 licee de cultură 
generală și, în fine, peste 3 500 în 12 
licee de specialitate) au constituit 
punctul de plecare în procesul de 
selecție pentru diferite discipline. La 
o atît de mare masă de elevi, ni
meni nu ar fi putut obiecta dacă a- 
cestia ar fi fost îndrumați către 
toate sporturile care se practică în 
țara noastră. Tștuși, specialiștii de 
aici nu au procedat de o asemenea 
manieră, ci s-au fixat doar asupra 
eîtorva ramuri, anume acelea ce ofe
reau garanții de dezvoltare.

La Cugir, unde funcționează o 
mare uzină mecanică, pe lingă care 
există o scoală profesională, locali
tate unde'sînt și cîteva școli gene-

In divizia A de volei

Foto :
Vasile BAGEAC

Pîrșu (în imagine, a- 
runcă la coș) a adus 
o substanțială con
tribuție la calificare 

echipei Steaua.

Racing Ford
; I.E.F.S.,

Neîndoielnic, calificarea echipei 
masculine de baschet Steaua în 
optimile de finală ale Cupei cu
pelor constituie un prilej de bucu
rie pentru jucători, antrenor, ca 
și pentru cei ce urmăresc activi
tatea acestui joc sportiv. A urca o 
treaptă într-o competiție interna
țională de anvergură, cum este 
Cupa cupelor, reprezintă un succes 
care se cuvine apreciat ca atare, 
chiar dacă adversara s-a situat la 
un nivel modest, cum a fost cazul 
formației Helsingin Kisa-Toverit, 
eliminată de Steaua cu scorul to
tal de 180—141. Victoria bucureș- 
tenilor era previzibilă încă de săp- 
tămîna trecută, cînd pierduseră, 
la Helsinki, la numai trei puncte 
diferență (75—78), îneît izbînda de 
miercuri seară a surprins doar 
prin proporția scorului (105—63). 
Baschetbaliștii de la Steaua au 
manifestat în acest meci vervă 
deosebită de joc și au zburdat 
printre partenerii lor (destul de 
rudimentari ca tehnică), așa cum 
vor face, probabil, și cînd vor în- 
tîlni, în optimile de 
vingătoarea dintre 
(Scoția) și B.B.C. 
(Luxe'mburg), echipe 
vizită" foarte puțin 
de altfel și baschetul din 
țări.

Pentru Steaua există, deci, pre
mise pentru a se califica (așa 
cum a făcut și în ediția trecută a 
Cupei cupelor) în grupele sfertu
rilor de finală ale competiției, 
ceea ce ar însemna o performan
ță remarcabilă. La același nivel 
pot ajunge și celelalte reprezen
tante ale României în cupele eu
ropene, care vor întîlni, în „op
timi". formații de valoare medio
cră sau medie (Politehnica, în 
C.C.E. la fete, pe învingătoarea 
dintre Union Garant Viena și Aca
demica Coimbra — Portugalia; 
Dinamo, în C.C.E. la băieți, pe în-

finală, pe în- 
Paisley B.C. 
Spartac-Pepsi 
cu „cărți de 
cunoscute, ca 

aceste

(Continuare tn trag. a 3-a)

Foto ; Ion MIHĂICA

au avut loc, la București și 
ședințe de lucru cu prim-

Imagine din proba de 1 600 de metri rezervată studenților de la I.E.F.S.

vmgatoarea dintre
Anvers și I.T.U. Istanbul; I.E.F.S., 
în Cupa cupelor la fete, s-a cali
ficat deja în „sferturi", deoarece 
adversara din „optimi” — Hapoel 
Tel Aviv — s-a retras din com
petiție), îneît, după toate proba
bilitățile, baschetul românesc va 
fi prezent în sferturile de finală

POPICARII IOSIF TISMĂNARU

O. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

DE LUCRU

Șl ILIE BAIAȘ, CAMPIONI
LA PROBA DE

• Au intrat in
și cuplurile

PERECHI
concurs

feminine

CU REPREZENTANT! 
SPORTIVE

Al ORGANIZAȚIILOR 
JUDEȚENE

DINAMOVIȘTII 
BIJCUREȘTENI 

ÎNVINGĂTORI LA CLUJ 
în Sala sporturilor din Cluj s-a 

desfășurat joi seară partida dintre 
echipele masculine Universitatea 
din localitate și Dinamo București, 
contînd pentru penultima etapa a 
returului. Întîlnirea a luat sfîrșit cu 
victoria voleibaliștilor dinamoviști 
cu scorul de 3—1 (—12, 9. 6, 6). în 
primul set. clujenii au dominat ca
tegoric jocul, conducted la <ȚifȘ* 
rențe mari (12—3 și 14—8). însă te 
continuare bucureștenii, care nu 
beneficiau de aportul lui Udiștea- 
nu (indisponibil) și nici de cel al 
lui Oros. l-au introdus pe acesta 
din urmă în teren din setul al doi
lea. Astfel, partida și-a schimbat 
aspectul și Dinamo s-a impus prin 
atacuri în forță (Schreiber, Pau- 
șescu, Dumănoiu) pe fondul căderii 
fizice a gazdelor, care au avut cei 
mai buni jucători în Macavei. 
Gyorgyfalvi și Bînda. Arbitri : C. 
Păduraru și O. Drăgan din Timi
șoara.

Paul RADVANY — coresp.

Crosul studenților de la I.E.F.S.-0 reușită deplină
Leontina Sălăjan și Adrian Sirbu pe

La ora 14,30 conf. univ. Virgil Teo- 
dorescu, prorector al institutului, a 
dat startul în cursa rezervată stu
dentelor. Pe cei 800 de metri ai 
probei a fost o dispută dîrză, pasio
nantă, în care pregătirea fizică a 
multor concurente a determinat o 
sosire strînsă, aproape la fotografie, 
care a făcut deliciul întrecerii. A 
învins studenta Leontina Sălăjan 
din anul I, urmată îndeaproape de 
Ana Iacob din anul III. în conti
nuare s-au clasat : 3. Viorica Isair 
(I), 4. Maria Bobelnicu (III), 5. Vic
toria Ungureanu (I), 6. Iosefina Voi- 
cu (1).

Disputa băieților, la fel de intere 
sântă, a creat încă înainte de star' 
multe ambiții și speranțe în rîndul 
concurenților. Proba desfășurată pe 
distanța de 1 600 de metri a începui 
cu „atacurile" susținute ale cunos 
cutului mărșăluitor Leonida Caraiosi 
foglu, student în anul I. în „plasa" 
lui a stat multă vreme un grup de

Joi a fost o zi splendidă. Soarele 
strălucit ca niciodată în acest no-a -----------  — ------

iembrie. într-o asemenea atmosfera 
plăcută a avut loc „Crosul I.E.F.S.". 
Stadionul Republicii, martor al atî- 
tor întreceri sportive tinerești, a 
fost și de data aceasta o gazdă ex
trem de primitoare pentru toți stu
denții și studentele Institutului de 
Educație Fizică și Sport.

După lecțiile de curs, la ora 14, 
aproape 1000 de tineri și tinere din 
anii I—IV au ținut să fie prezenți la 
startul acestei frumoase acțiuni spor
tive de masă, dedicată zilei de 30 
Decembrie. La reușita ei deplină au 
contribuit cadrele didactice din ca
drul catedrei de atletism, prezente 
în plen, activul clubului I.E.F.S. pre
cum și reprezentanții Asociației stu
denților comuniști din institut

înainte de primul start, studentul 
Ioan Moldovan din anul IV, șeful 
comisiei sportive din C.A.Ș.C. a sem
nalat importanța acestei inițiative ș> 
a urat succes participanților.

primele locuri
atleți, care 
de ezitare 
sar, pentru

a așteptat un prim semn 
a valorosului lor adver- 

, . a prelua conducerea. Și,
într-adevăr, pe ultimii 600 de metri, 
la conducerea plutonului s-a instalat 
Adrian Sîrbu din anul I, care — cu 
un finiș prelungit — a reușit să 
cîștige proba, în aplauzele entuziaste 
ale colegelor și colegilor de an. în 
grupul strîns care a terminat proba 
cu un avans de aproape 60 de metri 
față de restul concurenților s-au a- 
flat Nicolae Cefan (I), Gheorghe Co- 
man (I), Zoltan Gaspar (IV), Ion 
Pitiricu (I) și în fine, Leonida Ca- 
raiosifoglu. Ultimul i-a felicitat cu 
căldură pe cei care, în mod sportiv, 
l-au depășit în această tinerească în- 
'recere sportivă...

Pentru 
I.E.F.S.
■onstînd 
sportiv.

Sibiu, 
vicepreședinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport și 
șefii sectoarelor sport-turism de la 
consiliile județene ale sindicatelor 
din întreaga țară.

Cu acest prilej, au fost pe larg 
analizate, într-un mod critic și 
autocritic, cu exigență și spirit de 
responsabilitate, realizările obți
nute de organizațiile sportive ju
dețene pe linia îndeplinirii pre
vederilor Hotărîrii Plenarei 
al P.C.R. din 
martie a.c. cu 
tarea continuă 
și sportului.

Informările prezentate de către 
unii dintre participanți, dezbate
rile care au avut loc, au pus în 
evidență preocupările actuale și 
de perspectivă ale consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și

c.c.
28 februarie — 2 
privire la dezvol- 
a educației fizice

sport — în colaborare cu consi
liile județene ale sindicatelor și 
ceilalți factori locali investiți cu 
atribuții în acest domeniu — pentru 
continua dezvoltare a educației fizi
ce și sportului de masă, a activității 
de performanță și a bazei tehni- 
co-materiale, a intensificării pre
gătirilor în vederea J.O. din 1976, 
a întăririi muncii politico-educati
ve cu tinerii sportivi în spiritul 
sarcinilor trasate de partid.

Ședințele de la București și Si
biu au prilejuit, totodată, un 
foarte util schimb de experiență 
pentru cei prezenți în vederea a- 
bordării și îndeplinirii cu succes a 
obiectivelor sporite ce revin miș
cării noastre sportive în 1974, anul 
în care întregul nostru popor va 
trăi evenimente de cea mai mare 
însemnătate — cel de-al XI-lea 
Congres al partidului și aniver
sarea a 30 de ani de la insurecția 
națională antifascistă armată.

CONCURS INTERNATIONAL DE TIR LA BRAȘOV

primii clasați, conducerea 
a oferit frumoase premii, 
din material și echipament

Paul IOVAN

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Miercuri și joi, poligoanele de sub 
poalele Tîmpei au găzduit un con
curs internațional de tir. care a 
opus selecționatele orașelor Brașov 
și Pleven (Bulgaria). La capătul 
unor întreceri dîrze și echilibrate 
victoria a revenit sportivilor brașo 
veni cu 13 931 p — 13711 p.

Câștigătorii probelor au fost ur-

mătorii : armă standard 60 f cul
cat, junioare — Eva Olah (Brașov) 
585 p; juniori — Rumen Gbior- 
ghiev (Pleven) 583 p; armă aer 
comprimat 40 f, junioare — Tatia
na Irovici (Brașov) 357 p; armă 
liberă 3X40 f, seniori — Eva Olah 
(Brașov) 1109 p.
Carol GRUIA — coresp. județean

MANGALIA NORD, 15 (prin te
lefon). Disputele celei de a doua 
reuniuni, rezervate perechilor 
masculine — calificate în finala 
campionatelor republicane de po
pice — s-au caracterizat, ca și 
cele din prima zi, prin ambiția și 
dîrzenia cu care și-au apărat șan
sele competitorii.

Pistele automate, cu care s-au 
acomodat mai rapid doar membrii • 
lotului reprezentativ, au solicitat 
la maximum pe concurenți. deoa
rece aceștia nu sînt obișnuiți să 
joace cu astfel de materiale. Prin 
urmare pistele fiind deosebit de 
pretențioase îi obligă pe sportivi să 
facă uz de toate cunoștințele lor în 

' materie de lansare a bilei. Și dacă 
puține sînt rezultatele de valoare, 
obținute în proba de perechi, a- 
ceasta se datorează, într-o oare
care măsură, lipsei de jocuri în 
săli dotate cu bile și popice din 
material plastic care se utilizea
ză — în mod obligatoriu — în 
marile confruntări internaționale. 
Se poate afirma că participanții 
au luptat la nivelul maxim al po
sibilităților lor, au oferit întreceri 
echilibrate, urmărite cu interes 
spectatori, chiar dacă nu au 
registrat cifre superioare pe 
bela de marcaj.

Și acum, iată principalele 
pecte ale disputelor decisive 
joi. După buna dispoziție de 
manifestată cu o zi în urmă 
Iosif Tismănaru și Ilie Băiaș
ambii de la Constructorul Galați 
— (oameni de bază ai echipei na
ționale, care din 1970 — -cînd au

de 
în- 
ta-

as- 
de 

joc, 
ds

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag a 2-a)
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Finalele „Cupei Romaniei“ au însemnat ÎN PERSPECTIVA J.O. DE LA INNSBRUCK 1976

UN COLOCVIU REUȘIT IN VEDEREA
! A

Nr. 7596

UNOR APROPIATE EXAMENE...
Desfășurate în contextul prepara- 

tivelor pentru viitorul an compe- 
tițional, finalele „Cupei României" 
au echivalat și de această dată cu 
o reușită. In primul rînd, o reușită 
pe planul verificării multor elemente 
consacrate sau de perspectivă, care 
vor fi chemate să ne reprezinte țara, 
într-o diversitate de întreceri inter
naționale, campionate mondiale 
europene, în principal.

alta de bronz la C.M. din Suedia —
a fost atestată și cu acest prilej.

„CAZUL- PONGRAȚ.

Și

Amintind de seriozitate și refe- 
rindu-ne la exponenții altei probe, 

sîntem nevoiți să 
oarecare rezervă.

i FLORETIȘTII — UN PLUS 
DE VITALITATE I

A creat o bună Impresie, de pil
dă, faptul că la floretă, cea mai 
mare parte dintre trăgătorii tineri 
au corespuns, ca grad de pregătire, 
etapei prezente, 
mai ales pe 
(locul I), 
Kuki (6), s, 
Je-a acordat un credit moral pe 
termen lung și care s-au situat prin- 

alături 
(Tiu, 
Bă-

Avem In 
Constantin

Tudor Petruș (3), Paul 
sportivi cărora federația 

credit moral pe

vedere 
Niculescu

tre animatorii competiției, 
de alți floretiști consacrați 
Mureșanu, Falb, Ardeleanu și__
nică). Specialiștii au ținut să re
marce valoarea tehnică ridicată a 
multor asalturi ' și ardoarea cu care 
finaliștii și-au apărat șansele. Spe
răm că acest plus de vigoare al 
trăgătorilor de, la floretă, va fi de 
bun augur, la/ fel ca și preocuparea 
pentru continiua îmbogățire a reper
toriului tehrtto-tactic. Floreta mas
culină romanească are de trecut, 
începind chia/r cu acest... sfîrșit de 
an cîteva examene dificile 
buie să fie Oa înălțime !

tre-

' ’ O FINALĂ CU... 11
FLORETISTE I ?

Este regretabil că proba femi
nină de floretă, în schimb, nu ne-a 
putut oferi suficiente elamente de 
referință pentru a putea atorecia mai 
riguros, mai aproape de adevăr, 
stadiul actual al ierarhien valorilor. 
Absențele numeroase die la start, 
semnalate în cronica întrecerii, unele 

Aurora 
sportive 
act al 
numărul 

create, 
2, după 

Magdalena 
(5). Ecaterina Stajhl (6) și 
Draga (7) s-au arfitat a fi 

cele mai în formă dintre sportivele 
care compun lotul reprezentativ. O 
notă excelentă (mai alies) pentru 
Ardeleanu, care a înțeles să-și apere 
pină la ultima energie șansele, chiar 
și atunci cînd — pe linia de sosire — 
a avut în față o trăgătoare de talia 
și cu experiența Olgăi Szabo. Și 
mai valoroasă apare poziția comba
tivă a Elenei Pricop, care a reușit 
chiar mai mult decît Ardeleanu — 
o victorie la Szabo... In general, se
riozitatea în muncă a floretistelor 
noastre fruntașe, care le-a adus anul 
acesta două mari satisfacții — o 
medalie de aur la Universiadă și

cea de spadă, 
manifestăm o
Ce altă poziție ar trebui să avem, 
cind un trăgător de talia lui Anton 
Pongraț termină turneul final abia 
pe locul 5? Nu știm care sînt ar
gumentele valorosului nostru scri- 
mer pentru a justifica o asemenea 
poziție puțin onorantă, dar sîntem 
îndemnați să o asociem cu absența 
sa NEMOTIVATA de la pregătirea 
comună, inițiată de federație, la 
Poiana Brașov, a scrimerilor români 
și a celor din U.R.S.S. Pongraț a 
ajuns la o asemenea treaptă în scri
ma noastră, îneît nu trebuie să-l 
mulțumească faptul de a fi primul 
între spadasinii români (performanță 
confirmată, nu de mult la campio
natele republicane individuale) ci 
are obligația de a se impune prin- 
trei cei mai buni de pe continent și 
din lume. Or, cu o pregătire capri
cioasă, inegală, cu scăderi sensibile 
de intensitate, ne îndoim că pînă 
și un talent ca Pongraț poate culege 
roadele așteptate. Din păcate între 
Pongraț campionul mondial de 
neret în 1967 la Teheran și cel 
acum există o oarecare diferență 
capitolul -muncă perseverentă».

Salutăm, în schimb, saltul valo
ric al foarte tînărului Nicușor Do
boș (locul 2), revenirea lui Constan
tin Duțu, un alt mare talent în 
spadă, dar prea puțin încrezător 
în posibilitățile sale; prezența con
stantă printre fruntași a clujeanului 
Paul Szabo, exemplu de dăruire și 
seriozitate, precum și stăruința lui 
Nicolae Iorgu de a rămîne în eșalo
nul prim al trăgătorilor de la acea
stă probă.

ADEVĂRATA

ti
de 
la

„FAȚĂ" A UNUI
EȘEC

accidentări stupide 
Crișu), necalificarea 
dc suprafață la

(vezi 
unor 

ultimul 
„Cupei" a redus doar la 11 
finalistelor.
Suzana 
baraj) Elena Fricop (4). 
Bartoș 
Viorica

în condițiile
Ardeleanu (locul

i,

In 
n-a 
oara 
rînd,

sabie, Dan Irimiciuc 
altădată 

în

~—

CU CONVINGEREA CĂ SE POATE FACE
MAI MULT SI MAI

J
BINE

TEODORA UNGUREANU

Sezonul de iarnă se apropie. Re
zultatele schiului alpin din iarna 
trecută se cunosc. Și dacă ne-am 
propus să ne îndreptăm atenția 
asupra problematicii schiului — 
în urma analizei loturilor naționale 
nu o facem pentru a scrie istorie, 
a evoca momente de satisfacție sau 
de cădere, ci pentru a da sens. în
țelegere și suport constructiv, unei 
noi perioade de pregătire care în
cepe, avînd un obiectiv major : J.O. 
de la Innsbruck din 1976 Schiorii 
mai au două ierni și două veri pînă 
la această confruntare, ceea ce în- 
searpnă de fapt jumătatea unui ci
clu olimpic de pregătire și de aceea 
a cunoaște si a valorifica experien- 
ța unui sezon ni se pare o condi
ție obligatorie a momentului care 
precede orice drum nou. Așadar...

reu schimbate, în funcție de rezul
tate și de forma sportivă, s-ar eli
mina un principiu conservator, cel 
al scnatorismului, spre avantajul 
unui spirit de emulație sportivă, fa
vorabil progresului și performanței, 
înțelegem prin integrarea în echipă 
a unui pretendent, includerea cu 
toate datoriile și drepturile care 
decurg din această situație și nu 
numai cu numele, în mod formal 
cum a fost cazul lui D. Munteanu 
în trecutul sezon. Dacă cei mai 
buni înving, este drept ca tot ei, 
beneficiind de condiții de pregătire

individualizare a pregătirii, nu nu
mai în ceea ce privește volumul, 
ci și mijloacele și metodele; „în 
general antrenorii adoptă față de 
schiori un sistem concesionai 
eru și antrenament" (prof. I. 
dei) ; nu s-a lucrat în și 
viteză, nestimulîndu-se un
fensiv, de anticipare ; organizarea 
comună a antrenamentelor pentru 
valorificarea optimală a pîrtiilor și 
supravegherea integrală a traseelor 
s-a făcut cu intermitențe și neco
respunzător etc.

rte lu- 
Berin- 
pentru 
siil o-

ĂWWWWWWWV

• „Alpinii" pot aspira la tresele

valorii • Selecție operativă • Pri-

CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
REZULTATE

mele schimbări trebuie operate la

proba de
mai fost — ca altădată — vi- 
întîi. Și aceasta, în primul 
datorită unor erori personale. 

Nu este de acceptat ca un sabrer 
de talia lui să se complice inutil, 
să-și irosească 
cu adversari 
valoarea sa, 
depăși cu 
abuzat de acțiuni simultane (numai 
în asaltul cu Cornel Marin am nu
mărat 30 ! 1 ! ). care l-au epuizat fi
zic și nervos, obligîndu-1 să solicite 
arbitrilor, în repetate rinduri, opri
rea luptei, lăsind astfel impresia — 
celor inai mulți — că nu s-a pregă
tit îndeajuns. Irimiciuc, care — ca 
și Pongraț — reprezintă o culme 
în scrima noastră, trebuie să își 
apere într-o cu totul altă manieră 
șansele, să-și impună tactica și să 
nu mai tremure în fața oricărui ad
versar. Chiar dacă, așa cum afirmă 
antrenorul său, Nicolae Pufnei, la 
finală Irimiciuc a întilnit o verita
bilă „coaliție" de 15 trăgători...

Tiberiu STAMA

Dan Cristea a Realizat peste gra
niță si în companii foarte valoroase 
o suită de rezultate de prestigiu, 
strâbătînd încă o etapă în acumu
larea punctajului F.I.S. și a afirmă
rii reale. Alături de el și alți 
schiori ca Dorin Munteanu, Alex. 
Manta, Virgil Brenci, Constantin 
Văidean, loan Covăsi, în tară sau 
chiar peste hotare au obținut cîteva 
performanțe remarcabile. Cu toate 
acestea — principalul pbiectiv de 
performanță al sezonului trecut, 
Balcaniada, a fost ratat. în contra
dicție cu valoarea afirmată anterior, 
cu posibilitățile reale, cu eforturile 
materiale și financiare întreprinse 
pentru pregătire. Această situație 
Iasă să se întrevadă existenta unor 
inadvertențe organizatorice și de 

instruire, care în perspectiva viito
rului trebuie neapărut eliminate. 
Cu atît mai mult cu cît la porțile 
consacrării 
numeros și 
lente

calitatea pregătirii ® Să eliminăm

facilul • Avem condiții... dar nu

le folosim deplin

și înzestrare, să 
responsabilitate și 
țional.

SISTEMUL DE

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

ne reprezinte cu 
pe plan interna-

PREGĂTIRE
DEFICITAR

se prezintă un lot mai 
mai decis de tinere ta

energia în asalturi 
situați cu mult sub 

cînd tactic ii putea 
ușurință. Irimiciuc a

MAI ÎNTÎI SELECȚIA... 
componenților echipelorAlegerea 

naționale trebuie făcută mai judi
cios și pe baza unui singur criteriu 
obiectiv — rezultatul — iar urmă
rirea pregătirii trebuie efectuată 
prin teste periodice fizice și psihi
ce, adică norme de control reale, 
adaptate, mobilizatoare și nu prin 
acte de prezență formale. în acest 
sens, sezonul încheiat a 
suri. Structura lotului de 
s-a dovedit prea imobilă 
cînd de 
siți, se 
schimb 
vedeau
Exemple asemănătoare mai pot fi 
date și din categoria juniorilor. 
Operînd Ia formule de echină me-

nildă Brenci 
arătau ieșiți 
Munteanu și 
incomparabil

a avut lip- 
seniori 
atunci 

și Vulpe, obo- 
din formă. în 
Manta se do- 
mai eficienți

„Principala cauză a unor rezulta
te nesatisfăcătoare nu trebuie cău
tată în absenta unor materiale ul- 
tra-moderne ci Ia sistemul de pre
gătire" — afirma antrenorul fede
ral, I. Berindei. cu ocazia analizei. 
„Este o diferență între ceea ce se 
cunoaște și ceea ce se pune în 
practică în materie de instruire 
sportivă", preciza prof. P. Eocșe- 
neanu. secretarul general al F.R. 
Schi. într-adevsr, sezonul trecut a 
scos în lumină carențe în pregătire, 
de ordin fizic și psihic, unele obiec
tive. cele mai multe subiective, care 
se,cer grabnic remediate. De pildă, 
..lotul de fete a făcut cea mai sla
bă pregătire fizică pe uscat, din 
ultimii 10 ani“ (prof. Toma Titus), 
antrenamentele acestei ierni au fost 
unilaterale — numai pentru slalom 
— monotone, creîndu-se, prin folo
sirea exclusivă a acelorași pîrtii u- 
șoare. fără denivelări, scurte, cu un 
număr mic de porii, stereotipii di
namice care au frînat progresul : 
„au fost greșeli de planificare și 
conducere a antrenamentului îna
inte de Balcaniadă, udiicînd schio
rii prin suprasolicitare îritr-o stare 
de accentuată oboseală fizică și uer-, 
voasă" (I. Cașa, C. Tăbăraș. M. 
Sulică); nu s-a avut în vedere o

SISTEMUL COMPETIȚIONAL
Calendarul intern trebuie să de

vină mult mai selectiv, mai dificil, 
mai angajant. Practica concursuri
lor facile — pentru juniori și fete 
—. concepute ca o anexă a celor de 
seniori, este de natură să limiteze 
progresul și explică partial crește
rea lentă a valorii tineretului, ne- 
integrarea juniorilor, cînd trec la 
seniorat. în circuitul performanței 
ca și inadaptarea acestora ia con
cursurile grele de peste hotare. „Am 
lucrat, mult din punct de vedere 
cantitativ, dar nu în condiții grele 
și pe pîrtii dificile, dure, lungi1 ♦- 
recunoștea juniorul Nandor Szabo, 
campion național de slalom uriaș. 
O variație în alegerea pîrtiilor, în 
programarea concursurilor este sin
gura posibilitate de lărgire a expe
rienței concurenților și un program 
metodic nu poate omite acest im
perativ în ciuda oricăror explicații 
administrative și organizatorice. 
Soluția unor concursuri deschise 
tuturor 
chiar cu

categoriilor de vîrstă si 
renunțarea la o ordine 

preferențială de start poate crea 
climatul unei emulații mai concrete 
si al afirmării mai rapide a talen
telor.

SĂ FOLOSIM MAI MULT Șl 
MAI BINE CONDIȚIILE PE 

LE AVEMCARE
servite de mijloace 

nu numai la

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ 1973 (I)

SPRINTERII NOȘTRI ÎN PROGRES,

Există pîrtii 
mecanice de urcare 
Poiana sau Sinaia, Ele există la Mo- 
goșa (Baia Mare), Semenic, Predeal, 
Păltiniș, Paring A le ignora 
pregătire 
trunchia 
tă largă, 
una din 
afimării

Desigur pentru a da conținut și 
intensitate ședințelor de antrena
ment. pregătirea pîrtiilor este o 
condiție favorabilă. Există mașini 
de bătut zăpada la Poiana, la Si
naia, și la Predeal. Ele au făcut. în 
general, o treabă bună, dar credem 
că trebuie găsite soluții mai opera
tive de intervenție in amenajarea 
pîrtiilor mai bine integrate în inte
resul general al turiștilor și al 
schiului de performanță, cu pro
grame de lucru specifice acestui 
gen de prestații, concepute, ca ser
vicii permanente și bine dirijate 
și nu periodice sau întîmplătoare.

din 
și calendar înseamnă a 

cu bună știință o experien- 
pozitivă, înseamnă a omite 
principalele mijloace ale 

— variația.

DAR REZULTATELE LOR
SÎNT ÎNCĂ NESEMNIFICATIVE
•Sezonul atletic 1973 este practic 

încheiat. Fiind primul de după Jocu
rile Olimpice de la Miinchen el a 
avut, desigur, trăsături comune ani
lor post olimpici : retragerea din ac
tivitate a unor campioni consacrați, 
apariția înlocuitorilor lor în fruntea 
diferitelor probe, adică așa-zisa 
„schimbare de generații", un număr 
mai mic de recorduri mondiale față 
de precedentul sezon (totuși destul 
de consistent), confirmări sau infir
mări ale rezultatelor de la J.O. etc.

începînd cu acest număr prezen
tăm o trecere în revistă a anului a- 
tletic 1973 — în contextul caracte
risticilor amintite — atît la nivelul 
atletismului nostru cît și la nivelul 
activității internaționale. Alături de 
cele mai bune performanțe românești 
vă prezentăm totodată primii perfor
meri mondiali (pentru a avea în față 
tabloul atletismului la un an după 
J.O.) și pe cei europeni, întrucît a- 
nul viitor vor avea loc la Roma 
campionatele continentului.

★
La nivel mondial, sprintul mascu

lin a fost, în general, destul de liniș
tit în toate cele trei probe. Singu
rele recorduri consemnate sînt cele 
— egalate — de la 100 m (european): 
10,0 Korneliuk (U.R.S.S.), Hans Jur
gen Bombach, Sigfried Schenke și 
Michael Droese (R. D. Germană) și 100 
yarzi (mondial) : 9,1 Steve Williams 
(S.U.A.). Trebuie să notăm că toate au 
fost înregistrate cu cronometre ac
ționate manual, fapt ce le diminuea
ză din valoare, întrucît este evident 
că singurele rezultate reale sînt date 
de cronometrele electrice. De altfel, 
nu credem că este departe ziua cînd 
I.A.A.F. și A.E.A. vor lua în consi
derație numai rezultatele obținute 
cu cronometraj electric. Ar fi foarte 
bine ca, la 100 și 200 m, rezultatele 
să fie oficializate și luate în consi
derație la sutime de secundă pentru 
o și mai exactă departajare. Probele 
scurte — pe plat sau de garduri — 
nu ar mai da naștere atîtor comen
tarii pe marginea unor performanțe 
dubioase, de care istoria atletismului 
nu duce lipsă. Am putea afla, de 
pildă, și care este valoarea adevă
rată a fiecăreia din cele 30 de per
formanțe de 10,2 obținute în acest 
sezon.

După opinia noastră, numărul 1 
mondial în proba de viteză cea mai 
scurtă este Steve Williams, un talent 
deosebit, care aduce aminte prin 
statură (1,92 m, 78 kg) și stil de a- 
lergare cu Tommie Smith. N-a pier
dut nici o cursă internațională, re
zultatul său — 10,15 înregistrat elec
tric — este cel puțin de valoarea 
celor 4 timpi de 10,0 amintiți mai 
sus.

Doi jamaicani în fruntea listei la 
200 m i Quarrie șl Lawson. Deși este 
spectaculos come-back-ul lui Quarrie, 
considerăm, însă, că tot Williams 
pare cel mai dotat pentru a amenin
ța recordul lumii.

Proba turului de stadion rămîne 
o specialitate a alergătorilor ameri
cani, cu 12 atleți între primii 20 
performeri ai anului, Benny 
și Maurice Peoples preluînd 
de la V. Matthews, J. Smith 
Collett.

teză au fost egalate recordurile 
ționale la 100 m — 10,2 juniorul 
Dorel Cristudor și 200 m — 20,9 
Constantin Stan, acesta din urmă îm
bunătățind și recordul la 400 m : 46.3

La 100 m este destul de greu de 
stabilit un lider, deoarece Cristudor, 
Petrescu și Dulgheru 
10,41 electric 
pe rînd, în

La 200 m, Stan a 
vechi record al țării 
curs al sezonului, 
nic (!). La 400 m, el este despărțit 
de al doilea performer de aproape o 
secundă și, fără probleme de sănă
tate, el poate coborî în anul cam
pionatelor europene de la Roma sub 
46 secunde. Tot în această probă tre
buie să reținem numele juniorului II 
Wilhelm Kraus (născut 1956), record
manul juniorilor „mari".

Se poate spune, în general, că 
sprinterii noștri au progresat în se
zonul 1973 — mediile primelor 10 re
zultate sînt superioare celor din 
anul trecut : 100 m i 10,46 (10,50), 200

MUNCA DE CALITATE RĂMÎNE 
CONDIȚIA SUCCESULUI...

Desigur, orcîte condiții materiale 
sau organizatorice s-ar crea, ele nu 
pot fi fructificate decît printr-o 
mare cantitate de muncă, dublată 
de pasiune, de dorința 
Numai munca de 
lorifica condițiile 
datoria schiorilor 
facă totul și în
scoată maximum de rod din posibi
litățile de lucru din ce în ce mai 
bune de care beneficiază. Schiul al
pin a făcut deocamdată, dovada 
perspectivelor pe care le are. Mă
sura reală, confirmată a valorii și 
a muncii, abia de acum înainte o 
așteptăm.

100

— au 
diferite

— autorul unui 
obținut victorii, 
confruntări.
egalat cel mai 

în ultimul con- 
cu vînt potriv-

ROMÂNIA

METRI
RECORD 10,2

Cristudor 
Petrescu 

Gh. Zamfirescu 
Al. Dulgheru 
Ad. Darvaș 
Al. Munteanu 

Mitrofan 
Nemeș 
Szekernyes 
Sărucan 
Slav 

Em. Smuda
Ștlrbu

D. 
Ț.

S. 
c. 
p. 
V.
M.
D.

200

C. 
T.
D.

METRI
RECORD 20,9

Stan 
Petrescu 
Cristudor

Gh. Dulgheru
Gh. Zamfirescu 
Em. Smuda 
Ad. Darvaș
— Rădueu 

Obreja 
Novac 
Păsulă

E. 
c. 
c. 
s.

400 METRI

*
J’s plan intern. în probele

Brown 
ștafeta 
și VV.

de vi'

RECORD 46,3
Stan

Al. Sălcudeanu 
P. Vasile 
T. Pulu
Gh. Tănăsescu
M. Bălan
N. Nicolae
W. Kraus
V. Miloiu
D. Me linte
D. Păcurarlu

C.

In ciuda vîrstei sale fragede, 
Teodora Ungureanu este deja 
autoarea unor rezultate deosebite, 
de largă rezonanță. Astfel, anul 
trecut ea a ocupat locul 1 la 
individual compus la categoria I 
în campionatul liceelor cu pro
gram de educație fizică, iar în 
august trecut, în R. D. Germană, 
in cadrul competiției dotată eu 
Trofeul Prietenia, ea 
de o manieră impresionantă 
bîrnă, aparat la 
locul 2. ” 
a patra la paralele. Și, în fine, la 
Pitești, participînd pentru prima 
oară la 
al maestrelor, Teodora Ungureanu 
cîștigă primul său titlu republi
can la această categorie, domi- 
nînd cu autoritate întrecerea atît 
la exercițile impuse cît și la cele 
liber alese. în finala pe aparate

s-a impus
la

care a ocupat 
De asemenea, s-a clasat

campionatul de junioare

S-a născut la Reșița, la 
13 noiembrie 1960 ; îndră
gește gimnastica încă din 
clasa 1, primele lecții lu- 
îndu-le în orașul natal cu 
antrenorul Andrei Kerekes. 
Din anul 1970 participă la 
concursuri cu caracter -re
publican cel mai bun re
zultat înregistrat atunci 
■fiind locul 6 la individual 
compus la categoria a IV-a 
de clasificare. Din 1971 își 
desfășoară activitatea în 
cadrul Liceului de gimnas
tică din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej cu
Marta și Bela Karoly. Cu 
fiecare an, măiestria Teo
dorei Ungureanu a crescut 
vizibil, mișcarea ei a de
venit tot mai frumoasă, 
de o fină acuratețe și de 
o pronunțată^ precizie și 
siguranță.

antrenorii

mai obține un Ioc I cu exer
cițiul la sol.

Teodora Ungureanu, așa după 
cum ne spunea antrenorul ei, 
este o sportivă foarte receptivă, 
îndemînatecă și manifestă o ex
traordinară putere de muncă. Ii 
place foarte mult mișcarea, indi
ferent de natura acesteia, parti-' 
cipînd cu multă plăcere la an
trenamentele de pregătire fizică. 
Joacă excelent fotbal (dovedind 
multă măieștrie în dribling, joc 
cu capul etc), este o bună îno
tătoare.

Toți cei care o cunosc îi pre
văd performanțe înalte în gim
nastica sportivă, și nu ne îndoim 
că le vom putea consemna chiar 
de anul viitor, cînd Teodora Un
gureanu va avea dreptul să ia 
startul în competițiile europene și 
mondiale de mare anvergură.

bativitate. Este cazul elevilor pregătiți 
de antrenorul H. Bădescu (Progresul), 
Al. Chiculiță (12 ani !), Florin Stelian și 
Mihai Dumitrescu, al floretiștilor O. Ște
fan (C.P.M.B.) și C. Obăcescu (Șc. sp. 
1), al spadasinilor V. Pora (C.S.S.) și 
Al. Dima (I.E.F S.). Cît privește finalele 
de sabie și floretă băieți un fapt demn 
de laudă : prezența mafcivă pe primele 
locuri a trăgătorilor pregătiți de 
Cornel Pelmuș (Șc. sp. 1).

Iată rezultatele : fl. 
(ȘC. sp. 1) 5 V, 2. L.
4 v, 3. N. Alexe (Șc.
Roșu (C.P.M.B.) 2 ..................
(Șc. sp. 1) 2 v, 6W A. Moga (Progresul)
1 v. Fl. fete : 1. Aurora Crișu (Viitorul)
5 v, 2. Magdalena Bartoș (Viitorul) 3 v,
3. Carmen Budur (Viitorul) 3 v, 4. Ma
riana Ostafi (Viitorul) 2 v, 5. Ștefania 
Tudose (Steaua) 1 v, 6. Viorica Draga 
(Șc. sp. 1) i v. sabie : 1. I. Pantelimo- 
nescu (Șc. sp. 1) 5 v, 2. A. Stan (Șc. 
Sp. 1) 4 v, 3. ‘ J "
2 v, 4. I. Dinu (I.E.F.S.) 2 v, 5'.
(ȘC. ' ' ~
sul) 
5 v.
Nica
2 v,

AUTOMOBILISM
Mediaș, în colaborare cu secția de au
tomobilism „ERO" a organizat pe 
Karl Marx întrecerile din cadrul fazei 
județene a campionatului național de 
automobilism — proba de îndemînare. 
Timpul frumos și buna organizare au 
asigurat reușita disputelor care au fost 
urmărite de un numeros public. Pe 
primele trei locuri s-au clasat : Ger
hard Tuzar — Fiat 850 — 173,6 puncte, 
Iosef Siisser — Dacia 1100 — 194,3 p., 
Sifft Mihai VW 1200 — 219,9 p. Toți 
acești concurenți au reprezentat secția 
auto „ERO“ Mediaș. A surprins ne
plăcut lipsa de la startul fazei jude
țene a campionatului a reprezentanți
lor municipiului Sibiu.

OINĂ Comisia de specialitate din 
cadrul c.M.E.F.S. București a organizat, 
recent, o întrecere de oină rezervată 
elevilor din școlile generale. Finala s-a 
disputat duminică, pe primele trei locuri 
situîndu-se, în ordine, Școala generală 
din Mogoșoaia —7 p, Școala generala 
Grivița —5 p. Școala generală Chitila 
—4 p. Trebuie remarcat, cu acest prilej, 
sprijinul pe care maestrul sportului Du
mitru Bărbierii, component al echipei 
campioane a țării, C.P.B., l-a dat ele
vilor de la școala din Mogoșoaia.

ORIENTARE TURISTICĂ în organi
zarea CJTA — Ploiești s-a disputat, în 
pădurea Plopeni, competiția dotată cu 
„Cupa de toamnă*4. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate. MASCULIN — 
Seniori A (13 750 m — 9 posturi): 1. P. 
Spătaru (I.U.C.) ; 2. T. Sava (Inst. pe
trol) ; 3. A. Ioniță (Carpați — I.P.C.R.). 
Seniori B (9 220 m — 9 p): 1. J. Wichta; 
2. V. Dumitrescu; 3. S. Ionescu. Pe echi
pe: Cercetătorul. Copii (4(350 m): 1. Li\ 
ceul nr. 3 Ploiești; 2. Casa Pionierilor 
Ploiești I ; 3. Casa Pionierilor Ploiești 
II. FEMÎNIN. — Senioare A (7 830 m — 
7 p): 1. Aurelia Guțu; 2. Paraschiva 
Marinescu (ambele, Carpați I.P.S.P.). 
Copii: i. Casa Pionierilor Ploiești I; 2. 
Casa Pionierilor Ploiești II.

TENIS DE MASĂ.
zile
Iași se vor desfășura întrecerile finale 
ale ------! '
de 
ani), la toate cele cinci probe : simplu 
fete și băieți, dublu fete, dublu băieți 
și dublu mixt.

SCRIMA Recentul campionat mu
nicipal rezervat juniorilor bucureșteni 
anunță încă de pe acum finală națio
nală foarte disputată. într-adevăr, mulți 
dintre cei peste 100 de trăgători din Ca
pitală, care s-au întrecut în sala ~ 
greșul și în cea de sub tribunele 
dionului Republicii, au demonstrat 
numai o tehnică foarte bună dar 
matură gîndire tactică. Chiar dacă 
toți aceștia s-au calificat pentru finala 
concursului, numeroși trăgători s-au fă
cut remarcați printr-o deosebită corn-

Filiala A.C.R.
str.

V,

m. 1.
Rusu
sp. 1)
5. N.

prof.
P. Buricea 
(Progresul)
2 v, 4. E. Markwart

Pro- 
sta- 
nu 

și o 
nu

Timp de trei 
(vineri, sîmbătă și duminică) la

campionatului republican de tenis 
m.asă pentru juniori (pînă la 10

Mihai BARA

Șl ILIE BAIAȘ, CAMPIONIPOPICARII IOSIF TISMANARO
(Urmare din pag l)

Constantin Stan, cel mai bun specialist al nostru la 200 și 400 m
— dar performanțele lor 
încă departe de cele ale 
diale sau continentale, 
probabil, de așteptat pînă

se mențin 
elitei mon- 
Mai avem, 
cînd sprin-

terii noștri ne vor produce satisfacții 
în confruntări internaționale.

Vladimir MORARU

EUROPA MONDIAL

afirmării.
calitate poate va-' 
oferite și este de 
și antrenorilor să 
așa fel incit să

RECORD 10,0
Korneliuk (U.R.S.S.)
Droese (R.D.G.)
Bombach (R.D.G.)
Schenke (R.D.G )
KokOt (R.D.G.)
Weise (R.D.G.)
Hofmeister (R.F.G.)
Mennea (Italia)
Lepold (Ungaria) 
CRISTUDOR (ROMANIA) 
și alți 20 de alergători

RECORD 20,2
Bombach
Schenke
Karttunen (Finlanda)
Mennea
Honz (R.F.G.)
Borzov (U.R.S.S.)
Ommer (R.F.G.)
Kurrat (R.D.G.)
Pfennig (R.D.G.)

20.2
20,2
20.4
20.5
20.6
20,6
20,6
20,7
20,7 _ . .......
20,7 Monk (Anglia)

RECORD 44,7
Honz (R.F.G.)
Jenkins (Anglia) 
Schloske (R.F.G.) 
Fiasconaro (Italia) 
Kukkuoaho (Finlanda) 
Podobas (Polonia) 
Karttunen (Finlanda) 
Faager (Suedia)
Susanj (Iugoslavia) 
Alebici (Iugoslavia) 
Brijdenbach (Belgia)

10.0
10.0
10.0
10,0
10.1
10,1
10,1
10.1
10.1
10,1
10,1

RECORD 9,9
Korneliuk (U.R.S.S.)
Droese (R.D.G.)
Bombach (R.D.G.)
Schenke (R.D.G.)
Williams (S.U.A.)
Washington (S.U.A.)
Triana (Cuba)
Leonard (Cuba)
Montes (Cuba)
Kokot (R.D.G.)
Weise (R.D.G.)

fost medaliați cu argint la C.M. — 
formează un cuplu omogen și 
constant), autorii unor remarcabile 
rezultate, 882 p.d. și. respectiv, 
874 p.d., marea majoritate a 
tandefhurilor care i-au urmat pe 
pistele din sala Neptun, nu s-au 
intimidat de reputația liderilor și 
au muncit foarte mult ca să se 
apropie de punctajele popicarilor 
gălățeni. Au dorit mulți jucători, 
dar au reușit numai C. Voicu — A. 
Grecescu, AI. Cătineanu — Gh. 
Dumitrescu, I. Micoroiu — Al Ca
dar, P. Radu — L. Kiss, 
s-au clasat printre perechile 
tașe. I. Tismănaru și Băiaș 
reușit să-și mențină titlul 
un joc eficace.

care 
frun- 

au 
după

Clasamentul final al probei de 
perechi masculin : I. Iosif Tismă- 
naru — Ilie Băiaș (Constructorul 
Gala(i) 1 756 p d (882—872) — 
campioni naționali pe 1973, 2. Con 
stantin Voicu — Anton Grecescu 
(Voința București) 1 718 p d (863— 
855), 3. Alexandru Cătineanu — 
Gheorghe Dumitrescu (Gloria 
București) 1 658 p d (834—824), 4. 
Ion Micoroiu — Alexandru Cadar 
(Olimpia Reșița) 1 656 p d (848— 
808), 5. Ludovic Kiss — Pavel
Radu (Rulmentul Brașov) 1 648 p d 
(823—825). 6. Ștefan Buțu — Ilie 
Geleriu (Drapelul roșu și Electri
ca Sibiu) 1 634 p d (792—842). S-au 
întrecut 26 de perechi.

Joi, au intrat în concurs și pri
mele cupluri feminine.

D. Alexandru (Șc. sp. 1) ---------- . ■ - _ p Mărin 
sp. 1) 1 v/6. C. Mateescu (Progre- 
1 v. spadă : 1. G. Dinescu (Steaua) 
2. C. Niculae (Progfesul) 3 v, 3.: D.

(C.S.S.) 2 v, 4. F. Ilie (I.E.F.S.)
5. N. Enescu (C.S.S.) .1 v, 6. Gris. 

Ticlete (Steaua) 1 V. - © LA*CLTJ. îrf*r-o 
excelentă organizare, au avut loc întrece-; 
riLe din cadrul zonei A a campionatului 
republican pentru juniori ’mari, în spe
ță semifinalele. La întreceri 
parte aproape 160 de ■ - - 
zentînd toate probele, 
rezultat-e le-au obținut
Satu Mare (16 calificați din 19 concu
renți !) și Oradea (17 din 23). De notat 
că municipiul Constanța nu a prezentat 
NICI UN trăgător. Rezultate tehnice, 
Floretă fete : 1. E. Lokos (Oradea), 2. 
M. Moldovan (Satu Mare). 3. G. Garda 
(Satu Mare), 4. E. Gospodinov (Galați),
5. E. Hetz (Oradea), 6. E. Botos (Satu 
Mare) ; floretă băieți : 1. P. Kuki (Satu 
Mare), 2. A. Boros (Oradea). 3. P. Td- 
mory (Oradea), 4. C. Ban (Cluj), 5.’ F- 
Kasa (Baia Mare), 6. E. Matușan (Satu 
Mare); spadă — G. Kiss (Cluj), 2. V. 
ștefănescu (Galați), 3. G. Fekete '(Timi
șoara), 4. M. Rotaru (Craiova), 5. .Tu- 
rbczy (Satu Mare), 6. F. Ciszar (Cărei); 
sabie — Gh. Paputa (Cărei), 2. M. Mi- 
chere (Iași), 3. C. So^re (Ploiești), 4. 
A. Neagu (Iași), 5. L. Beretzki (Oradea),
6. S. Ticaliuc (Iași).

VOLEI în localitatea Suhl (R. D. 
Germană) se va desfășura tradiționalul 
„Turneu al campioanelor", la care ' au 
fost invitate cîteva echipe masculine de 
certă valoare. Ieri, clubul Dinamo 
București a confirmat participarea la 
întreceri, astfel că timp de cinci zile 
(27 noiembrie — 2 decembrie) își vor 
disputa trofeul formațiile Ț.S.K.A. Mos
cova, Kokan Tokio, Resovia Rzeszow, 
Dukla Liberec, Dinamo București și 
S. C. Leipzig. Organizatorii ne-au co
municat, de altfel, și programul me
ciurilor : 27 noiembrie : Ț.S.K.A. —
Dukla, S. C. LEIPZIG — DINAMO, Ko
kan — Resovia ; 28 noiembrie : KOKAN 
— DINAMO, S. C. Leipzig — Dukla, 
Ț..S.K.A. — Resovia ; 29 noiembrie —
zi liberă ; 30 noiembrie : Ț.S.K.A. — 
DINAMO, Kokan — S. C. Leipzig, 
D.ukla — Resovia i 1 decembrie : DI
NAMO — DUKLA, Ț.S.K.A. — Kokan, 
S. C. Leipzig — Resovia ; 2 decembrie : 
Kokan — Dukla, DINAMO — RESOVIA, 
S. C. Leipzig — Ț.S.K.A. ® LA „TUR
NEUL CAMPIOANELOR" a fost inv.itat 
și arbitrul internațional Constantin Ar- 
mășescu. ® ARBITRII Mircea Marian 
și Dumitru Vasile au condus, la Sofia, 
prima partidă dintre echipele masculine 
Ț.S.K.A. Sofia și Panathinaikos Atena, 
contînd pentru turul întîi al ' Cupei 
campionilor europeni @ FEDERAȚIA 
INTERNAȚIONALĂ a stabilit datele de 
desfășurare ale turneelor semifinale și 
finale ale Cupei campionilor europeni. 
Ele vor avea loc după cum urmează : 
semifinalele : între 4 și 8 februarie în 
Olanda (masculin) și Ungaria (femi
nin) ; finalele : între 1 și 3 martie în 
Franța (masculin), si 10 martie în 
Turcia (feminin). • CONDUCERILE E- 
CHIPELOR masculine Steaua București 
și Rebels Lier au convenit să susțină am
bele partide din cadrul „Cupei cupelor" 
(turul I), în Belgia, în zilele de 2 și 

4 decembrie. După această dublă în
tâlnire, voleibaliștii bucureșteni urmează 
să ia parte la „Turneul memorial Jean 
Klaps", programat la Maaseik, între 
7 și 9 decembrie.

au luat 
trăgători, repre- 

Cele mai bune 
scrimerii din

20.1
20.1
20,2
20,2
20.3
20.3
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20,4
20,4

RECORD 19,8
Quarrie (Jamaica)
Lawson (Jamaica) 
Bombach
Schenke
Williams
Leonard
Newhouse (S.U.A.)
Crockett (S.U.A.)
Deckard (S.U.A.)
Smith (S.U.A.)
Lutz (S.U.A.)
Dill (S.U.A.)
Droese
Karttunen (Finlanda) 
Bandomo (Cuba)

OFICIUL JUDEȚEAN
4

DE TURISM PRAHOVA
Organizează la Sinaia, azi 16 noiembrie,

orele 14, la restaurantul Palas

EXPOZIȚIA CONCURS DE ARTĂ
44,7
45,0
45,2
45.4
45.4
45.5

45,6

RECORD 43,8
Brown (S.U.A.)
Peoples (S.U.A.)
Newhouse (S.U.A.)
Honz (R.F.G.)
Jenkins (Anglia)
Schloske (R.F.G.)
Juantorena (Cuba)
Schultz (S.U.A.)
Farmer (S.U.A.)
Parks (S.U.A.)
Fiasconaro (Italia)
Singletary (S.U.A.) 
Kukkuoaho (Finlanda) 
Redd (S.U.A.)

9

CULINARA INTERJUDEȚEANĂ
Participă maiștri bucătari din județele 

Dîmbovița, Ilfov, Argeș, Ialomița și Prahova, 
cîștigători ai fazei județene.

Expoziția cu vînzare va fi urmată de pro
gram muzical distractiv.

- PUBLITURISM —

INVITAȚIE
ÎNTREPRINDEREA de turism
HOTELURI Șl RESTAURANTE

BUCUREȘTI
VĂ INVITA SA PARTICIPAȚI LA

EXPOZIȚIA DE ARTĂ CULINARI
->

ORGANIZATA ÎN ZIUA DE lî NOIEMBRIE A. C.
ORELE 12 ÎN SALOANELE HOTELULUI

ATDENEE PALACE
Vor fi prezentate preparatele culinare pre

miate în cadrul unităților reprezentative ale 
întreprinderii

J
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TOATA LUMEA CONSTATA!

MINUNEA SI „DESTEPTACIUNEA"
9 77 99

dimineață, dacă ați fi

Ne-a mai rămas campionatul. Am terminat cu cupele europene, cu 
Campionatul mondial. Dar pentru asta nu trebuie să fim supărați. 
în vară, vor rămîne acasă și Anglia, și Portugalia, și Cehoslovacia, 

și Ungaria, Iugoslavia sau Spania, Belgia sau Olanda, poate și Suedia. 
Necazul este că am rămas cu un campionat slab, cu fotbal de o calitate 
îndoielnică. Am ajuns la etapa a 14-a și meciurile bune trebuie să le 
cauți cu luminarea printre cele mediocre.

Ce facern ? Continuăm așa ? Ne vom mulțumi doar cu constaturile? 
Revista FOTBAL (nr. 389, din 7 noiembrie a.c. — pag. a Il-a) a publicat 
spicuiri din cuvîntul unor antrenori prezenți la „dialogul" organizat de 
federație, după etapa a 11-a. Am rămas pur și simplu uimiți de constată
rile lor. Cităm : Angelo Niculescu : „Fotbaliștii noștri își permit pauze 
prea lungi în joc” ; C. Cernăianu : „Lipsește prospețimea în jocul echipe
lor noastre" ; I. Reinhardt : „Degeaba ești tînăr dacă ai o pregătire fizică 
de bătrin" ; S. Avram : „Fără o pregătire fizică superioară, orice discuție 
despre fotbalul modern este inutilă" ; .1. Oană : „Jucătorii noștri sînt
complet deficitari Ia ritm" ; Gh. Constantin : „Fotbalistul (n.n. nostru) 
nu are nici o răspundere”. Și atunci să te mai miri de valoarea slabă a 
campionatului ? Dar cine ar trebui să lupte, în primul rînd, pentru a eli
mina aceste slăbiciuni ale fotbalului nostru, dacă nu antrenorii ? Și cine 
trebuie să pună piciorul în prag, dacă nu ei, cluburile și federația ? Multi 
jucători au simțit că nu s-a depășit faza constatărilor și a „ultimelor aver
tismente" și fiecare joacă cum și cînd vrea, și face ce vrea ! Ciupitu, de 
la Petrolul acuză „o entorsă" și nu se pregătește cîteva zile ; Dincuță se 
consideră senator de drept, chipurile, fără el echipa nu va merge (dar, 
parcă, cu el în teren, rezultatele au fost mai bune ?) ; Dobre n-a ajuns 
încă fotbalist și a intrat în anonimat ; Bojin, o mare speranță cîndva, 
cînd e accidentat, cînd suspendat ; Rapid are lot, dar nu și echipă, pentru 
că frămîntările interne i-au diluat forța ; internaționalul Dinu nu se 
prezintă la programul echipei, în timp ce Dinamo pierde de trei etape 
consecutiv ; Roznai, golgeterul de altădată, se „mîndrește" acum doar cu 
un singur gol marcat; feroviarii clujeni s-au înfumurat după succesele 
din campionatul trecut.

...Constatări, constatări, constatări. Dar măsurile ? După... drasticele 
excluderi... pe timp nelimitat (adică pînă la primul meci) și avertismen
tele de la Rapid, în sfîrșit, conducerea formației A.S.A. Tg.Mureș l-a 

J exclus din lot pe Caniaro (pînă cînd ?) pentru abateri de la cerințele și 
normele vieții sportive, Iiajnal a primit un ultim avertisment, pentru 
slab randament, vedetism și goană după avantaje materiale (cure l-au dus 
cîndva pe la Arad, apoi pe la Reșița) iar Pîslaru, abia venit în Divizia 
A, a fost sancționat cu mustrare, căci a refuzat să facă deplasarea la 
Petroșani. Și e vorba de trei jucători tineri. Exemplele ar putea continua 
cu cei ce trag chiulul la pregătiri, cu alții care confundă jocul atletic cu 
glezna adversarului. De ce toate acestea ? Pentru că jucătorilor li s-au 
îngăduit prea multe de către conducerile cluburilor și antrenorii care le 
constată sumedenia de carențe.

în al doilea rînd, jucătorii noștri se complac în mediocritate. în 
acest sens ne permitem să reluăm cuvintele unui model de sportiv, Gh. 
Marinescu, fostul stoper al lui Steagul roșu Brașov, exprimate cu prilejul 
unui interviu apărut în programul editat de clubul brașovean : „Avem 
cîțiva jucători cu o oarecare valoare, dar asta nu-i de ajuns. Le lipsesc 
pasiunea noastră, dăruirea fără rezerve. Unii tineri, odată ajunși în Divi
zia A, cred că și-au încheiat conturile cu pregătirea tehnică, tactică, și 
fizică. Această optică există la mai toți tinerii fotbaliști, constituind o 
frînă în calea perfecționării. Din păcate, acum a apărut un fel de „ju- 
cător-zeu“, care nu știe și nici nu vrea să se analizeze, să-și vadă lipsu
rile, nu știe să roșească la o greșeală făcută. El este totul și i se cuvine 
totul”,

Poate că aceste rînduri vor fi citite de Caniaro, Hajnal, Pîslaru, 
Dobre, Curcă, Bojin, Grigoraț Sinăuceanu, Florea, Biiliini, Hurloi, Han- 
ceriuc, Roznai, Bucur, Boca, Coca și mulți alții care au intrat atît de 
ușor în Divizia A, uitînd de obligațiile care le revin, complăcîndu-se 
într-un anonimat total, unii încurcînduise pe ei, și pe alții, în timp ce 
campionatul se desfășoară la nivelul pe care-1 știm și ale cărui lipsuri le 
constatăm în fiecare duminică.

Jucătoarea Carmen Postelnicii de la
din urnă, deschizînd suita jocurilor „16“-imilor

echipa Minerva a extras prima bilă 
„Cupei României".

JOCURILE DIN 16-imile CUPEI
Ieri la prînz, la sediul F.R.F. a avut loc tragerea la sorți a „16“-imi- 

lor „Cupei României", care se vor disputa miercuri 21 noiembrie, pe 
teren neutru, începînd de la ora 13,30. Sorții au decis următoarele jocuri :
C.F.R. Pașcani 
Poiana Cimpina 
Universitatea Cluj 
Politehnica Timișoara 
Gloria Buzău
C.S.M. Reșița
U.T.A.
Electroputere Craiova 
Partizanul Bacău
C.F.R. Cluj
Dacia Orăștie 
Oltul Sf. Gheorghe 
Steagul
Rapid 
Minerul
Dinamo

roșu

Baia

cum

Mare

se poate 
echipe au

observa, de
și căzut de 
privința te

După 
legații unor 
acord, încă de ieri, în 
renurilor neutre. Celelalte echipe 
vor trebui să comunice, pînă as
tăzi la ora 11, localitatea de des
fășurare a partidelor. Pentru o de
plină egalitate F.R.F. a hotărît ea 
echipele de categorie inferioară să 
poată prezenta formații fără juni
orul (obligatoriu) în jocurile de 
campionat.

F. C. GALAJI - S. C. BACAU
1-1

Miercuri s-a 
partida amicală, 
B, F. C. Galați, 
tilnirea a luat 
1—1 (1—1), prin _ 
Munteanu și, respectiv, 
(pentru localnici).

la Galați 
divizionara 
Bacău. In-

d-1)
disputat 
dintre 

și S. C.
sfîrșit, la egalitate, 
golurile marcate de 

li.iu'.iiesu :
Constantin ALEXE

CEI MAI MICI AȘI 
Al VOLANULUI

Purtători ai cravatelor roșii 
județele Bistrița-Năsăud, Mara
mureș și Satu Mare s-au întrecut 
pe pista de carting din Cărei în tra
diționalul concurs dotat cu trofeul 
„Cupa orașului Cărei". Programul 
a cuprins probe de viteză și înde- 
mînare la două categorii : Mobra și 
Carpați, desfășurate în fața unei nu
meroase asistențe. Disputele s-au 
soldat cu următorii învingători ; 
viteză, Mobra — Leonida Rus (Bis
trița). Carpați — Viorel Pereni (Sa
tu Mare) ; îndemînare 
Sucean (Bistrița) și 
(B. Mare).

Trofeul a revenit 
lor din 
încheiat 
cîștigatâ 
Cărei.

Fotografia alăturată redă o 
gine de la startul celor mai 
ași ai volanului.

Simona POPOVICI —

Felicia
Iosif Swarkof

Casei pionieri- 
concursul s-aBistrița, iar

cu o cursă a „veteranilor", 
de Augustin Nemeș din

i mă
mici

elevă

• La Școala generală nr. 1 
din P- Neamț, direcțiunea acor
dă o atenție deosebită activită
ții sportive. Ca urmare a acestui 
fapt, recent a fost inaugurat 
aici un frumos complex sportiv, 
dîndu-se totodată în folosință și 
instalații pentru gimnastică.

prof. Radu TOMA—coresp,

FOTBALISTELE DIN ROZNOV

Prîn grija conducerii cooperati
vei agricole de producție „Avîn- 
tul“ din comuna Roznov, județul 
Neamț, în această toamnă a luat 
ființă o echipă feminină de fotbal, 
pe care o pregătește instructorul 
Ion Ciubotarii, Pînă acum, tinerele 
fotbaliste s-au întîlnit ctî formația 
„Zimbrul" Suceava, pe care au îny 
vins-o în două rînduri cu 9—2 și 
4—1. Dintre cele mai bune 
liste se remarcă Dumitru, 
chie, Cioineag și Raveică. 
viitor sînt stabilite meciuri 
le cu formațiile „Femina" 
„Viitorul" Vaslui.

fotba- 
Prico- 

Pentru 
amica- 
Iași Și

TREI DECENII TN SLUJBA 
SPORTULUI...

La sediul Școlii sportive din Ora
dea a avut loc o festivitate emoțio
nantă : s-a serbat ieșirea la pensie 
a uneia dintre cele mai vechi sluji-

— Petrolul
— Steaua (la Ploiești)
— Stăruința Alejd
— F. C. Constanța (la Rm. Vilcea)
— A.S. Armata Tg. Mureș
— Politehnica lași
— Universitatea Craiova
— Delta Tulcea (la București)
— Jiul
— F. C. Argeș
— Scortul studențesc (la Mediaș)
— Știința Petroșani
— S. C. Bacău
— Chimia Rm. Vilcea
— Gloria Bistrița
— S. N. Oltenița (la București).

...Ce-ați face d-voastră, azi 
ziarist sportiv suedez ?

Ca ziarist sportiv român — știu, văd, am citit : 
toată lumea bine a rîs de proștii (printre care mă 
număr, cu onoare...) care spuneau că R. D. Germană 
va fi „încuiată" la Tirana. Ziariștii sportivi români —- 
lucizi, realiști, serioși — au scris articole admirabile 
în care au pus lucrurile la punct, făcindu-i de două 
parale pe acei incompetenți (printre care, de ase
menea, mă număr cu oroare), care susțineau că în 
fotbal mai pot exista azi minuni. Cum o să mai 
existe azi minuni ? Minuni în fotbal... ? Hî, hî, hî... 
Și aveau dreptate. Viața le-a dat 
dreptate. Nu mă îndoiesc că aceste SSSSSSSS 
articole admirabile în luciditatea și 
realismul lor au fost citite și în Sue- 
dia, de ziariștii 
valizele pentru 
aceste articole 
înaintea unui 
jucat. Cine nu 
tei, acolo chiar pe terenul ei deni
velat ? Cui îi dă Malta un gol ? Și 
dacă Malta dă un gol, cine nu-i 
poate da patru ? Suedezii înșiși le-au 
dat parcă 7 ! Cînd calo, ce să vezi? 
Deși confrații români aveau atîta 
dreptate scriind că în fotbal nu e- 
xistă minuni, deși viața le confirma
se ideile Iar lucide și clare, căci echipa R. D. Ger
mane (care n-o să admită nimeni că e mai bună 
ca cea a Suediei, care Suedie a învins Brazilia I) a 
cîștigat ușor la Tirana — cu toate acestea minunea 
minunilor a avut loc : Suedia — Malta, abia 2—1. 
O repriză întreagă, suedezii n-au putut să schimbe 
rezultatul, n-au putut să mai dea un gol maltezilor 
care și-au apărat exemplar demnitatea sportivă !

Repet : ce-ați face azi dimineață ca ziarist sue
dez ? Ați cere capul și capetele antrenorilor pre
cum și ale jucătorilor care au făptuit mișelia de 
a nu se califica la La Valetta ? l-ați lua la rost pe 
confrații români care v-au derutat cu articolele lor 
lucide și realiste unde cîntau acea convingătoare 
melodie : „Azi, în fotbal, minuni nu știu a se 
face" ?

Dar ce-ați face azi dimineață ca ziarist sportiv 
triac ? Asta-i o întrebare și mai și- 
îndoială, și 
pe confrații bucureșteni, atît de inteligenți și 
peziți după meciul de la Tirana... Orice ziarist 
triac își dădea seama că Albania e mai tare 
Malta. Și dacă Albania nu a putut „încuia
ția R. D. Germane (cu nimic mai slabă decît Sue
dia, care Suedie etc. etc.), cum și ce speranțe să
mai aibă ei, austriecii, mizînd pe maltezi ? Și aus-

suedezi care-și făceau 
La Valetta. Cred că 
le-au făcut mult bine 

meci care era ca și 
dă două goluri Mal-

triecii vor fi dat dreptate articolelor noastre bucu- 
reștene care le demonstrau să-și pună pofta în cui, 
să nu conteze pe alții și să-și vadă de campionatul 
lor intern... Dar dacă printre ziariștii austrieci s-o fi 
găsit unul mai „incompetent", capabil să scrie că el 
speră ca în Malta să aibă loc un fenomen nostim 
și un meci de baraj cu suedezii nu e de nesperat? 
După ce s-o fi rîs de el cîteva săptămîni în șir, 
cred că azi dimineață lumea se uită Ia el ca la 
Mesia și își cere scuze, 
deștepții, atotștiutorii cer 
acelor oameni

TELB

Fiindcă, 
ei, ziariștii sportivi austrieci, i-au

in turneul internațional de juniori de la Monaco

ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT, CU 2-1 (1-1)

mai

aus- 
fără 
citit 
lim- 

aus- 
decît

forma-

JOCUL CU FORMAȚIA SUEDIEI
Miercuri seara, în 

turneului internațional 
de la Monaco, 
niei a întîlnit 
de care a fost 
(1—1). Scorul a 
baliștii români, 
transformat un 
sei. Echipa Suediei a egalat 
min. 22, rezultat cu care s-a înche
iat prima repriză. în min. 5 după 
pauză, Hurloi 'a fost eliminat pen
tru . faulturi repetate, obligîndu-și 
echipa să evolueze în zece oameni 
pînă la sfîrjit. în- min. -65, fotba-

zi aprima 
de juniori 

echipa Româ- 
selecționata Suediei 

învinsă cu 2—1
fost deschis de fot- 
care, în min. 7, au 
penalty, prin Eli- 

în

liștii suedezi au înscris punctul 
victorios.

Echipa noastră de juniori a avut 
următoarea alcătuire : Moraru — 
Corneliu. Agiu, Filler, Elisei — 
Gruia (min. 55 Solomon), Hurloi, 
Balaei — Roșu (min. 20 Dragnea). 
Grosu, Vrinceanu.

în cel de al doilea joc din ca-, 
drul grupei, echipa României va 
întîlni astă seară Iugoslavia.

Tot miercuri s-a mai disputat 
meciul dintre R. F. Germania și 
Italia, care s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (1—0) în favoarea primei 
formații. » .

toare ale sportului orădean, Irma 
Kiss, campioană națională la sări
tura în înălțime în 1940 și 1945, 
campioană balcanică 1a Tirana în 
1916.

în cele peste trei decenii de ac
tivitate pe tărîmul atletismului ro
mânesc, din care o mare parte la 
Școala sportivă unde a lucrat. încă 
de la înființarea ei, Irma Kiss a 
reușit să ridice o întreagă pleiadă 
de tineri, care au devenit apoi 
laureați ai multor competiții inter
ne și internaționale. Ultimele ei 
succese în munca de antrenoare s-au 
concretizat în performanțele sărito
rilor în înălțime. Mariana Giurgiu, 
campioană 
Carol Antal, 
de juniori.

Irma Kiss 
mentul datoriei împlinite, predînd

ștafeta îrt mîini sigure. urăm
multă sănătate și noi satisfacții.

Paul I.ORINCZ — coresp.

balcanică în 1973 și 
campion republican

se retrage cu senti-

• Elevii Casei de copii din 
Uricani. județul Hunedoara, par
ticipă cu drag, alături de profe
sorii Dumitru Feloiu. Maria Pre- 
doiu și Wiliam Burză, la lucră
rile de amenajare a sălii de 
sport a școlii respective, pres- 
tînd nenumărate ore de muncă 
patriotică. De asemenea, harni
cii elevi au muncit în clipele lor 
de răgaz la un teren de handbal, 
sport pe care-1 practică cil mul
tă pasiune.

N. ZBUGHEA—coresp.

SPORTUL
(Urmare din pag 1)

tarea corectă 
tre obținerea 
ma atragerii 
sporturilor.

a C.J.E.F.S. Alba că- 
performanței pe sea- 

elevilor în practicarea

BUNE Șl IN ALTE 
ASOCIAȚII

In județul Alba își desfășoară ac
tivitatea mari întreprinderi, ale_ că
ror asociații sportive se pot lăuda 
nu numai cu angrenarea maselor 
largi de salariați în practicarea spor
tului de agrement, dar și cu obți
nerea unor performanțe valoroase. 
Este de amintit, în primul rînd,. e- 
chlpa divizionară B de volei băieți, 
Voința Alba Iulia, ale cărei rezul
tate sînt din ce în ce mai bune : 
din 6 meciuri susținute pînă acum, 
a cîștigat 5 și are certe perspective 
a se situa pe locul I în serie.

Cercul de navomodelism _ de Ia 
Sebeș (funcționează pe lîngă asocia
ția sportivă Textila) are un meda
liat cu bronz la campionatele națio 
nale din acest an ; Gh. Păcurar ; e- 
chipa feminină de volei din comuna 
Rădești a cucerit titlul de campioană 
națională sătească la ediția din a- 
cest an a „Cupei tineretului de la 
sate" ; echipa de hochei Șurianul Se
beș a promovat de curînd în divizia 
B, iar sportivul Emil Puia de la a- 
sociația Voința din Alba Iulia a cu
cerit titlul de campion republican v 
în întrecerea cu biciclete de tu
rism.

REZULTATE

Frumos e și cînd lucizii, 
iertare și scuze visătorilor, 

minunați care in lumea strimtă și rece 
a fotbalului și a asociațiilor de azi 
mai cred în minuni, fie ele absurde!

Eu — ca ziarist român visător și 
anutoateștiutor, care m-am înșelat 
doar cu cîteva paralele și cîteva me
ridiane în ceea ce privește locul unei 
nostimade — mulțumesc pe această 
cale echipei malteze care a reabili
tat măcar o zi minunea în fotbal. 
Nu voi îndrăzni să generalizez eveni
mentul și să scriu că Bulgaria nu 
va trece de Cipru... Nu ! Dar voi 
scrie pină la sfîrșitul vieții — chiar 
dezmințit sistematic de unele reali
tăți — că fără credința în miracole, 
nici fotbalul, nici oină, nici alte me
ciuri care de care moi științifice nu 
au sens, nu au rezon. Nu merită să 

, sâ calci iarba gazomului, dacă nu 
chiqr

au farmec, nu 
intri pe teren, 
porți în tine și această credință în miracol, 
dacă ea în 9 cazuri din 10 e ridiculizară. Principa
lul e ca ea să existe. Fiindcă numai' un miracol — 
ca să nu-i spun pe nume — i-a salvat pe francezi, 
duminică, să n-o încaseze la rugby din partea ro
mânilor plecați la Valence in învinși siguri.' Dar și ca 
să conduci pînă în minutul 72, Franța, la rugby, la 
ea acasă, trebuia să cnezi și în altceva decît în 
logica de fier a palmaresului. Păcat, mare păcat 
că la Valence minunea n-p avut loc... Dar nu acest 
oftat este esențialul, ci buicuria că era cit p-acî să 
făptuim o minune. Oamețji deștepți, 
fenomenul fenomenal I Oameni deștepți, nu fiți 
deștepți !

CORESPONDENȚA :
Ing. Emil Râduțoiu — Timișoara : Cea mai 

.parte a observațiilor d-voastră e în acord cu 
ce cred și eu, nu miă îndoiesc că și Băieșu... 
păziți-vă de unilateralitate. V-ați așteptat, de pSildă, 
la meciul lui Dinamo, din returul cu Atletico ? Dar 
de eșecurile engleze, ce părere aveți ? Vă întreb 
numai pentru a avea plăcerea de a continua co
respondența cu d-voastră.

cit p-acî 
nu idisprețuiți 

prea

mare 
ceea

Dar

BELPHEGOR

u
n
fe- 
ju-

Recenta hotărîre a Biroului 
deral de a se dicta suspendări 
cătorilor care au primit un număr 
de avertismente, trebuie să aducă, 
după sine, pe lîngă un impuls 
pentru practicarea jocului corect, 
de către jucători, și o reconsidera
re asupra modului cum se acordă 
această sancțiune de către arbitri.

Apariția în viața fotbalului a 
cartonașelor galbene și roșii — a 
fost determinată, în special, de 
utilitatea ca sancțiunea propriu-zisă 
să fie însoțită și de un efect psi
hologic asupra jucătorilor vinovați, 
asupra celorlalți jucători ca și — 
într-o oarecare măsură — asupra 
suporterilor aflați în tribune.

Avertizarea jucătorilor în culpă, 
prin intermediul cartonașului gal
ben, nu aduce, ..însă,, nici o mo-

IN OBIECTIV - DIVIZIA C

Datoriile arbitrilor dar și ale celorlalți tată de ei 1
aProblema arbitrajelor a constituit, 

nu o dată, principalul subiect în re
latarea activității Diviziei C. în rîn 
durile de față ne vom ocupa, din 
nou, de unele aspecte ale arbitraje
lor, de felul cum își îndeplinesc rolul 
de conducători de joc acești activiști 
ai fotbalului, ca și despre modul 
cum sînt ei tratați de către jucători, 
antrenori, public etc.

„Nu e ușor să arbitrezi în C“... 
obișnuiesc sâ spună „cavalerii fluie
rului". într-adevăr, la unele meciuri 
arbitrii sînt bruscați, loviți, de către 
jucători și, uneori, chiar de public 
sau de antrenori. Nu mai vorbim de 
momentele cînd aceștia sînt huiduiți 
de către spectatorii din tribune, pen
tru faptul că aplică echipei gazdă, 
pe bună dreptate, vreo sancțiune, fie 
ea și cea mai uzitată, lovitură liberă, 
în multe localități, cum sînt Gherla, 
Baia Mare, Săcele, Gheorgheni și al
tele, o parte din public este pătruns 
de un spirit pătimaș de local-patrio
tism și dezaprobă vehement orice 
sancțiune dictată împotriva echipei 
locale. Dar, e vorba de unele ca
zuri. Pentru că, la jocurile din ulti
ma etapă, de pildă, arbitrii au făcut 

, aprecieri pozitive la atitudinea publi
cului, ca deosebit de sportivă, în lo
calitățile Petroșani. Balș, Tg. Secu
iesc, Măcjn, Rm. Sărat, Constanța. 
Dorohoi, Medgidia, Tîrgoviște, Pitești. 
Roșiorii de Vede, Cluj ș.a.

în ultimele două etape, am con
semnat cîteva fapte, pe care le vom 
reda pe scurt. Marea majoritate a 
arbitrajelor au fost corecte, nu 
s-au semnalat decît foarte puține

erori în conducerea jocurilor. Prin
tre acei care au primit note bune 
figurează, printre alții, Gh. Avram 
(P. Neamț), D. Isăcescu (București). 
I*. Popescu (Roșiori), Al. Rotaru (A- 
rad) și N. Capră (Simeria) — ultimul 
a condus jocul dintre C.F.R. Sime
ria și Progresul Timișoara în absen
ța colegului delegat de F.R.F. Arbi
trii știu că obligația lor este ca, 
în orice condiții, să fie prezenți la 
timp pe teren. De aceea ei trebuie 
sâ calculeze în așa fel deplasarea 
ca, și în eventualitatea unei pertur
bări de circulație (întîrzierea trenu
lui, pierderea legăturii, defecțiune la 
mașină etc.) să ajungă totuși, în timp 
util, pe stadion.

Iată și o curioasă... metamorfoză 
a realității de pe teren în raportul 
arbitrului de la meciul C.l.L. Gherla 
— Constructorul Alba Iulia (etapa a 
Xl-a). Corespondentul nostru din lo
calitate ne relata, odată cu transmi
sia rezultatului, și o eliminare din 
joc : Lobonț, 
buni jucători 
Gherla (scos de pe teren în 
85 pentru lovirea intenționată a ad
versarului). Era o grea lovitură pen
tru echipa din Gherla, mai ales că 
ea urma să joace, peste cîteva zile 
(joi, 8 noiembrie) în etapa de Cupă. 
Răsfoind foile de arbitraj de la eta
pa respectivă am constatat cu sur
prindere că la jocul sus-amintit ar
bitrul E. Keizer (Satu Mare), nu a 
reținut carnetul de legitimare al lui 
Lobonț — eliminat din joc după 
spusele corespondentului nostru — ci 
al unui jucător care pînă în min.

unul dintre cei mai 
ai formației C.l.L 

min.

75 a stat pe banca rezervelor — OI- 
teanu. Oare ce s-a întîmplat? Sau e 
vorba de o... concesie a arbitrului, 
probabil la cererea antrenorului lo
cal, sau corespondentul nostru a 
făcut o confuzie... Poate comisia de 
disciplină a F.R.F. va elucida acest 
caz !

în încheiere, despre un gest 
totul ieșit din comun, 
trenor bucureștean 
de la 7 
narea partidei, nemulțumit de rezul
tat și J- ----- *—■1 '
partida
TAROM (1—0, printr-un autogol și 
după o dominare categorică a echi
pei Șoimii), fosta extremă dreaptă a 
echipei naționale acum mai bine de 
un deceniu, s-a transformat în... 
boxer, lovindu-1 pe conducătorul jo
cului. Cazul va fi înaintat Colegiului 
de antrenori iar arbitrul Tr. Onicel 
se va adresa instanței judecătorești.

Arbitrii, acești inimoși slujitori ai 
fotbalului, care își dedică zilele lor 
libere sportului pe care-1 iubesc, 
merită mai mult respect din partea 
tuturor — jucători, antrenori sau 
public.

cu 
al unui an- 

Gh. Cacoveanu 
Șoimii TAROM. După termi-

de felul cum a fost condusă 
dintre T.M.B. și Șoimii

dificare regulamentului de joc în 
care sînt foarte 
tuațiile cînd 
vertizare.

Din păcate 
unii arbitri 
figurează în 
utilizarea cartonașului galben are 
și alte scopuri decît cele prevăzu
te în regulament. Aceștia conside
ră că „împărțind" cîteva carto
nașe galbene la începutul jocului, 
vor timora jucătorii, împiedicînd 
eventualele durități. Alți arbitri a- 
preciază că vor dovedi mai multă 
autoritate și prestanță dacă utili
zează mai des cartonașul galben. 
Sînt nenumărate cazuri cînd se dau 
avertismente pentru infracțiuni 
(faulturi) care, conform regulamen
tului, se penalizează numai cu lo
vituri libere. S-au semnalat și ca
zuri cînd, datorită „abuzului" de 
cartonașe galbene, arbitrii nu pot 
consemna în rapoartele lor moti
vele și chiar numele jucătorilor a- 
vertizați.

Dorim să precizăm că rîndurile 
de față nu sînt destinate unei mo
dificări a poziției arbitrilor față de 
aplicarea corectă a regulamentului 
și nici la recomandarea de a se 
trata cu indulgență infracțiunile 
jucătorilor. Avînd, însă, în vedere 
că un cumul de avertismente date 
jucătorilor aduce după sine sus
pendarea acestora, recomandăm ar
bitrilor, pe această cale, să utili
zeze „cartonașul galben" cu tot dis- 
cernămîntul și în limitele strict re
gulamentare.

Andrei RADULESCU
președintele Colegiului central al

< arbitrilor

se
clar prezentate si- 
impune această a-

constată că pentru 
chiar din cei ce 

lotul divizionar A —

se

MECIUL ȘOIMII SIBIU - FLACĂRA 

MORENI, REPROGRAMAT
comisia de com- 
analizat cauzele 
F. C. Șoimii Si- 
etapa de dumi- 
nu s-a disputat

T. RABȘAN

Miercuri seara, 
petiții a F.R.F. a 
pentru care partida 
biu — Flacăra, din 
nică a diviziei B. 
oficial deoarece echipa din Moreni 
nu a prezentat legitimația junioru
lui din formația sa, Analizînd ca
zul și explicațiile echipei Flacăra, 
comisia a hotărît reprogramarea 
partidei, la data de 21 noiembrie, 
tot la Sibiu,

BANI,AUTOTURISME

DE PERFORMANȚA
DIVIZIONAR SI

ÎN... PERSPECTIVĂ
FOTBALUL 
FOTBALUL

Am lăsat mai la urmă fotbalul în 
însemnările noastre, dar în geogra
fia sporturilor din județul Alba a- 
ceastă disciplină ocupă locuri fru- 
tase. în momentul de față o echipă : 
— ’ Metalurgistul Cugir — activează 
în divizia B, iar alte 6 (Textila Se
beș, Soda Ocna Mureș, Minaur Zlat- 
na, Metalul Aiud, Unirea Alba Iulia și 
C.l.L. Blaj) activează în seria a IX-a 
și, respectiv, în seria a Xll-a a divi
ziei C. La Cugir, subvenționat de 
federația de specialitate, își desfă
șoară a rodnică activitate un centru 
național de pregătire a copiilor, con
dus de cunoscutul tehnician Carol 
Chendi. Baza de selecție o constituie 
cei aproape 5 000 de elevi ai școlii 
profesionale din localitate. După o 
primă selecție în urma căreia au fosl 
reținuți 300 de copii, s-a procedat la 
o alta, de astă dată micii fotbaliști 
fiind constituiți în trei grupe de fîte 
35—25 si, respectiv, 27 de jucători 
Acest centru a pregătit elemente 
promițătoare, printre care Miron 
Borz, Harald Salca. Fănică lovănes- 
cu, Adrian Staicu, Nicolae Suciu și 
alții.

în legătură cu centrul de prega 
tire de la Cugir se ridică o pro
blemă, după cum am constatat 
dăinuind de mai multă vreme, 
efecte uneori distructive asupra 
lectivului de tineri fotbaliști t 
mentele talentate, pregătite de antre
norii centrului, sînt privite cu neîn
credere de conducerea secției de fot
bal a asociației Metalurgistul, a că
rei echipă activează în divizia B șl,

ea 
cu 

co 
ele-

în consecință, ele nu sînt promovate 
în echipă. în schimb nu puține au 
fost și mai sînt, din păcate, cazurile 
cînd mereu apar în Cugir autobuze 
pline cu fotbaliști achiziționați de 
prin alte părți, cei mai mulți aduși 
din București. Aceștia, este lesne de 
înțeles, umblă după căpătuială și, în 
consecință, după ce joacă un meci 
sau două la Cugir, pleacă la alte e- 
chipe. Proba că ei nu sînt mai buni 
decît fotbaliștii pregătiți de centrul 
din localitate a fost deseori făcută, 
prin aceea că, puse să joace cu ju
niorii localnici, aceste echipe încro
pite sînt învinse de fiecare dată la 
scoruri categorice. Credem că fede
rația de specialitate are datoria să 
intervină prompt în această situație 
obligînd, dacă altfel nu se poate 
conducerea secției de fotbal Metalur
gistul Cugir să promoveze în echipă 
tinerii talentați furnizați de centrul 
din localitate. Pe de altă parte. 
C.J.E.F.S. Alba are datoria de a 
controla, îndruma si sancționa, dacă 
este cazul — ȘI ESTE CAZUL ! 
niște tehnicieni al unei secții 
fotbal care renunță, nejustificat, 
talente autentice, crescute chiar 
localitate, în schimbul aducerii, 
spunem 
căpătîi 
nu știu
SÎNT

de 
la 
în 

_-, ... o.uuuuu, ouo.uc.,., S-O 
pe șleau, a unor tineri fără 
și care, pe de-asupra, nici 
fotbal.
ÎNCĂ MARI RESURSE 

DE CREȘTERE
A PERFORMANȚEI

în județul Alba există, în momen 
tul de față, 324 de secții afiliate, 
dar acestea sînt încadrate cu numai 
23 de antrenori calificați, deși pe

teritoriul județului există 105 antre
nori. De altfel, problema folosirii 
judicioase a cadrelor de tehnicieni 
este destul de acută la această oră. 
Un singur exemplu este, credem, e- 
dificator i majoritatea echipelor care 
activează în campionatul județean 
sîfrt pregătite, dacă se poate spune 
așa, de cadre necalificate, în timp ce 
12 antrenori de fotbal și 500 de ins
tructori nu sînt cuprinși în vreo ac
tivitate.

Datorită procesului slab de ins
truire, unei selecții ce nu are la bază 
criterii științifice — din care cauză 
se mai lucrează cu tineri lipsiți de 
perspective — rezultatele din atle
tism, haltere, gimnastică și tir, spor
turi olimpice pe care și le-au propus 
tehnicienii din județul Alba să le
dezvolte, sînt nemulțumitoare. La
secția de atletism a Școlij sportive, 
secție ce funcționează pe lingă Liceul 
floria, Cloșca și Crișan din Alba lu- 
lia, deși a fost repartizată o absol
ventă I.E.F S., cu specializare în atle
tism, aceasta și-a cerut (și i s-a apro
bat de către inspectoratul școlar jude
țean) transferul la catedra de educație 
fizică a aceluiași liceu. Ulterior, sec
ția de atletism a fost coordonată de 
un specialist în cultură fizică medi
cală și, mai apoi, de un profesor de... 
handbal. Amintim, în sfîrșit, și de 
faptul că la multe echipe diviziona
re se efectuează un volum necores
punzător de antrenamente, cum este 
cazul divizionarei _ 
Textila Sebeș, al 
băieți și ' ' 
Blaj etc.

Asupra 
— multe 
trebuie îndreptată grabnic 
ga atenție. Ele pot fi lichidate în- 
tr-un timp foarte scurt. Sînt create 
toate condițiile pentru ca sportul de 
performanță din județul Alba să ob
țină rezultate și mai bune.

fete ale

B de handbal fete 
echipelor de volet 
Școlii sportive din

acestor deficiențetuturor 
cunoscute de C.J.E.F.S. — 

întrea-

Șl
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Surpriză în turneul de la Nottingham

TIRIAC ELIMINA PE ASHE!
LONDRA, 15 (Agerpres). — In 

cca de-a treia zi a turneului in
ternațional de tenis Cupa Dewar, 
care se desfășoară la Nottingham 
(Anglia), jucătorul .român Ion Ti
riac a furnizat o surpriză, reușind 
să-l învingă în trei seturi: 3—6,
6—2, 6—3 pe americanul Arthur 
Ashe. într-o altă partidă contînd 
pentru turul doi, Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 6—1, 
Kreiss (S.U.A.). ________
Okker l-a eliminat cu 6—3,

6—1 pe
Olandezul

Bob 
Tom 
6—4

pe englezul Reid, iar Mark Cox 
(Anglia) a cîștigat cu 6—3, 6—1 
partida cu suedezul Bjopp Borg.
5- a calificat în turul trei și Tom 
Gorman (S.U.A.),
6— 4. 6—4 în fața compatriotului 
său J. Borowiak. în proba 
simplu femei, G. Coles (Anglia) a 
eliminat-o cu 6—3, 3—6, 6—3 pe 
Nathalie Fuchs (Franța). în „sfer
turi", Ilîe Năstase a dispus în două 
seturi (6—3, 6—4) de R. Moore 
(Africa de Sud).

Palermo înainte începere

A început Turneul Armatelor Prietene la scrimă

învingător cu
de Nu se cunoaște programul semifinalei C.C.E. la polo 1

• Tragerea
întrecerilor,

la sorți va fi făcută azi, in ziua începerii 
cînd vor sosi delegații L. E. N. A.

• Echipierii Rapidului se antrenează intens și au

ROD LAVER
în prima zi a semifinalei „Cupei Davis“

JAN KODES susținut

(prin telefon, de

un joc-școală

Ia

MELBOURNE, 15 (Agerpres). — 
Pe terenurile gazonate ale clubu
lui „Kooyong" din Melbourne va 
începe astăzi meciul de teuia din
tre echipele Australiei și Ceho
slovaciei care-și dispută a doua 
semifinală a Cupei Davis. Joi, la 
Melbourne, a avut loc tragerea la

Locuitorii orașului Munchen
au primit „Trofeul fair-play"

15 (Agerpres). — Preșe-MUNCHEN, 
dintele Comitetului Internațional olim
pic, lordul Michael Klllanin, a remis pri
marului orașului MUnchen, Georg 
Kronawitter, „Trofeul fair play" al 
jocurilor olimpice, decernat publicului 
capitalei bavareze, care . a găzduit în 
anul 1972 Jocurile Olimpice de vară. 
Trofeul, instituit de Pierre de Couber
tin, este atribuit pentru prima oară 
locuitorilor unul oraș, șl nu unul 
sportiv.

sorți pentru stabilirea programu
lui acestei întîlniri. în prima par
tidă, cunoscutul campion austra
lian Rod Laver îl va întîlni pe 
Jan Kodes, cîștigătorul din acest 
an al turneului de la Wimbledon, 
în cea de-a doua partidă, John 
Newcombe va primi replica lui 
Jiri Hrebec. După cum se vede, 
căpitanul nejucător al echipei 
Australiei, Neale Fraser, l-a pre
ferat pe Rod Laver în locul lui 
Ken Rosewall. Aceasta, pentru că 
Laver a demonstrat, la 35 de ani, 
că se află în formă excelentă. De 
altfel, Laver a cîștigat turneul in
ternațional de la Sydney, desfășu
rat săptămîna trecută, învingîn- 
du-1 în 
raton 
combe, 
meciul 
întîlni, 
cembrie,
S.U.A. în finala Cupei Davis.

PALERMO, 15 
trimisul nostru).

Singurul lucru sigur pe care-1 
cunoaștem în mod oficial, la ora 
transmisiei, este acela că toate e- 
chipele angajate în semifinala 
C.C.E. la polo (Rapid București, 
Ruda Hvezda Kosice, S.K.K. Stoc
kholm, O.S.C. Budapesta și Canno- 
ttieri Napoli) vor trebui să susțină 
cîte patru jocuri în decurs de 50 de 
ore. Un veritabil maraton care face 
și mai dificil, pentru fiecare dintre 
formațiile participante, drumul că
tre finala competiției.

întrucît, pînă în acest moment, 
delegații L.E.N.A. nu au sosit în 
localitate, nimeni nu cunoaște pro
gramul întîlnirilor și amănuntele 
de ordin tehnic. Și, sinceri să fim, 
această lipsă de informație, fără

precedent în istoria competiției, 
creează evidente dificultăți îndeo
sebi organizatorilor care nu sînt 
în măsură să anunțe, cu 24 de ere 
înaintea primului meci, nici măcar 
ora de începere a turneului...

Echipele, ajunse deja în localita
te, continuă să se antreneze și să 
aștepte rezultatul tragerii la sorti, 
care poate fi determinant în alcă
tuirea clasamentului. Insistăm asu
pra acestui lucru, pentru că în si
tuația unui turneu de trei zile, la 
care participă cinci echipe, în mod 
sigur una dintre ele va fi obligată 
să joace (să sperăm că nu Rapid) 
cîte două meciuri în 
în ziua a II-a, urmînd să 
în cea de a treia !...

Feroviarii bucureșteni, 
ziarele locale „Giornale di Sicilia'

ziua I și 
fie liberă

pe care
■ * «

finală, după o partidă ma
de 5 seturi, pe John New- 
Echipa învingătoare din 

Australia—Cehoslovacia va 
între 30 noiembrie și 2 de- 

la Cleveland, echipa

și „l’Ora" îi consideră printre fa- 
voriții întrecerii, au făcut două 
antrenamente tari în cursul zilei de 
miercuri, exersînd, în special, 
„zona" (ca element tactic pentru 
defensivă) și contraatacul. Antre
norul Constantin Vasiliu pare mul
țumit de felul în care se prezintă 
elevii săi și în mod deosebit de 
Ilie Slavei, Cornel Rusu și porta
rul Pavel Mureșan. El nu-și ascun
de, însă, îngrijorarea : dispune nu
mai de opt jucători de cîmp, ceea 
ce l-ar putea costa în condițiile u- 
nui asemenea turneu. După amia
ză, rapidiștii au făcut un joc-școa
lă la două porți în compania for
mației locale U. S. Palermo, el fiind 
un bun prilej de a exersa cîteva 
variante de atac. Seara am urmărit 
cu toții, în fața micului ecran, par
tida de fotbal de pe ’ Wembley, în 
care „squadra azzurra" a obținut 
prima sa victorie (1—0) asupra na
ționalei engleze, pe terenul aces
teia. Joi sportivii români au făcut 
alte două antrenamente și o plăcu
tă plimbare prin locurile de interes 
turistic ale

Cine vor 
care va fi 
continuare, 
cîteva întrebări la care nu vom 
tea da răspuns decît mîine.

MIHAI ȚIU LA UN
MOSCOVA 15 (prin telefon). In 

sala de atletică grea a clubului 
Ț.S.K.A., azi au avut loc întrece
rile de floretă din cadrul ~ 
lui Armatelor Prietene, la 
participat și scrimeri români. Din
tre ei, cel mai bine s-a comportat 
Mihai Țiu, care a fost la un pas 
de intrarea în finală. După un 
baraj cu Litov (5—4), și Kaczma
rek (4—5), care ca și el înregis
traseră cîre 2 victorii în semifina
lă, Țiu a pierdut șansa de a ajun
ge în primii 6, la tușaveraj...

Țiu a avut o evoluție bună, în 
toate tururile preliminare, fiind 
cap de serie pînă în semifinale. 
Ceilalți trăgători români: Falb a 
ajuns pînă în sferturi de finală, 
unde înfrîngerea în asalturile cu 
polonezul Dabrowski și bulgarul 
Todorov (în ambele cazuri la li-

PAS DE FINALĂ...

Turneu- 
care au

mită) i-au adus eliminarea ; Ar- 
deleanu, tot în sferturi, n-a re
alizat decît o victorie, la Worka 
(R.D.G.) cu 5—4, dar a pierdut la 
sovieticul Cij (5—0) și la ceho
slovacul Jurka (5—3) î Niculescu, 
tot cu două pierderi (4—5 la Kote- 
șev și 3—5 la Kaczmarek), a fost 
și el eliminat. în primul tur a 
fost eliminat Bănică, cu 3 înfrîn- 
geri: 0—5 la Sakacs, (Ungaria)
2—5 la Litov (U.R.S.S.) și 3—5 la 
Pegov (Bulgaria).

Finala, care se desfășoară la ora 
convorbirii telefonice, reunește pe 
Denisov. Koteșev șî Litov, toți 
reprezentanți ai Uniunii Sovietice, 
Dabrowski și Kaczmarek (Polonia) 
și Sakacs (Ungaria).

Vineri, probele de floretă femei 
și sabie, individual.

OCTAVIAN VINTILA

Primind „Trofeul Pernod“

EDDY MERCKX SE DISCULPĂ...

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
(Urmare din pag 1) acasă, pot fi încheiate chiar cu 

succese, așa cum a făcut, iarna 
trecută. Steaua la Badalona, cu 
Juventud.

Spunînd acestea, ne referim și 
la team-urile masculine și la cele 
feminine, menționînd, însă, că cele 
din urmă, avînd în componență 
jucătoare ale lotului reprezentativ 
participant anul viitbr la campio
natul european, nu vor trebui să 
neglijeze interesele echipei națio
nale, respectînd întocmai progra
mul de pregătire al acesteia.

orașului.
fi primii lor adversari, 

programul jocurilor 
cine va arbitra ?

în 
Iată 
pu-

ECHIPELE SUEDIEI SI U.R.S.S
ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL

PARIS, 15 (Agerpres). — Ciclis
tul belgian Eddy Merckx, acuzat 
recent că ar fi recurs la medica
mente stimulatoare în Turul Lom- 
bardiei și suspendat de federația 
italiană, a primit , la Paris „Trofe
ul Super prestige Pernod", atri
buit anual rutierului care a obți
nut cele mai multe succese în’ 
cursele internaționale. Intervievat 
de ziaristul Robert Chapatte, cam
pionul belgian a declarat referitor 
la cazul său : „Acuzația ce mi s-a 
adus este foarte gravă, dar pentru

mine important este să fiu îm
păcat cu propria-mi conștiință. 
Probabil că suspendarea mea va 
rămîne definitivă, sînt convins însă 
că voi obține reabilitarea morală. 
Concluziile Comisiei 
ternaționale care se 
zul meu vor putea 
nia publică sportivă 
pelat niciodată la
să-mi continui activitatea sportivă 
și să particip anul viitor la Turul 
Franței”.

medicale in- 
ocupă de ca- 
convinge opi- 
că nu am a- 
doping. Sper

OE TENIS DE MASA Dl IA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 15 (Agerpres). — 

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale Ungariei au în
ceput la Budapesta cu disputarea 
probelor pe echipe în turneul mas
culin, victoria a revenit echipei 
Suediei, care in finală a învins 
cu 3—0 echipa Ungariei. Cei doi 
componenți ai echipei suedeze, 
campionii mondiali de dublu Jo
hansson și Bengtsson, n-au pier
dut nici un set în cele trei partide 
susținute. în semifinale. Suedia a

■0 meciul 
fdminină a re- 
U.R.S.S. (Rud- 

Echipa sovietică 
cu 3—;0 de for-

eliminat cu 3—21 Cehoslovacia, 
Ungaria a cîștigat cu 3- 
cu U.R.S.S. Proba 
venit selecționatei 
nova șî Antonina), 
a dispus în finală
mația Ungariei, după ce eliminase 
în semifinale cu 3—0 echipa An
gliei. Campionatele continuă cu 
desfășurarea probelor individuale, 
la care participă și jucătorii ro
mâni Doboși, Ovanez și Panait.

ale tuturor- celor patru competiții, 
în compania elitei baschetului eu
ropean.

Or, în această situație, onorantă 
pentru jucătorii și jucătoarele 
noastre, dar și plină de obligații, 
se cuvine a fi luate măsuri deo
sebite, care să determine o re
prezentare cît mai remarcabilă și 
performanțe de prestigiu. în mod 
deosebit vor trebui evitate surpri
zele neplăcute de felul celei pro
dusă de Steaua în partida-tur de
la Helsinki, unde a cedat în fața . 
unei echipe modeste, cum este 
Helsingin Kisa-Toverit. Pregătirea 
judicioasă, făcută cu toată serio
zitatea și cu întregul spirit de răs
pundere, abordarea tuturor în- 
tîJnirilor cu sobrietate, luciditate, 
sînt elemente absolut obligatorii 
pentru echipele românești, aflate 
acum în situația de a realiza suc
cese notabile pe plan internațio
nal. Mai cu seamă vor trebui pre
gătite meciurile din deplasare 
care, deși se dispută în condiții 
evident mai dificile decît cele de ---- iii .ț •

Radiografia meciului
STEAUA : Tarău 12 aruncări din 

țiune, 6 reușite, 4 aruncări libere, - 3 
ușite ; Baciu 4—2, 2—1 ; Savu 8—2, 1 
Pirșu 12—7, 0—0. Cernat 16—11, 0—0, Po- 
leanu 6—4, 0—0, Dumitră 6—3. 0—0, Oc- 
zelak 16—10, 4—3, Posa 5—0, 0—0. ioneci 
7—3, 0—0. Total pe echipă ; 92—48 (52%> 
la aruncări libere, 12—9 <75°/o) la arun
cări din acțiune.

HELSINGIN K.T. : Honkanen 5—2, 
0—3, Kannisto 2—1, 0—0, Liimo 9—2, 4—0, 
K. Lievonen 6—3, 4—4, Pltkănen 18—6 
4—2, T. Lievonen 0—0. 2—1. Surojegin 
9—3, 2—1, Laento 9—1. 2—1. Laivuori
4—1, 4—2, Finnemann 15—4, 6—6. Total 
pe echipă : 77—23 (3Oo/o) la aruncări din 
acțiune, 28—17 (60%) la aruncări libere.

ac- 
l re- 
2—2, AU ÎNCEPUT lucrările congresului

UNIUNII CEHOSLOVACE
PRAGA, 15 (prin telex). — în 

capitala Republicii Socialiste Ce
hoslovace s-a inaugurat joi cel de 
al 1-lea Congres al Uniunii Ceho
slovace de Cultură Fizică. Lucră-

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
„SPORT PROJEKT»

CONSTRUIEȘTE
In ultimul deceniu, mișcarea de e- 

dncație fizică și sport din Cehoslo
vacia a făcut mari eforturi pentru 
întregirea bazei materiale, pentru 
aducerea construcțiilor sportive la 
cele mai moderne cerințe și cote. 
In acest scop a fost înființat, în 
1961, „Centrul de dezvoltare unifi
cată a instalațiilor sportive și de e- 
ducație fizică", care funcționează pe 
lingă Uniunea cehoslovacă de edu
cație fizică. începînd 
trul poartă numele 
Cifrele construcțiilor 
besc de la sine : din 
au fost construite 
tre de sport (fără să 
teală și instalațiile școlare), 21 de 
Piscine acoperite, 27 de „stadioane 
de iarnă", sute de terenuri pentru 
jocuri sportive, tenis etc. încă de 
la începutul activității sale, „Sport, 
projekt" s-a preocupat să satisfacă 
nu numai pe plan cantitativ cere
rile mereu crescînde ale educației 
fizice, elaborînd un plan de pers
pectivă, ținînd seama de experiența 
internațională în materie, în care 
și calitatea edificiilor ridicate să fie 
în același timp în deplină concor
danță cu principiile avantajelor e- 
conomice.

Pentru orașele și comunele mal 
mici, în care’ construirea unui cen
tru sportiv ar fi un lux prea mare, ■ 
arhitecții de la „Sportprojekt" au 
conceput, în cadrul Caselor de cul
tură, tribune speciale care permit 
o foarte rapidă transformare în sală 
de teatru, cu culisele necesare, sau 
adaptarea la dimensiunile cerute 
unei săli de educație fizică.

din 1966, Cen- 
„Sportprojekt". 
sportive vor- 

anul înființării 
380 de cen- 
intre la soco-

■

MARATON

OM»

Sportul călâriei se bucură de mul
tă atenție în Polonia. Iată, în ima
gine, un antrenament al călăreților 
Ia cunoscutul club hipic din locali
tatea Boguslawice (voievodatul Lodz) 
care organizează, în timpul verii, 
pentru turiști, așa-numiteie „vacanțe 
în șa”.

TOATĂ FAMILIA JOACĂ TENIS Df MASĂ
Respectatul medic Kim In Taik lo

cuiește în comuna Mounheun, raio
nul Daidon-gan, în apropiere de 
capitala R.P.D. Coreene, Phenian. Fa
milia sa este cunoscută de jur îm
prejurul comunei — și chiar mai de
parte — drept „familia pingpongiști- 
lor". Și iată de ce.

Kim In Taik nu este numai un 
bun halterofil, ci și un amator al 
sportului cu mingea de celuloid. So
ția sa, de asemenea, a îndrăgit te
nisul de masă în tinerețe, fiind chiar 
selecționtă de mai multe ori în re
prezentativa comunală. Dintre copiii 
familiei lui Kim In Talk, trei tî.A 
jucători cu renume. Cel mai mare 
dintre băieți, Kim Cian Ho, 
membru al echipei „8 Februarie", 
iar Kim Cian Ran și Kim Cian Ai, 
două dintre fete, sînt de asemenea 
sportive de performanță Ia tenis de 
masă. La Turneul amical afro-asia- 
tic, la categoria cadeților, Kim 
Cian Ai s-a clasat pe primul loc, 
iar anul trecut, la primul Campionat 
asiatic de tenis de masă, care a avut 
loc în R. P. Chineză, ea s-a situat 
tot pe primul loc la proba de dublu 
junioare, cîștigînd o prețioasă meda
lie de aur pentru țara sa. Kim Cian 
Seun, al doilea fiu, și Kim Cian Am, 
al treilea fiu al lui Kim In Taik, 
(încă licean), sînt două dintre ele
mentele promițătoare ale t„..L ’ ' 
de masă din R.P.D. Coreeană, 
patrulea fiu, Cian II, este școlar 
învață, la rîndul său, să joace te
nis de masă.

Deci, toată familia iubește spor
tul cu paleta și mingea de celuloid. 
De fapt, membrii familiei lui Kim 
In Taik nu sînt decît un exemplu 
dintre nenumărații amatori de tenis 
de masă din R. P. D. Coreeană, care 
au putut să-și satisfacă pasiunea 
pentru sport, grație realizărilor re
marcabile înfăptuite și în acest do
meniu de către regimul de democra
ție populară.

■mmos

PRIN VĂZDLM
Timp de cinci luni, s-a disputat 

tradiționalul meci de șah desfășu
rat prin stațiile de radio ale dife
ritelor echipaje de pe vasele flotei 
comerciale sovietice, aflate pe mai 
multe mări ale lumii...

în clasa „A“, rezervată celor mai 
puternice echipe, trofeul a fost cîș
tigat de flota Mării Negre, unde e- 
chipajele vaselor „Severodvinsk" și 
„Ivan Franko" au obținut rezultate 
excelente. Clasa „B“ a dat cîștig de 
cauză flotei din Baltica, care și-a 
cîștigat astfel dreptul de a concura 
în anul viitor în cadrul primului e- 
șalon. S-au remarcat marinarii șa
hiști de pe „Novomirgorod" și ,,Aka- 
demik Filatov", Clasa „C“ a fost 
teatrul unor lupte înverșunate, din 
care au ieșit învingători marinarii 
din flota comercială a Mării Caspice,

sînt
este

tenisulul 
Al
Și

DE CULTURA FIZICĂ
rile Congresului vor dura pînă la 
17 noiembrie.

Potrivit ordinii de zi, Congresul 
are menirea de a trece în revistă 
problemele, preocupările, realizări
le și perspectivele educației fizice, 
sportului de masă și sportului de 
performanță în Cehoslovacia.

La lucrările Congresului au fost 
invitate să participe și o serie de 
delegații din străinătate. Delegația 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport din Republica 
Socialistă România, prezentă la 
Congres, este condusă de prof,
univ. Ion Șiclovan, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., rector al Institutului, 
de Educație Fizică și Sport din 
București.

Adrian VASILIU

• REZULTATE

2—0 (2—0). 
noiembrie, în ca- 
europene a pre
se va desfășura

• ȘTIRI a

• TELEX • TELEX • TELEX
Jocurile din cea de-a doua zi a com
petiției de hochei pe gheață (echipe de 
juniori) „Cupa prietenia", care se des
fășoară în orașul Nitra, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : R. D. Ger
mană — Bulgaria 7—4 (1—2, 3—1, 3—1) : 
Polonia — Ungaria 13—4 (6—0, 7—3,
0—1) ; Cehoslovacia — R. P. D. Coreea
nă 8—0 (0—0, 6—0, 2—0).

Sofia s-a disputat partida retur din-La __.___ .
tre echipa locală Akademik și formația 
marocană Berkane, contînd pentru pri
mul tur al (Cupei campionilor europeni 
la baschet masculin. Baschetbaliștil 
bulgari au cîștigat cu scorul de 172—53 
și s-au calificat pentru turul următor 
al competiției.

In cadrul „16-imilor" Cupei Cupelor la 
baschet masculin. Steaua Roșie Belgrad 
a întrecut pe teren propriu, cu scorul 
de 114—70. formația „17 Nendorl" din 
Tirana. învingători șl în primul joc

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI
ȘI-AU LUAT REVANȘA ÎN R.D.G.

BERLIN, 15 (Agerpres). — Echi
pele de hochei pe gheață ale Ceho
slovaciei și R. D. Germane au susți
nut o nouă întîlhire pe patinoarul 
artificial din localitatea Weisswa- 
sser. învinși în primul joc cu 3—2. 
hocheiștii cehoslovaci și-au luat re
vanșa, obținînd victoria cu scorul de 
6—3 (0—1, 2—1, 4—1). Pentru oaspeți 
au marcat Nedomansky, Palecek, 
Statny, Lukaci, J. Novak și Suchy. 
Punctele gazdelor au fost realizate 
de Prușa, Nickel și Slapke. Au asis
tat 2 500 de spectatori.

Vest-germanul Uli Hbness (în săritură) înscrie golul care avea să aducă 
egalarea în meciul cu Scoția, trimițînd balonul peste portarul Dave 
Harvey. In spate, se mai văd scoțianul McGrain (cu tricou închis) și 
Cullmann. Telefoto : A.P. AGERPRES

• ■ ■

SCOTIA
9

R.F GERMANIA 1-1
DUPĂ CE GAZDELE

F. Germania și 
la egalitate 1—1 

după ce gazdele au condus 
pînă în minutul 81 — meciul amical 

’ " din 
de 

i ai 
presă

AU RATAT UN 11 m !
Selecționatele R. 

Scoției au terminat 
(1-0) ’ "

desfășurat pe „Hampden Park" 
Glasgow, în fața a circa 80 000 
spectatori. Comentatorii sportivi 
agențiilor internaționale de i 
consideră că echipa vest-germană — 
fără Muller — a realizat „o re
miză norocoasă". Avînd în vedere 
aspectul jocului (superioritatea a 
fost de partea formației gazdă), sco-

LA MONTPELLIER, INTR-UN JOC AMICAL

țienii puteau cîștigă
■ diferență. Gazdele au 

vitură de la 11 m, 
cînd Maier a
|(an. Scorul a fost deschis de Hol
ton, în min. 5, iar egalarea a sur
venit în min. 81, cînd Honcss a tri
mis balonul în plasă, printr-o lovi
tură cu capul la o centrare a lui 
Flohe. Arbitrul englez J. Taylor a 
condus echipele :

SCOȚIA : Harvey — Jardine, 
McGrainc — Bremner, Holton, Con
nelly — Morgan, Smith, Denis Law. 
Dalglish. Hutchinson.

R. F. GERMANIA : Kleff (Maier) 
— Vogts, Ilbttges — Weber, Becken
bauer, Wimmer — Grabowski (Flohe), 
lioness, Held, Netzer, Kremers 
(Heynckes).

la 2—3 goluri 
ratat și o lo

in minutul 74. 
parat șutul lui Mor-

• Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. a plecat într-un turneu în 
țările Americii Latine. Fotbaliștii 
sovietici vor susține întîlniri ami
cale în Mexic, Ecuador, Salvador, 
Columbia și Costa Rica. Din lot 
fac parte, între alții, cunoscuții in
ternaționali : Pilgui, Lovcev, Kap- 
licinîi, Fedotov, Onișcenko și E- 
vriujihin.

• Federația italiană a confirmat 
că finala Cupei intercontinentale 
se va disputa în ziua de 28 no
iembrie, pe stadionul olimpic din 
Roma, opunînd echipele Juventus 
Torino și Independiente Buenos 
Aires. După cum s-a mai anunțat, 
Juventus va juca în locul forma
ției olandeze Ajax Amsterdam (cîș- 
tigătoarea Cupei campionilor eu
ropeni) care a refuzat să susțină 
această întîlnîre cu echipa campi
oană a Americii de Sud.

• La Praga, într-un meci res
tanță contînd pentru campionatul 
cehoslovac, s-au întîlnit echipele 
locale Sparta și Dukla. Fotbaliștii 
de la Sparta au terminat învingă
tori cu scorul de

• Duminică, 18 
drul grupei a 3-a 
liminariilor C.M., 
la Amsterdam întîlnirea dintre re
prezentativele Olandei și Belgiei, 
în vederea acestei partide decisive 
pentru calificarea în turneul final 
al competiției, federația belgiană 
de specialitate a selecționat uritofi- 
torul lot de jucători : Bastijns, De- 
nul, Dewalque, Dockx, Dolmans, 
Lambert, Martens, Piot, Sanders, 
Semmeling. Thissen, Van Binst, 
Van den Daele, Van der Elst, Ver- 
heyen, Desanghere și Van Himst.

e Selecționatele Israelului și 
S.U.A. s-au întîlnit într-un meci 
amical, la Tel Aviv. Fotbaliștii din 
Israel au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1).

« La 21 
„Parc des 
lecționata 
joc amical 
tatîvei Danemarcei. în vederea a- 
cestui meci, federația franceză a 
alcătuit un lot din care fac par
te, printre alții : Bertrand, Char- 
rier (portari), Tresor, Bracci, A- 
dams (fundași), Michel, Bereta, Ra- 
vier (mijlocași), Chiesa, Lacombe, 
Revelli (înaintași).

noiembrie, pe stadionul 
Princes" din Paris, se- 
Franței va susține un 
în compania reprezen-

FRANJA-R0MÂN1A (SELECȚIONATE UNIVERSITARE) 21-6 (15-0)
MONTPELLIER, 15 (prin tele

fon). Miercuri seară, pe stadionul 
Richter din localitate, reprezentati
va universitară de rugby a Franței 
a întîlnit într-un joc amical — 
formația similară a României, . de 
care a dispus cu 21—6 (15—0).

Studenții țării gazdă au înscris 
prin Aguirre (min. 4, Iov. ped.), 
Conte (min. 8, încercare), Pelliccia 
(min. 17, încercare), Puig (min. 40. 
încercare) și din nou Aguirre (min. 
57, o încercare pe care tot el a 
transformat-o).

Universitarii români au redus din 
handicap, în min. 65 prin Nicolescu 
— o încercare transformată de 
Balint, după ce Balint (min. 32) și 
Duță (min. 37) au ratat două lovi
turi de pedeapsă din poziții foarte 
favorabile.

Au jucat următoarele formații :
FRANȚA: Aguirre — Pelliccia, 

Pecune, Massat, Puig — Malterre, 
Favret — Luciani, Conte, Rives — 
Bariolet, Libet — Darrieussecq, 
Maurer, Dury.

ROMANIA : Duță — Peter, Ni
colescu, Ghețu, Rășcanu — Balint, 
Mățăoană — Fugigi, Florian Cons
tantin, Băltărețu — Atanasiu, Tă
tucii — Ene, Popovici, Iorgulescu, 
Mihalașcu.

Prima repriză, cum o arată și 
scorul, a aparținut gazdelor, care au 
atacat continuu, supranumeric, fapt 
care a obligat echipa noastră să 
se apere. După pauză, însă, rugbyș- 
tii români au reușit să echilibreze 
raportul de forțe. Ei au atacat 
mai mult decît adversarii lor, însă 
nu întotdeauna eficace. Oricum, 
după aspectul jocului, scorul este 
prea sever.

Vineri seara, începînd de la ora 
22, selecționata universitară româ
nă va juca la Nîmes cu o selecțio
nată din sud-estul Franței.

VOLEIBALIȘTII DE LA I.E.F,S
LA TURN7JL STUDENȚESC

ITALIA
7-0

VICTORIOASA PE
{ 0-0), in meciul cu

stadionul Wembley dinDisputat pe ,
Londra, în prezența a 83 000 de spec
tatori, meciul amical dintre selecțio
natele Italiei’ șl Angliei s-a terminat 
cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea 
„Squadrei azzurra", care cîștigă pen
tru prima oară în deplasare (din 9 
partide), în fața echipei britanice. 
Jocul a fost o repetare a întîlhirii 
cu Polonia, desfășurată pe același 
teren și soldată cu eliminarea An
gliei din campionatul mondial. Fot
baliștii englezi au atacat insistent, 
dar nu au reușit să-și concretizeze 
dominarea teritorială ratînd nenumă
rate ocazii. Echipa Italiei, ca întot
deauna excelentă în apărare, a reu
șit un record poate unic, disputînd 
la Londra al 10-lea meci fără a pri
mi un singur gol.

„WEMBLEY"

de
Anglia I
la Wembley părea că 
cu un scor alb, dar 
în urma unui atac

întîlnirea
se va termina
în minutul 86, _  ____ ___  ___
declanșat de Rivera, Chinaglia a șu
tat puternic, portarul Shilton a res
pins balonul în picioarele Iui Ca
pello, care a înscris unicul punct al 
acestei_ partide, în ansamblu lipsită 
de strălucire. Arbitrul portughez M. 
Lobo a condus formațiile i

ANGLIA
Hughes —
— Currie, Channon, Osgood, Clarke, 
Peters.

I Shilton — Madeley, 
Bell, McFarland, Moore

ITALIA : Zoff — Spinosi, Facche- 
tti — Benetti, Bellugi, Burgnich — 
Causio, Capello, Chinaglia, 
Riva.

In preliminariile C. M.

Rivers,

• TELEX • DE IA PRAGA PORTUGALIA IRLANDA DE NORD 1-1
(scor 99—83), baschetbaliștil iugoslavi 
s-au calificat pentru optimile de finală.
■ ’
Campionul european de box la catego
ria grea, englezul Joe Bugner, l-a în- 
tîlnit la Londra într-un meci amical 
pe americanul de culoare Mac Foster. 
După 10 reprize, juriul i-a acordat vic
toria la puncte lui Bugner. întîlnirea 
n-a corespuns așteptărilor, fiind mar
cată de numeroase neregularltățl.

In cadrul primului tur al Cupei cam
pionilor europeni Ia volei masculin, e- 
chipa franceză U. C. Montpellier a 
întîlnit pe teren propriu formația por
tugheză F. C. Porto. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—0 "
15—2).

In partida retur, susținută pe teren 
propriu cu formația Sporting Lisabona, 
handbaliștii cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 17—15 (10—6). In 
primul joc, Ruda Hvezda a ciștigat cu 
31—14.
■
După consumarea a 5 runde, în turneul 
de șah de la Nalinac Beach, în clasa
ment conduce marele maestru iugoslav 
Bora Ivkov cu 4'/2p, urmat de Larsen și 
Kavalek — 3‘/2P, Tatai 
runda 
Hanul
■
Cursa

ȘI- BULGARIA SE CALIFICĂ ÎN TURNEUL FINAL

(15—3, 15—3.

s-a calificat 
Cupei cam.

2*/a p. In 
a 5-a, Ivkov a remizat cu ita- 
Tatai.

este reprezentat de formația 
București. Miercuri, în pri- 

a turneului, bucureștenii au 
întîlnirea cu selecționata 

2, -6,

preliminariile 
(grupa a 6-a 
Irlandei de 
făcut joc egal 
Jordao (min.

Ruda Hvezda Bratislava 
în sferturile de finală ale 
pionilor europeni la handbal masculin.

ciclistă de șase zile desfășurată 
pe velodromul 
s-a încheiat cu 
Rene Pijnen șl 
urmat la un tur 
per (R. F. Germania) 
more (Australia) șl Sigi Renz — Wolf
gang Schulze (R. F. Germania).

acoperit din Mtinchen 
victoria olandezilor 

Leo Duyndam. I-au 
perechea Dieter Kem.

Graham Gil-

La Praga a început un turneu in
ternațional masculin de volei la care 
participă selecționate universitare din 
U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, România 
și Cehoslovacia. Voleiul nostru stu
dențesc 
I.E.F.S. 
ma zi 
pierdut
Cehoslovaciei cu 1—3 (—10, 
—11). Tntr-un alt joc, selecționata 
Poloniei a dispus de cea a U.R.S.S 
cu 3—1. Ieri, I.E.F.S. a avut ca ad
versară selecționata studențească so
vietică, în fața 
0—3 (—10, —8, 
jocului au fost 
tean, Handrea,
Chiș, Săvoiu, Malusaris, Bînda.

căreia a pierdut cu 
—15). Pe parcursul 

folosiți : Mânu, Păș- 
Stancu, D. lonescu.

La Lisabona, în 
campionatului mondial 
europeană), echipele 
Nord și Portugaliei au 
1—1 (0—1). Au marcat 
32), respectiv Lawton (min. 67). Pen
tru turneul final al Cupei mondiale 
S-a calificat echipa Bulgariei, care 
se află pe primul loc, cu 8 puncte. 
De remarcat lipsa din selecționată 
portugheză a lui Eusebio și a lui 
Simoes, ca și prezența în 
nord-irlandeză a iui George 
Arbitrul F. Ibanez (Spania) a con
dus următoarele formații s

PORTUGALIA • Damas — Pietra, 
Humberto, Alsinho, Adolfo — Fra- 
guito, Octavio, Toni — Nene, Jordao. 
Dinis.

IRLANDA DE NORD : Jennings

— Rice, Craig — Lawton, 
Clements — Jackson, O’Neill, 
gan, Anderson, Best.

Iată cum arată 
față clasamentul

O’Kane, 
Mor-

în momentul de 
grupei a Vl-a i

cea 
Best

1. BULGARIA
2. Portugalia
3. Irlanda
4. Cipru

de Nord

meci al
(Bulgaria

5
6
6
5

3
2
1
1

2
3
3
O

O
1
2
4

12—3
10—6
5—6

1—12

8
7
5
2

locUltimul 
duminică 
fia), dar rezultatul 
nici o importanță 
ției finale a clasamentului. Selecțio
nata Bulgariei a devenit în acest 
fel a 10-a echipă calificată la turneul 
final al C.M.

grupei are
— Cipru, la So- 
său nu mai 
asupra configura-

are
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