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Căutînd să lase studenților o cît 
mai largă libertate de opțiune și să 
Ie stimuleze cît mai mult inițiati
vele proprii, catedra de educație fi
zică a Institutului agronomic Cluj 
a instituit un nou regim pentru ac
tivitățile sportive de masă ale stu
denților : de două ori pe săptămi- 
nă, intre orele 15—22, toate bazele 
sportive ale institutului stau, prin 
rotație, la dispoziția cîte uneia din
tre facultăți, care iși alege și pro
gramează singură activitățile pe 
care le dorește.

Urmărind programul Facultății 
de zootehnie și cel al Secției de 
economie agrară, care au beneficiat 
de bazele institutului în ultimele 
două săptămîni, catedra de specia
litate — care supraveghează acti
vitatea și asigură asistența tehnică 
— a remarcat atît numărul 
sporit al celor prezenți în sala de 
sport și pe platformele de zgură și 
bitum, cît și varietatea activităților 
sportive desfășurate aici. Dovadă 
că inițiativa a fost bună, probă că 
ea trebuie perpetuată !

Tot „Agronomia" ne-a comunicat 
o veste îmbucurătoare : s-a termi
nat bituminarea unei platforme de 
1600 m pătrați.

Astăzi se dă startul în cea de-a 
XlV-a etapă a campionatului Di
viziei naționale A de fotbal. Me
ciul de la Cluj, dintre „U“ și Jiul, 
reprezintă uvertura rundei de mîi- 
ne pe care o dorim interesantă și 
echilibrată.

Meciuri foarte interesante pen
tru clasament și pentru curiozi
tatea microbiștilor în programul dp 
mîine. Se desprind duelurile pen
tru zona superioară. Universitatea 
Craiova cu cîteva indisponibili
tăți în formație primește replica 
echipei reșițene, foarte tenace și 
chiar experimentată în acest cam-

pionat. în duelul la distanță, ocu
panta locului II, F ,C. Constanța, 
se deplasează la Ploiești, acolo 
unde Petrolul suferă pe ultimul 
loc. Și va fi un meci 
decît echilibrat.

TOATE PARTIDELE
ETAPE VOR ÎNCEPE
14, CU EXCEPȚIA 
STEAUA—C. F. R.
GRAMAT PENTRU ORA 16,30. 
Dar, amănunte suplimentare des
pre meciurile rundei nr. XIV în 
pagina a III-a a ziarului nostru.

(Nș. D.)

BUCUREȘTI :
„CROSUL MEDIClNIȘTILOR"

Frumoasele zile din această toam
nă au favorizat desfășurarea în bu
ne condiții a activităților sportive 
cu caracter de masă. Crosul este 
binențeles cel mai îndrăgit. Studen
ții mediciniști din București nu pu
teau rămîne în 
la alte facultăți 
pitală.

j La întrecerile
fost angrenați peste 2 000 de 
diciniști". Finala crosului pe I.M.F. 
a avut loc zilele trecute, pe frumo
sul complex „Belvedere". întrece
rea a fost deosebit de interesantă 
și s -a soldat cu următoarele rezul
tate : fete : 1. Dana Antoche (an I 
Medicină Generală), 2. Minodora 
Mateianu (II Pediatrie), 3. Maria 
Cosmeanu (II Farmacie), băieți :
1. Mihail Robu (II Stomatologie),
2. Petre Gîndei (II Farmacie), 3. 
Paul Marconescu (II Medicină Ge
nerală).

urma colegilor de 
și institute din Ca-

diferitelor etape au 
„me-

SIGHET :
OLIMPIADA FETELOR

La Sighetul Marmației a avut 
loc „Olimpiada fetelor" — etapa 
județeană — la care au participat 
peste 250 de fete. Cu acest prilej 
s-au desfășurat întreceri de hand
bal, volei, tenis de masă și cros. 
La handbal, formația Liceului din 
Baia Sprle a întrecut în finală, e- 
chipa Voința Baia Mare cu 6—5. 
Partidele de volei s-au dovedit ex
trem de echilibrate. Finala compe
tiției a opus echipele Liceului peda
gogic Sighetul Marmației și Liceu
lui din Cavnic. A învins prima 
formație cu 2—1. Din cele peste 20 
de participante la întrecerile de te
nis de masă, victorioasă a ieșit 
Maria Cozac (C. P. L. Sighetul 
Marmației). Dovedind o pregătire 
fizică superioară, fetele de la Li
ceul pedagogic Sighetul Marmației 
au dominat cu autoritate întrece
rile de cros, disputate pe distanța 
de 1000 m.

Pavel PEANA

CAMPIONATUL NATIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA BRAȘOV

LUPTĂ STRÎNSĂ
LA JUMĂTATEA FINALEI

desă-

Jun-
s.c.

LA STARTUL

mai mult

ACESTEI
LA ORA 
JOCULUI

CLUJ, PRO-

CLASAMENTUL

Sala

vedere fizic 
(21 de ani.

al echipei 
de la Mar-

1. Univ. Craiova
2. F.C. Constanta
3. C.S.M. Reșița
4. Steaua
5. ,.U“ Cluj

6— 7. Dinamo
6— 7. F.C. Argeș

8. Sp. studențesc
9. Steagul roșu

10. Jiul
11. Politehnica
12. A.S.A. Tg.
13. C.F.R. Cluj
14. Rapid

15—16. Politeh. Iași
15—16. U.T.A.

17. S.C. Bacău
18. Petrolul

1 28—13
24—13
22—16
18—14
13— 10
18—17
21—20
20—15
12—11
17—14
11—13
16— 25
17— 26
14— 17
11— 17
13—19
17—24
12— 20

Rundele a 7-a și a 8-a, cu care 
finala campionatului național fe
minin de șah a ajuns la jumătate, 
au programat o serie de întîlniri 
derby opunîndu-le, în partide di
recte, pe maestrele internaționale 
aflate în turneu. Au fost dispute 
deosebit de dîrze, s-a luptat cu 
o mare sete de victorie, remizele 
convenționale lipsind cu 
vîrșire.

Tînăra clujeancă Margareta 
singura dintre fruntașe

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL MASCULIN

nu are titlul de maestră interna
țională (dar deține forță de joc ab
solut suficientă pentru acest înalt 
galon șahist), a întrerupt seria vic
toriilor Suzanei Makai, adueîndu-i 
prima înfrîngere. Alexandra Nico- 
lau a cîștigat la Maria Pogorevici, 
Elisabeta Polihroniade la Viorica 
Tolgy, Margareta 
Mariana Baloianu, 
trude Baumstark 
Rodica Reicher.

Partida centrală 
a fost aceea dintre Alexandra 
colau și Margareta Juncu. 
pătul unei dispute agitate, Nicoiau 
a înscris un punct foarte prețios 
Suzana Makai a învins-o 
grele pe Rodica Reicher, iar Eli
sabeta Polihroniade a obținut a 
treia victorie consecutivă cîștigînd 
la Margareta Perevoznic. In pozi
ție net superioară. Margareta Teo
dorescu a greșit grav și a pier
dut la Lia 
stark a 
Olteanu.

Astfel, 
s-a cristalizat un grup 
cătcare, aflate la diferențe mini-

Teodorescu la 
în timp ce Ger- 

a remizat

a rundei a

La

cu ne- Timișoreanca Suzana Makai, una din 
liderele clasamentului la jumătatea 

întrecerii

Bogdan. Gertrude Baum- 
remizat cu Gabriela

la jumătatea întrecerii, 
de 7 ju-

me, din care se va alege campioa
na. Clasamentul este următorul :

1—2. Makai și Polihroniade 6*/2 p,
3. Nicoiau 6 p (toate din 8 partide),
4. juncu 5*/2 p (din 7), 5. Baum
stark 5V2 p (din 8), 6—7. Perevoznic 
și Teodorescu 5 p (din 7) etc.

T. N.

Se afirmă în lumea handba
lului că apropiata ediție a „Tro
feului Carpați", ce se va desfă
șura începînd de săplitămîna vii
toare la Cluj, reprezintă una din 
cele mai importante repetiții ge
nerale în vederea campionatului 
mondial, care va avea loc, nu 
peste mult timp. în R.D. Germa
nă (februarie, 1974). Și, lucrurile 
stau, într-adevăr, așa. Numai că 
o repetiție generală la care iau 
parte cei mai buni „actori” de
pășește — credem — cadrul o- 
bișnuit al unei întreceri amicale, 
de verificare.

In fond acesta este cazul și 
cu a XIV-a ediție a „Trofeului 
Carpați" la startul căreia — așa 
după cum am subliniat într-un 
material anterior — sînt prezen
te primele patru echipe, aflate în 
fruntea listei favoriților întrece
rii pentru titlul suprem, 
vorba de 
viei, R.D. 
vietice și.
tre aceste
Cluj, 
fi prezentă fără nici o... 
aliniind cel mai puternic 
mogen team din acest 
Este, deci, pentru prima 
cînd handbaliștii sovietici se vor 
prezenta la o întrecere cu gar
nitura completă, așa cum o vor 
face, probabil, la apropiata ediție a 
C.M. Iată un fapt demn de subli
niat, deoarece el probează că defi
nitivarea lotului pentru C.M. este 
gata și că în viitor nu se va ur
mări decît rodarea și omogeniza
rea formației. Și acunj lotul so

Este 
selecționatele Iugosla- 

Germane, Uniunii So- 
firește, României. Din- 

patru formații, la 
reprezentativa sovietică va 

fisură, 
și o- 
sezon.

oară

vietic care evolua în
sporturilor din Cluj : Iscenko și 
Kîcev (portari), Korccaghin, II- 
jin, Riazanov, Panov, Rravțov, 
Usatîi, Maximov, Kulev, Klimov, 
Lagutin, Mahorin și Piahotin. 
După cum se- vede nu lipsește 
nimeni ! Ba mai mult. Cu acest 
prilej vor reapare și unii dintre 
handbaliștii mai vechi, despre 
care s-a crezut la un moment 
dat că au ratat selecționarea, 
cum este cazul „veteranilor" Kli
mov și Usatîi, ambii în vîrstă de 
33 de ani ! Alături de ei. după 
cum se vede, și-au făcut loc o 
serie de tineri jucători, excelent 
dotați din punct de 
și tehnic : Piahotin 
principalul realizator 
sovietice în Turneul 
tin) și Kravțov (o extremă cu o 
forță de pătrundere ieșită. 
comun, de asemenea verificat 
confirmat de Turneul de 
Martin).

O situație nu mult diferită 
pare că există și în sînul repre
zentativei R.D. Germane. Antre
norii Heinz Seiler și Paul Tiede-

din
Și 
la

se

T

FINALA MASCULINĂ DE LA BUCUREȘTI

VICTOR CIOCÂLTEA ATACĂ!

Fază din jocul 
ediției trecute

mânia tineret — R. D. Germană, desfășurat în cadrul 
„Trofeului Carpați”. Foto : Paul ROMOȘAN

„Omi^de șut" al celei de a 2-a runde 
a finalei șahiștilor a fost, indiscutabil. 
Victor Ciocâltea. Predilecția pentru po
zițiile agresive, de atac, a celui care a 
deținut de șase ori titlul este bine cu
noscută. Dar, de data aceasta, maestrul 
internațional s-a întrecut, parcă, pe sine, 
declanșînd înaintarea generală într-o 
poziție — aparent — simplificată. în care 
partenerul său. tenacele Emil Ungurea- 
nu, nici n-a bănuit ofensiva sub care 
va cădea. Ciocâltea a obținut un imens 
avantaj de spațiu (practic, toată tabla), 
piesele negi’Ulul fiind aruncate pe ulti
ma orizontală. La mutarea 30, întro- po-

ziție de ,,zugzwang" (lipsă de mutări efi
ciente), Ungureanu a cedat.

Două remize rapide — în partidele 
Ghizdavu — Pavlov (21 mutări) și 
Gheorghiu — Buza .(21). în cea de a 
doua, marele maestru a sacrificat un 
pion pentru atac, dar clujeanul a găsit 
o Ingenioasă paradă de egalare.

Celelalte rezultate : Mititelu — Șubă 
1—0, Ilijin — Neamțu 1—0, Rădulescu — 
Stanciu o—1, Ghițescu — Vaisman 
•A—‘A- Trei partide s-au întrerupt.

Astăzi, de la ora 9. se reiau partidele 
neterminate; după-amiază, runda a III-a.

mann și-au încheiat, după toate 
probabilitățile. perioada de ve
rificări, avînd acum certitudini

(Continuare in pag. a 3-a)

Astă seară, la Timișoara, meciul revanșă de handbal masculinROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
Astă seară, începînd de La ora 

19,30, sala Olimpia din Timișoara 
va găzdui partida revanșă dintre 
reprezentativele masculine de hand
bal ale României și Cehoslovaciei.

După cum se știe, în prima par-

tidă, desfășurată joi," tot la Timi
șoara, victoria a revenit formației 
țării noastre cu 17—11.

Meciul revanșă va fi condus — 
ca și primul joc — de cuplul iugo
slav Simanovici — Valclci.

SPORTUL LA SATE A FOST SIMȚITOR IMPULSIONAT,
DAR MAI SINT MULTE LUCRURI DE FĂCUT

• Opiniile citorva activiști, responsabili cu bunul mers al sportului la sate, 
împărtășite cu prilejul unor mese rotunde organizate de ziarul nostru

In ultima perioadă de timp au 
avut loc în iară două importante 
manifestări ale sportului sătesc : 
„Cupa strugurelul de aur", lansată 
de către asociația sportivă „Podgo
ria" din comuna Crețeni — jude
țul Vîlcea și finalele „Cloci satelor 
vrîncene", competiție organizată de 
C.J.E.F.S., Comitetul județean al 
U.T.C. și Uniunea județeană, a 
C.A.P. Vrancea. După :um am re
latat la timpul cuvenit, ambele ma
nifestări s-au bucurat de succes 
reușind să angreneze în întreceri un

competitorii și-au desemnat repre
zentanții pentru finalele celor două 
cupe.

„Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 23 februarie — 2 martie, cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, au fost 
rentru noi un îndemn de a ne mo
biliza forțele în ridicarea sportului 
din mediul rural pe o treaptă su
perioară celei de pir.ă acum — ne 
spunea Iancu Pătrașcu, prim vice
președinte al C.J.E.F.S. Vrancea.

de aur" să fie organizat în fiecare 
an, de altă comună, cu condiția ca 
pretendentele la organizarea com
petiției să aibă o bază sportivă co
respunzătoare".

GHEORGHE DOBRICA — di
rector al căminului cultural din o- 
rașul Drăgășani : „Am impresia că 
se neglijează tocmai elementul care 
ar trebui si facă obiectul princi
pal al preocupărilor noastre : tine
retul sătesc. La Festivalul sportiv 
al crețenilor, ca și la alte competi
ții au fost angrenați prea mulți 
elevi în detrimentul tineretului din 
afara școlilor. Din comoditate se 
apelează prea mult la elevi în timp 
ce tineretul

DUMITRU PATRU — secretar 
cu probleme de cultură și sport al 
Comitetului, județean U.T.C. : „In 
Glăvile. organele locale nu sprijină 
sportul. Este comuna fără baze spor
tive. S-a dat un teren pentru a fi 
amenajat, dar lingă un rîu, unde 
nu se poate face nimic. Terenul res
pectiv s-a repartizat numai pentru 
a sc scăpa de insistențele celor 
ce solicitau un petec de pămînt 
pentru amenajarea unei baze spor
tive".

CONSTANTIN VAS1LE — elec
trician, președintele asociației spor
tive din Amărăști : „La sate nu 
putem dispune oricînd de tineri. 
Cînd facem programările competi
țiilor avem obligația să ținem sea
ma de perioadele de campanie agri
colă. Să folosim cît mai eficient 
zilele libere, de sărbătoare. La Amă
răști dispunem de o bază sportivă 
bună. Avem terenuri de volei, de 
handbal, de fotbal. Subscriu la 
ideea de a se organiza „Strugurelul 
de aur" și în alte comune, cu con
diția ca organizatorii să dispună de

SPORTURILE DE IARNA IN EFERVESCENTA
ACTIVITĂȚII PREC0MPET1Ț10NALE
brațelor... 

roadele 
din vară 
începutul 
hivernal,

Foto : Ion MIHĂICA

Federația a

Unul dintre multele 
exerciții ale biatlo- 
niștilor făcute pe us
cat, pentru devolta- 
rea forței 
Așteptăm 
pregătirii 
acum, la 
sezonului

pe zăpadă.

e
schi • Curs de
pozion cu tema
mâni © Importante amenajări aduse pîrtiilor din Predeal și Poiana Brașov • Bo 

artificială de la Oberhof

analizat stadiul 
perfecționare pentru 
„Schiul la copii și juniori" ® Instructori de schi pentru turiștii ro-

pregatire a loturilor olimpice și republicane de 
antrenori și profesori de educație fizică ® Sim-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

sătesc și chiar

amatorii 
propriu- 
întreceri 
prin ac- 

de pregătire, așa cum reiese dinȘi

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE LA POPICE

Ana Petrescu și Florica Neguțoiu campioane la perechi
Participanții în frunte cu stegarii 
rea din Focșani pentru a participa 1

la finalele „Cupei satelor vrîncene" s-au aliniat pe stadionul Uni- 
la festivitatea de deschidere a frumoaselor întreceri sportive
In această direcție — a continuat 
prim vicepreședintele, am și obți
nut unele succese".

berii se vor antrena pe pîrtia
La munte, a nins-. Pe alocuri chiar suficient pentru ca 

de schi să parcurgă primele trasee pe zăpadă. Dar, activitatea 
zisă va începe de abia luna viitoare, cînd vor avea loc primele 
ale sezonului. Pînă atunci, apropierea acestuia se face simțită 
celerarea activității organizatorice 
rîndurile de mai jos:

• De curînd a avut loc ședin
ța Biroului federației de schi-bob 
care a analizat, printre altele, sta
diul de pregătire a loturilor olim
pice și republicane, calendarul 
competițional intern și extern al

sezonului 1973—1974, necesitatea 
perfecționării antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică înaintea 
deschiderii sezonului, precum și si
tuația transferărilor. Dintre ace
stea, semnalăm cîteva: Daniela

mare număr de lucrători ai ogoare
lor și aceasta, bine înțeles, în fa
zele preliminare ale disputelor, cînd

Și TOTUȘI PROBLEME
Nimic mai firesc. Se tinde conti

nuu spre mai bine, iar factorii in
teresați de bunul mers al lucrurilor 
sînt într-o neobosită căutare de 
metode și forme noi de organtzare. 
Aceasta a reieșit din discuțiile pur
tate în jurul unor mese rotunde, la 
care au fost invitați să-și spună cu
vîntul factori de răspundere pentru 
buna desfășurare a activităților 
sportive din satele și comunele ju
dețelor Vîlcea șl Vrancea. Iată și 
întrebarea la care au fost solicitați

DE REZOLVAT MAI SÎNT...
să răspundă interlocutorii noștri ț 
CE AR TREBUI FĂCUT PENTRU 
PROGRESUL SPORTULUI SĂ- 
TESC ?

ANTON BURDA — profesor de 
matematică la Școala generală Ol
teanca, comuna Glăvile : „Festiva
lul sportiv al crețenilor" a fost 
bine organizat, cu excepția întîrzie- 
rii distribuirii regulamentului com
petiției comunelor invitate. Pentru 
o mai bună popularizare a spor
tului ar fi de dorit ca „Strugurelul

vîrstnicii de la sate sînt lăsați deo
parte".

NICOLAE POPESCU — profesor 
de educație fizică, comuna Glăvile : 
„în Hotărîrea 
P.C.R. din 23 
tie, sportul 
formează un 
sportul sătesc, dar se înțelege lim
pede că activitățile din cele două 
sectoare trebuie să fie împletite 
în mod armonios. Menirea noastră 
este si păstrăm un echilibru, să sti
mulăm dragostea pentru sport nu 
numai în rîndurile elevilor dar și 
a sătenilor care au nevoie de miș
care tot atît cum au nevoie de hra
nă, de soare și de apă".

Plenarei C.C. al 
februarie — 2 mar- 
școlar și universitar 
capitol separat de

MANGALIA NORD, 16 (prin tele
fon). In cursa pentru titlul la proba 
feminină de perechi, din cadrul fi
nalei pe țară a campionatului repu
blican, au luat startul 20 de cupluri. 
Spre deosebire' de întrecerile bărba
ților unde, mai puțini coneurenți 
emiteau pretenții îndreptățite la 
titlu, în disputele feminine a exis
tat un pluton masiv care avea un 
cuvînt greu de sipus în definitiva
rea clasamentului. Sorții au decis 
ca încă în prima reuniune să evo- 
luieze pe pistele arenei din stațiu
nea Neptun o serie de performere, 
printre care și maestre emerite ale 
sportului, componente ale lotului 
național. Favoritele însă aveau de 
Înfruntat șl o serie de concurente 
mai puțin cunoscute, dar capabile 
de a produce mari surprize. Prima 
pereche care a intrat in competiție 
a fost Ana Petrescu șl Florica Ne- 
guțoiu (Gloria București), care a 
înscris pe tabela de marcaj o gifră

remarcabilă, 822. Îndeosebi, Ana Pe
trescu a prins o zi excepțională, ob- 
ținînd cu nu mai puțin de 40 de 
„bețe" mai mult decît colega ei de 
întrecere. Rezultatul cuplului amin
tit n-a putut fi depășit și astfel 
cele două sportive, componente ale 
lotului, au devenit campioane. In 
reuniunea a doua, sportive ca Maria 
Popescu — Stela Andrei, Maria 
Stanca — Gertrude Apro, Minodora 
Chețan — Margareta Szemanyl, Cor
nelia Petrușcă — Elena Trandafir au 
încercat să Întreacă reprezentantele 
asociației Gloria, dar nu au reu
șit. Aproape toate perechile au avut 
un finiș deficitar (una sau mal multe 
bile goale, o deschidere greșită la 
„izolate"). In această postură s-au 
aflat și reputatele jucătoare Corne
lia Petrușcă (fostă triplă campioană 
mondială) — 390 p.d. șl Elena Tran
dafir (dublă campioană mondială) — 
395 p.d., .care în final au trebuit să

Se mulțumească cu un loc modest, 8.
Clasamentul probei feminine-pe- 

rechi : 1. Ana Petrescu — Florica 
Neguțoiu (Gloria București) 822 p.d. 
(432—390) — campioane republicane, 
2. Maria Popescu — Stela Andrei 
(Rapid Buc. — Laromet Buc.) 807 
(405—402), 3. Maria Stanca — Ger
trude Apro (C.S.M. Reșița) 805 (404— 
401), 4. Minodora Chețan 
reta Szemanyi (Voința Tg. Mureș)
— 802 (414—388). 5. Constanța Marin-
cea — Cornelia Grecescu 
Buc.) — 801 (389—412), 6. Vasilica
Pințea — Florica Filip (Rapid Buc.)
— 795 (394—401).

Au început și întrecerile masculine 
din cadrul probei individuale. Iată 
primele rezultate i P. Dobre (Voința 
Tlrgovlște) 833, A. Chlrilă (Con
structorul Galați) 827, L. Taină (Ra
pid Buc.) 814. Competiția se Încheie 
duminică' Ia prînz.

Marga-

(Voința

Munteanu și N. Sfetea (A.S.A. Bra
șov) și Gyorgy^ Vilmoș (Dinamo), 
toți, pentru Institutul pedagogic O- 
radea ; Iudith Tombri (Dinamo) și 
Ioana Belu (A.S.A.) pentru Carai- 
manul Bușteni ; Vilma Tudor (Șc. 
sp. Gheorghieni) și Ion Cavași (Șei 
sp. Brașov), ambii, pentru Dina
mo Brașov; Gh. Vulpe de la Di
namo Brașov pentru Politehnica 
Brașov ; Gh. Mândruș de la S.B.C; 
Sinaia pentru A.S.A. Brașov.

• între 2 și 8 decembrie, la 
Predeal (Cabana Gîrbova), se va 
desfășura cursul de perfecționare 
a antrenorilor și profesorilor de 
educație fizică cu specializare 
schi. Vor lua parte circa 80 de 
cursanți, invitați din toată țara". 
Programul tematic cuprinde lecții 
practice și teoretice, proiecții de 
filme și diapozitive, probleme de 
specialitate, pentru care vor fi 
prezenți lectori ai catedrei de schi 
de la I.F.F.S, și membri ai Cole
giului central de antrenori.

• La inițiativa și în organiza
rea Liceului experimental de schi 
Predeal, în zilele de 8 și 9 de
cembrie 1973 se va desfășura, la 
Predeal, un simpozion cu tema 
„Schiul la copii și juniori". Vor 
fi prezentate circa 20 de lucrări 
și referate de către specialiști în 
medicină sportivă, psihologia spor- 
tului, tehnica și metodica de spe
cialitate.

• In organizarea Ministerului 
Turismului și a F.R.S.B. se va des
fășura la Poiana Brașov, intre 

7 șl 14 decembrie 1973, cursul

Mlhal BARA

i Traian ioanițescu
-X- . fa Mi. a
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Ca Ia fiecare sfîrșit de săptămînă, cititorii au posibilitatea să afle 
șt astăzi, prin Intermediul rubricii de față, cîteva dintre opiniile antre
norilor unor formații care se vor întîlni astăzi și mîine în diferite com
petiții cu caracter republican. Din numărul vizibil crescut față de săptă- 
mina precedentă al întrecerilor programate în mai multe orașe din țară 
ne-am oprit la cîteva partide mai interesante de volei, baschet, judo, hochei și rugby.

FARUL - GRIVIȚA ROȘIE, 0 iNTiLNIRE CARE REȚINE 
ATENȚIA AMATORILOR DE RUGBY

punct da gloria faptul că, de ani șl 
ani, doar două echipa Ișl dispută, In 
mod invariabil, titlul. Fenomenul a 

unele condiții

Rugbyștii din prima divizie 1st vor 
relua disputele pentru titlul de cam
pioni cu partidele etapei a V-a. De fapt 
mîine se vor disputa doar trei meciuri 
(Farul — Grivița roșie, Gloria — 
C.S.M. Sibiu, Chimia — Vulcan), cele
lalte fiind programate miercuri, deoa- 
rec componențli de bază al echipelor 
fac parte din Iotul universitar, aflat 
In turneu In Franța. Cea mai Impor
tantă partidă are loe Ia Constanța, 
unde evoluează două garnituri cu certe 
posibilități de a avea o comportare 
bună. Dar lată opiniile antrenorilor 
despre această confruntare :

DUMITRU IONESCU (FARUL) : „Me
ciul este important pentru ambele e- 
chlpe, grlvlțenii fiind recunoscuți pen
tru puterea lor de luptă. De aceea, 
ne-am pregătit cu multă atenție, be
neficiind In această săptămînă și de 
prezența Jucătorilor care au făcut par
te din reprezentativa națională. Fireș
te, sperăm să obținem victoria, av!nd 
în vedere șl avantajul terenului, dar 
fi al rezultatelor realizate pînă acum

MECIURI DECISIVE IN
Penultima etapă a campionatului 

diviziei A de judo programează, as
tăzi și mîine, meciuri deosebit de 
Importante pentru desemnarea echi
pei campioane. La Miercurea Ciuc 
se var initlni DINAMO BUCUREȘTI, 
DINAMO BRAȘOV și CONSTRUC
TORUL din localitate, în Capitală 
își vor apăra sansele formațiile 
bucurestene POLITEHNICA, UNI
VERSITATEA si RAPID, la Tg. Mu
reș — SC. SP. UNIREA IAȘI, 
I.E.F.S. și A.S.A., iar la Arad — 
UNIVERSITATEA CLUJ, UNIVER
SITATEA CRAIOVA și UNIREA din 
localitate. Iată opiniile secretarului 
gem :al al federației de specialitate, 
prof. ANTON MURARU, despre a- 
ceastă etapă :

„Aproape toate partidele sînt, în
tr-o măsură mai mică sau mai mare, 
decisive pentru stabilirea ierarhiei

In campionat. Voi alinia XV-le obiș
nuit, toți membrii lotului fiind apțl 
de joc. Sînt sigur că publicul așteaptă 
cu interes partida, pentru a-1 putea 
urmări, totodată, șl pe Dumitru, Ma
nca, Motrescu, Florescu."

VIOREL MORARU (GRIVIȚA ROȘIE) 
„Pentru noi meciul de la Constanța 
este dificil, cunoscînd că Farul are o 
echipă bine pusă la punct. Dar, să 
fim bine înțeleși, nu ne deplasăm pe 
Litoral cu gîndul de a pierde. Din 
păcate, nu voi putea utiliza pe Mari
nescu, Vlad, Comănici, Veluda, Enciu 
care sînt accidentați. Pentru că nu 
pot alinia o formație cu prinzători de 
talie în margine, mă voi axa pe alcâ- 

..... . . echilibreze
la serviciile 
Vor mai fi 

Bărgăunaș,

tuirea unui XV care să 
Jocul în grămezi, apelind 
lui Scarlat, Dinu, Toma. 
prezenți, de asemenea, ____
Țibuleac, Damaschin, Tralcu. Negoescu, 
Pavlovici. Deci, o tntîlnire care va
purta amprenta specifică celor din 
campionat, dirză, de luptă, dar în li
mitele deplinei sportivități".

DIVIZIA A DE JUDO
echipelor fruntașe. Din cele 4 tri
unghiulare se detașează. însă meciu
rile DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV și confruntările tri
unghiularului din Capitală. Dinamo 
București — lidera clasamentului .— 
a pierdut în acest campionat un 
singur meci, în etapa a 2-a. Forma
ția brașoveană — clasată pe Jocul 
3 — după insuccesele din prima e- 
tapă și-a întrecut toate adversarele. 
Atît o echipă cit șj cealaltă, după 
toate proba Jtățile, vor alinia pe 
cei mai buni sportivi, cu toții com- 
ponenți ai loturilor reprezentative. 
Așadar, partidele fiecărei categorii 
se anunță extrem de echilibtate, 
deschise oricăror rezultate. La Bucu
rești, in cazul unor victorii ale 
Politehnicii, aceasta are mari șanse 
să devină lideră".

LA BASCHET, PROMOVATELE AU OBIECTIVE DIFERITE
De astă dată am acordat cuvîntu! 

antrenorilor celor două echipe mascu
line promovate în divizia A, Ia baschet, 
competiție care își desfășoară, în aceste 
iile, în Sala sporturilor din Cluj, al 
doilea turneu, cuprinzînd etapele 3, 4 
«i 5:

LUDOVIC GtlNCZI — C.S.U. GALA
ȚI : „Deși echipa este descompletată
prin plecarea lui Stratan, Coman, Le- 
onte și Moldovan, cred că la turneul 
clujean ne vom lupta de la egal cu 
Politehnica București șl Rapid, forma
ții pe care dorim să Ie învingem. în 
ediția aceasta a campionatului, scopul 
nostru este evitarea retrogradării, ur- 
mînd ca anul viitor' să candidăm la 
un loc superior tn clasamentul compe
tiției. Personal, sint nemulțumit de 
comportarea echipei în apărare, me
teahnă mai veche, de altfel. Sper, 
tnsă, ca Jucătorii să înțeleagă că. pen
tru a ciștiga un meci, trebuie să tn-

scrii cît mal multe puncte, fără a ne
glija, însă apărarea'4.

MARIN GASPAR — VOINȚA TIMI
ȘOARA : „Sînt plăcut impresionat de 
debutul echipei mele pe prima scpnă 
a baschetului românesc. Cînd afirm 
acest lucru, mă refer în primul rînd’la 
victoria obținută asupra formației 
Farul Constanța, în turneul de la Bucu
rești. Doresc să remarc faptul că jucă
torii s-au încadrat destul de repede în 
angrenajul diviziei A, lucru, mi gene
ral, dificil pentru o promovata. Suc
cesul de as£,zl ~ “
fost făcută după victoria 
pidului) ne 
avem șanse 
neul pentru locurile 1-^-6. Știu că acesta 
este un obiectiv pretențios pentru o 
debutantă în divizia A, ' 
că echipa Voința, 
prin buna pregătire fizică a compo
nenților ei, îl poate realiza“.

o promovau. ____
(N. R. : dc'.larațla a 

asupra Ba- 
determină sâ credem că 
să ne calificăm în tur-

dar consider 
prin omogenitate,

DINAMO-STEAUA, ETERNUL DERBY LA HOCHEI
Astăzi și mîine, de la ora 17,30, pa- 

tinoarul artificial „23 August" găzdu
iește dubla întîlnire de hochei DINA
MO—STEAUA, din cadrul primului tur 
al campionatului național. Eternul 
derby al acestor formații fruntașe stîr- 
nește, desigur, un mare interes in mij-

locul iubitorilor 
privesc duelurile 
nică antrenorii celor două echipe :

MIHAI FLAMAROPOL (DINAMO) : 
„în primul rina aș vrea să arăt că 
pentru hocheiul românesc nu este un

sportului. Iată cum 
de sîmbătă și dumi-

IN ACTIVITATEA ȘALVAMONTULUI

PREVENIREA - 0 imu FIREASCA
Șalvamontului", propunîndu-și printre 
altele, să devină călăuze pentru co
legii lor din alte părți ale țării.

Exemplul Sibiului îndeamnă la 
meditație. Dar și la acțiune ! După, 
această demonstrație, concretă și atît 
de concludentă, ar fi momentul să se 
extindă funcția profilactică a Salva- 
montului. Ar mai trebui reținut, în 
sprijinul afirmației noastre, că în 
timpul patrulărilor efectuate, sibienil 
au. refăcut marcaje, au reînnoit mij
loacele, de asigurare într-o zonă di
ficila., i-au sfătuit pe excursioniștii 
înțijnjți ce trasee să aleagă - în func
ție de echipamentul avut, au „de- 
poluat" lacurile de ambalajele arun
cate de turiștii lipsiți de simț gos
podăresc și de respect pentru natură, 
au ocrotit flora montană de distru
gerile ce iau- proporții îngrijorătoare 
în perioada estivală. Există, de altfel, 
printre salvamontiștii din mai multe 
centre, custozi onorifici ai Comisiei 
pentru ocrotirea monumentelor na
turii. Credem că membrii echipelor 
Salvamont ar îndeplini, cu toții și cu 
toată pasiunea, atribuțiile ce revin 
acestor custozi, în cursul perioadelor 
de patrulare, contribuind la păstra
rea și respectarea frumuseților natu
rale ale țării, la împiedicarea acțiu
nilor ce degradează mediul înconju
rător. Pentru aceasta este necesar, 
însă, ca absolut toate consiliile popu
lare ale județelor cu relief muntos 
să-și reconsidere atitudinea față de 
problemele Șalvamontului, care sînt 
de fapt problemele turismului nostru 
(CU destule implicații economice care 
nu pot fi neglijate) și totodată pro
blemele conservării tezaurului de 
frumuseți naturale cu care a fost în
zestrată patria noastră.

Sebastian BONIFACIU

Dezbaterile care au avut loc tn ca
drul recentului seminar internațional 
Salvamont — găzduit în excelente 
condiții de orașul Sibiu — au relie
fat o tendință spre acțiunile de pre
venire din partea formațiilor de in
tervenție în accidentele turistice - din 
munți. întocmai ca în medicina 
modernă, profilaxia începe să pri
meze. Și era firesc, deoarece sal
vamontiștii s-au 
situația de a 
accidente cu deznodămint 
cînd toată truda lor, dusă 
deseori pînă la limitele eroismului, 
se dovedea zadarnică. Experiența lor, 
bazată pe o bună cunoaștere a „legi
lor muntelui", umanitarismul care îi 
însuflețește, î-au determinat să-și 
schimbe, tot mai mult, orientarea de 
la „a interveni" Ia „a prevedea". Cît 
de justă este această orientare s-a 
putut constata din „experimentul" 
realizat în cursul verii de centrul 
Salvamont Sibiu. în perioada de vîrf 
a sezonuțpi turistic (cca. 
echipele acestui centru 
Încontinuu în Făgăraș, 
prompt în 64 de cazuri, 
unele ar fi putut avea

aflat, uneori, în 
interveni după 

taagic, 
•a*

40 de zile) 
au patrulat 
intervenind 
dintre care, 

un sfîrșit 
tragic. Rezultat (foarte concludent) i 
de unde în verile trecute Făgărașul 
număra 8—10 victime, anul acesta — 
și în condițiile unui trafic turistic 
mai intens — nu s-a mai înregistrat 
niciun accident fatal.

Era firesc, așadar, ca activitatea 
sajvamontiștilor din Sibiu să se si
tueze în centrul atenției participanți- 
lor la recentul seminar cu toate că 
și echipele din Brașov, Sinaia, Pi
tești, Cîmpulung, Baia Mare, Turda 
ș.a. au efectuat patrulări In masivii 
din apropierea lor. Acestea au avut, 
însă, un caracter mai limitat în timp, 
realizîndu-se la sfîrșit de săptămînă 
și în zilele de sărbătoare.

Studiind mai ’ Îndeaproape realiză
rile Salvamontului-Sibiu am putut 
constata că acestea au la bază trei 
condiții esențiale pentru buna desfă
șurare a unei asemenea activități cu 
dmplicații sociale de necontestat. în 
primul rînd, s-a asigurat o temeini
că instruire, atît in tehnica alpină 
(prin meritul experimentatului alpi
nist Toma Boerescu), cît și în pro
blemele primului ajutor medical (prin 
captivantele lecții ale d-rului Horst 
Haldenwang). Tn al doilea rînd, tre
buie menționate calitățile morale 
ale celor 22 de oameni ce alcătuiesc 
efectivul de bază (lor li se mai a- 
daugă alți aproape 30 de „candidați", 
selecționați în parte dintre membrii a- 
sociației locale „Amicii munților"). A- 
cest colectiv, foarte eterogen în ceea 
ce privește vîrsta, profesia, naționa
litatea, este caracterizat de o coeziu
ne puternică, de un înalt spirit de 
echipă. Desigur, cunoștințele șl cali
tățile acestor oameni — oricînd dis
puși să vină în ajutorul semenilor 
lor — nu ar fi fost puse integral In
valoare dacă ei nu s-ar fi bucurat 
de un substanțial sprijin material 
și moral al autorităților locale, fapt 
ce ie-a permis să fie corespunzător 
înzestrați ș! să poată realiza. In 
cursul verii, amintita profilaxie a 
accidentelor turistice. Celor trei ,J' 
pe care T. Boerescu ii evoca drept 
cauze ale tragediilor din munți (im
prudență, incompetență, iresponsabi
litate), sibienil le-au opus un triptic 
de ,J“ pozitivi: instruirea (alpină șl 
medicală), inimoșia (cuvint ce a ,ză 
curajul cu bunătatea), interesul 
(forurilor locale).

Interesul pentru activitatea Salva- 
montulul se manifestă, în acest oraș, 
pe o arie farte largă. Ca dovadă, 
chiar în timpul lucrărilor seminaru
lui, pionierii din localitate, cunoscă
tori ai munților Făgăraș și Cindrel, 
8-gu constituit în cercul „Prietenii

NOUL SISTEM
\

După o săptămînă de „volei cu 
pîine" — cum spuneau statornicii 
amatori ai acestui sport (prezenți zi 
de zi la lungul program al Diaa- 
moviadei). ne reîntoarcem la cam
pionatele primei noastre divizii, 

care, la interval de o... duminică, 
reintră în actualitate. Fe nesimțite, 
turul a luat sfîrșit. De fapt, n-a 
durat decît 20 de zile» ilu -■ amin
tim să fi fost vreodată atît de scurt! 
Noua formulă de disputare a cam
pionatului a rezolvat o sumedenie 
de „deziderate'* Ele voleiului nos 
tru de Înaltă performanță: după ce 
s-a spus în atîtea rînduri că el nu 
reușește, la nivelul primului eșa
lon, să mai satisfacă exigențele pu
blicului și nici rezultate de presti
giu In confurntările internaționale 
(adevăruri axiomatice, de altfel), 
din cauza perioadei competiționale 
prea scurte și, deci, a unei pregă
tiri insuficiente, s-a propus (după 
multe șl îndelungate chibzuințe) 
modificarea acestei perioade S-a 
scurtat și mai mult, prin Împărțirea 
celor 12 echipe tn serii de cîte șa- 
șe I S-a spus, de asemenea, că va
loarea reprezentativelor tării depin
de de tăria campionatelor interne 
și că. prin noua formulă, ele se 
Întăresc, lăsînd suficient timp de 
omogenizare loturilor naționale. 
Și, în mod sigur, ultima cerință va 
fi satișfăcută. (Rămîne văzut și

* J

mod invariabil, titlul, 
avut, desigur, la origine 
obiective.

Referitor la meciurile
mîine, trebuie să arăt __ _____
suferit tn actualul sezon o serie 
transformări în alcătuirea echipei. Am 
trecut atacanți pe posturi de fundași șl 
Invers, am creat linii noi. 
context, 
ne dea 
privind 
ales — 
diferent 
Dlnamo 
modern, 
care."

ZOLTAN.

de astăzi șl 
că Dinamo a 

de

Tn acest 
jocurile cu Steaua trebuia să 
răspunsul la 
omogenitatea echipei și
a ............ ’
de 
va 
în

multe întrebări 
. mal

tacticii ei de apărare, m- 
rezultat, vă pot asigura că 
încerca să practice un ,1oc 
viteză, în permanentă miș-

CZAKA (STEAUA) : „Pen.

tru noi, aceste două meciuri cu Di
namo vor fi, cred, mal grele decît cele 
din Cupă. Rivalii noștri au un atac 
foarte incisiv (37 goluri marcate in 
întîlnlrile de plnă acum din tur) iar, 
pe de altă parte, șl-au Întărit apărarea.

Echipa antrenată de mine se prezin
tă la un bun nivel de pregătire șl este 
capabilă de un joc frumos.

în altă ordine de Idei, m-aș refer! 
la însemnătatea derbyulul nostru pen
tru echipa reprezentativă, fiind știut 
că marea majoritate a componenților 
ei sînt pregătiți de Steaua și Dinamo. 
Dar, în același tim.p. disputa noastră 
este foarte importantă și utilă pentru 
tinerii din echipă, prilej de învățăminte 
și experiență.

Pronostlchez două meciuri „tari, fru. 
moașe..."

LA VALENCE AM DEPASIT-m primai rmd- 
0 BARIERĂ PSIHOLOGICĂ... /✓

dialog cu PETRE COSMĂNESCU, antrenorul principal al echipei de rugby a României

STEAUA - VIITORUL BACAU, LA VOLEI, 
DIN NOU UN MECI DE CINCI SETURI?
Astăzi și mîine, campionatul Diviziei 

A de volei programezaă partidele pri
mei etape a returului, atit în întrece
rea masculină, cît și în cea femi
nină. Dintre cele 12 meciuri se ■ deta
șează cel dintre Steaua și Viitorul 
Bacău, ambele echipe furnizind In jo- 
CXJ1 din tur o confruntare atractivă și 
interesantă. De aceea, considerînd 
drept „cap de afiș" această partidă, am 
solicitat opinia celor doi antrenori :

TANASE TANASE (STEAUA) : „La
Bacău, in prima etapă a campionatu- 
lui, Viitonil ne-a surprins prin viva
citate, prin puterea sa de luptă. E 
drept, am învins atunci, dar după pre
lungiri în 
la un
14—13.
tense 
zenta 
acum 
de aceea dorim ca și de această dată 
să realizăm un succes, care să const!-

setul cinci, bâcăoanii fiind 
pas de victorie, conducînd eu 
Drept urmare, am efectuat in- 

antrenamente pentru a ne pre- 
în formă cît mai bună. Pînă 
riu am pierdut nici o întîlnire și

tufe, totodată, și un bun suport moral 
pentru următoarele confruntări, mai 
ales că nu peste multă vreme ne vom 
prezenta la startul ediției a doua a 
a „Cupei Cupelor".

VASILE PETHIȘOR (VIITORUL BA
CAU) : „Pentru partida de duminică
cu Steaua am avut un program intens 
de pregătire, in care au figurat, în 
afara antrenamentelor obișnuite, și 
cîteva jocuri de verificare cu Construc
torul Suceava și Aurora Bacău. Excep- 
tîndu-1 pe Bărbulescu, care este acci
dentat și pe care, probabil, nu voi 
putea sâ-1 utilizez, ceilalți componenți 
al iotului se srmt bine. Vom apărea pe 
teren 
face 
ciu, 
meci 
cu
tacol de calitate, care să mulțumească 
publicul spectator."

cu sextetul obișnuit, din care Vor 
parte Leporda, Ciuhureanu, Bur- 
Gavril, Ioncscu, Cocoș. Este un 
dificil, dar sperăm ca, împreună

bucureștenii, sa realizăm un spec-

Revenit în țară, după meciul de 
rugby Franța—România, antrenorul 
principal al XV-lui nostru repre
zentativ, Petre Cosmănescu, și-a re
luat — cu meticulozitatea-i cunos
cută — antrenamentele cu echipa 
sa de club. Steaua, campioană, a- 
nul trecut, și lider al diviziei A în 
actuala ediție a întrecerii. L-am 
găsit după un asemenea antrena
ment și am purtat cu el un inte
resant dialog, în legătură cu ce a 
fost meciul de la Valence și mai 
ales cu perspectivele rezultatului 

și comportării rubgyștilor noștri.
1 — Ceea ce i-a surprins pe spe
cialiștii francezi a fost concepția 
nouă folosită de echipa noastră — 
a ținut să sublinieze de la început 
interlocutorul nostru. Spre deosebi
re de trecut, de pildă, loviturile de 
picior de pedeapsă nu le-am mai 
expediat invariabil în tușe, ci — de 
la caz la caz — le-am „prelucrat", 
fie acționînd Ia mînă. fie trimițîn- 
du-le înaintașilor. De asemenea, în 
margine, n-am mai jucat cu tot 
pachetul de înaintași, ci am făcut 
tușe redusă, ceea ce a asigurat un 
plus de rapiditate activității noas
tre în teren. Și un alt aspect: am 
căutat să fim întotdeauna primii la 
linia avantajului, să o depășim îna
intea adevrsarilor noștri, de undea 
rezultat posibilitatea de a păstra 
perioade întregi de inițiativă. Toate

cam

cu
prea 
ferit

aceste noutăți — ca și altele — a- 
plicate în jocul de Ia Valence l-au 
surprins vizibil pe francezi.

— într-un fel, noutăți, vreți 
desigur să spuneți. Fiindcă, de 
obicei, o astfel de manieră de 
joc este uzitată curent în 
pionat...

— Noutăți pentru meciul 
Franța. Pînă acum, poate din 
mult trac, băieții noștri s-au
să acționeze în stilul profesorilor 
lor și de aici a rezultat o anumită 
inegalitate pe planul fructificării 
ocaziilor, a eficacității.

— Un confrate francez, Denis 
Lalanne, nota într-un comenta
riu, înainte de meciul tie la Va
lence, că se teme că rugbyștii 
noștri vor abuza de antijoc...

— Da. îmi amintesc. Lalanne a 
dat să înțeleagă că noi v<«n abuza 
de această modalitate, dintr-o exa
gerată prudență. Tot Lalanne s-a 
convins însă că nu acesta este ade
vărul. Și, dintre toți gazetarii fran
cezi. dacă îmi amintesc bine, el a 
relatat cel mai corect și mai elo
gios jocul nostru de duminică. în 
fond, oricine se poate înșela...

— Presa franceză evidențiază 
și îndrăzneala băieților noștri...

— A fost. într-adevăr. meciul în 
care ne-am propus să depășim. în 
primul rînd, un fel de barieră psi
hologică, acționînd cu mult curaj,

's
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Ghipu și
oferit un

(II)
9 Juniorii Gh.

Semifondiști! ne-au ____ _..
destul de bogat în evenimente 
zultate bune, atît la 800 cît 
l 500 m.

La 800 m — unde vom nota șl o 
importantă irțodificare de regulament 
intrată anul acesta in vigoare : aler
garea pe culoare a primilor 300 m și 
nu 120 ca pipă acum — a fost 
doborit cel mai veclii record mondial 
al alergătorilor pe plat : 1:43,7, autor 
italianul (stabilit in Africa de Sud) 
Marcello Fiasconaro (convertit de la 
rugby...), vechiul record de 1:44,3 a- 
parținind din 1962 neozeelandezului 
Peter Snell, egalat între timp de 
australianul Ralph Doubel! (1968) și 
americanul Dave Wottle (1972). A că
zut de asemenea — de fapt înaintea 
celui de pe distanța metrică — și 
recordul mondial la 880 yarzi (805,68 
m) al lui Jim Ryun (1:44,9, în 1966), 
nou] recordman fiind Richard Wohl- 
huter (S.U.A.) — 1:44,6.

Rezultate foarte bune au fost ob
ținute și de către alergătorii din Eu
ropa, iar kenienii își mențin în con
tinuare tradiția — pentru că, iată, 
putem vorbi acum de tradiție — de 
a produce semifondiști de valoare. 
Media primelor 10 rezultate este sub 
1:45,0! Cine știe, poate în viitorii 
2—3 ani vom fi nevoiți să prezen
tăm această distantă în grupa pro
belor de viteză I

Pe continentul nostru, proba a fost 
dominată, pînă la finala Cupei Eu
ropei, de sovieticul Evgheni Arzanov, 
învingător cu mare ușurință la Uni
versiadă. La Edinburgh, însă, ei a 
cedat în fața .finișului englezului 
Andy Carter, astfel că este destul de 
dificilă alcătuirea unui „ranking" 
mondial, mai ales că Fiasconaro a 
fost opus într-o singură cursă aler
gătorilor de pe continentul nostru, 
iar Wohlhuțer nici atît.

Proba de 1 500 m, deși fără un nou 
record mondial — rezultatul de 3:33,1 
al lui Ryun are încă o vaioare deo
sebită ! — a fost dominată categorie 
de un atlet necunoscut — sau aproa
pe — pînă în acest an. La Munchen, 
prezenta atletului tanzanian Filbert 
Bayi a trecut neobservată. La numai 
12 luni, Bayi (20 de ani, 1,83 m și 
59 kg) încheie sezonul post olimpic 
in fruntea celor mai buni performeri 
ai anului (cu al treilea rezultat din

UN SUFLU NOU IN SEM1F0NDUL ROMÂNESC
N. Onescu mai buni decit seniorii I ® Filbert Bayi - marea revelație a sezonului • 800 m - probă de viteză ?
sezon 

și re- 
și la

cu multă personalitate, cu un spi
rit de echipă. Adică așa cum cere 
rugbyul. Tonul l-au dat înaintașii, 
dar și jucătorii din liniile dinapoi 
au răspuns prompt acestui impera
tiv. De aici, multe satisfacții. Chiar 
dacă rezultatul nu ne-a avantajat, 
totuși publicul — foarte bun cu
noscător al jocului — ne-a ovațio
nat pînă la plecarea din stadion. O 
victorie morală, care va modifica 
raportul de forțe dintre noi și fran
cezi. Cum afirma antrenorul Ray
mond Barthez. citez: „la Valence, 
voi, românii, ați fost profesorii"...

— Ce va urma ? Ce vă pro
puneți în continuare ?

— Să întinerim unele comparti
mente și să reconsiderăm calenda
rul competițional. Avem, anul vii
tor, meciuri acasă cu Spania și Ma
roc și doar unul în deplasare cu 
Polonia. Foarte puțin pentru a pre
găti cum se cuvine viitoarea întîl
nire — oficială — cu Franța de la 
București.

In încheierea dialogului acordat, 
antrenorul Cosmănescu a ținut să 
mulțumească Radioteleviziunii ro
mâne pentru sprijinul acordat, pu- 
nind 
serie 
ciurî 
pelor 
care 
pentru întilnirea de la Valence — 
s-au arătat a fi parteneri ideali de 
întrecere, solicitîndu-i foarte mult 
pe tricolori. Acest fapt 
ambiția selectionabilîlor, 
căutat permanent să se 
șcască.

la dispoziția lotului nostru, o 
de pelicule de la diferite me- 
internaționale precum și echi- 
Sportul studențesc și Gloria, 

— în perioada preparativelor

a sporit 
care au 

aulotlepă-

Tiberiu STAMA

mergem

ta ora 11 :

seniori al tării, la 800 m și 1 500 m.Juniorul Ghcorghe Chipu — în fruntea plutonului — dublu recordman de

de
(f).

„23
Dinamo —

A.S.A. — 
Progresul, 

„ _ ___ ... — Medici
na (f). Progresul — Mlne-Energie (m), 
meciuri în cadrul diviziei B.

HOCHEI : Patinoarul artificial 
August", de la ora 17.30 : Dinam» - 
Steaua (partidă în cadrul diviziei na
ționale).

JUDO :Sala Giulești. de
Politehnica — Universitatea — Rapid 
București (triunghiular in cadrul e- 
tapel a V-a a diviziei A),

RUGBI : Teren Tineretului (IV), 
ora 13 : Politehnica — Oțelul (B).

=,AH : Aula Institutului de Petrol, 
Gaze. Geologie, de la ora 9 : partide 
întrerupte, de la ora 16 : runda a 
m-a a finalei campionatului națlo-

SÎMBATA
BASCHET : Sala Arhitectura, 

la ora 17,30 : I.E.F.S, II — P.T.T. 
P.T.T. — I.E.F.S. II (m), 
Universitatea (m) ; sala 
de la ora 16 : Progresul

toate timpurile), neînvins, fiind con
siderat de mulți drept marea reve
lație a anului. Un an pe care el l-a 
început cu o victorie în fața lui 
Keino la Jocurile Africane de la 
Lagos, (ianuarie) și pe care l-a con
tinuat cu succese în fața tuturor 
specialiștilor njondiali. Bayi impre
sionează prin maniera de alergare. 
Pleacă 'întotdeauna primul într-un 
ritm infernal, se detașează 
ceilalți competitori, lăsînd 
că se va prăbuși sau va 
recordul mondial. Desigur, 
trena în partea a doua a

cîștigat la înceut s-a 
pînă acum — suficient 

învinge. Se apreciază că
dar avansul 
dovedit -
pentru a ... .__ ._ .
va putea coborî sub 3:30, atunci cînd 
alergarea " -- -alergarea sa va fi mai rațională. De 
subliniat că toate performanțele a- 
lergătorilor din .............................. *
au fpst obținute 
de Gilbert Bayi I

tabelul primilor 10 
în curse cîștigate

mult de 
impresia 
spulbera 
slăbește 

curselor,

★

După ani mulți, in care frunțile 
noastre se încruntau la auzul cuvîn- 
tului semifond, iată că au venit și 
pentru noi zile frumoase... în 1972

MONDIALEUROPAROMÂNIA

800 UCTDI

RECORD 1:46,4 (1973) RECORD 1:43,7 (1973 RECORD 1:43,7 (1973)
1:46.4 Gh. Ghipu 1 :43,7 Fiasconaro (Italia) 1:43.7 Fiasconaro (Italia)
1:48,3 Gh. Ungureanu 1:45.1 Carter (Anglia) 1:43.9 Wohlhuțer (S.U.A.) •
1:49.3 D. Tit 1 :45.3 Arzanov (U.R.S.S.) 1:44.4 Malan (U.S.A.) *
1:49.6 N, Onescu 1 :45-4 Fromm ’ (R.D.G.) 1:45.1 Carter (Anglia)
1:50.0 I. Damaschin 1:45 8 Philippe (Franța) 1:45.2 Boit (Kenia)
1:50.2 P. Lupan 1:45.9 Plachy (Cehoslovacia) 1:45.3 Silei (Kepia)
1:51.6 A. Dinescu 1:45.9 Ohlert (R.D.G.) 1:45.3 Wottle (S.U>.)
1:31.7 AI. Moldovan 1:46,0 Clement (Anglia) 1 :45.3 Arzanov (U.R.S.S.)
1:52.5 M. Flore a 1:46.2 Browne (Anglia) 1:45.4 Fromm (R.D.G.)
1:52,6 E. Gale 1 :46,4 GHIPU (ROMANIA) 1:45,4 Hooker (Australia)

1 :46,4 Schmid (R.F.G.)
•) - obținut pe 880 y (804,68 m) s-au

scăzut 0,7 s.

i son1 w V U fVSa. 1 Iii

RECORD 3:39,0 (1973) RECORD 3:34,0 (1970) RECORD 3:33,1 (1967)
3:39,0 Gh. Ghipu 3:36.8 Hansen (Danemarca) 3:34,6 Bayi (Tanzania)
3:43,8 P. Lupan 3:36,8 Boxberger (Franța) 3:36,2 Wottle (S.U.A.)
3:45.9 N. Onescu 3:36.8 Arese (Italia) 3:36.6 Jipcho (Kenia)
3:48.4 D. Tit 3:37.2 Păivărinta (Finlanda) 3:36.8 Hansen (Danemarca)
3:48,4 F. Sandru 3:37.7 Gysin (Elveția) 3:36,8 Boxberger (Franța)
3:48.6 I. Damaschin 3:37.8 Scbaarn (Olanda) 3:36.8 Arese (Italia)
3:49,1 A. Sîrbu 3:37.8 Pantelei 5 (U.R.S.S.) 3:37,2 Păivarinta (Finlanda)
3:49.3 C. Dim a 3:38,0 de Hertoghe (Belgia) 3:37,3 Dixon (Noua Zeelandă)
3:49,5 Gh. Ungureanu 3:38,1 Welmann (R.F.G.) 3:37,4 Quax (Noua Zeelandă)
3:49,7 D. Nicolae 3:38,5 Clement (Anglia) 3:37,6 Boit (Kenia)

3:38,5 Foster (Anglia)

Gheorghe Ghipu reușea 1:47,5 la 809 
m, doborînd cel mai vechi record 
al țării și anunțînd _ brusc marele 
său talent, 
pentru el un 
integrale, ba 
promisiunilor, 
recordman 
1 500 m, 
3:40 (3:39,0), Ghipu și-a îmbunătățit 
recordul la 800 m, alergînd la Nisa, 
la semifinalele Cupei Europei 1:46,4. 
Apoi, el a cîștigat la Dusseldorf 
titlul continental în aer liber al 
atletismului nostru masculin. A pier
dut o singură cursă în acest an, la 
Nisa, în fața puternicului Dieter 
Fromm (R.D. Germană). La capătul 
unui sezon excelent, Ghipu și-a cîști
gat un bun renume în cercurile a- 
tletismului internațional și remarcăm 
că, intr-un pronostic asupra campio
natelor europene de la Roma coti
dianul francez L’Equipe îl așează pe 
valorosul nostru junior între posibilii 
ciștigători ai probei de 1 500 m ! !

Tn frumoasă ascensiune s-a aflat 
și craioveanul Nicolae Onescu, cla
sat pe locul doi la C.E. de juniori, 
în urma lui Ghipu. Serios, modest 
și inimos, Onescu este la rîndul 
său o valoare sigură, pe care se 
poate conta.

Faptul că în fruntea celor mai 
buni semifondiști români ai anului 
găsim doi juniori este semnificativ 
și deschide perspectiva afirmării pe 
plan internațional, stimulînd tlnăra 
generație 
activitate

Anul 1973 a însemnat 
sezon al confirmării 

chiar și al depășirii 
După ce a devenit și 

de seniori al țării la 
coborînd sub granița lui

pentru o mai sîrguincioasă 
de pregătire.

Vladimir MORARU

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora
: întrecerile etapei a Il^a a cam

pionatului capitalei la arme cu aer 
comprimat.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora;8: 
Rapid — I.T.B. (f. A), sala Progre
sul, de la ora 18,30 : Progresul — 
Rapid (m. A), sala Institutului Peda
gogic, de la ora 17 : Universitatea — 
Flacăra roșie (f B).

DUMINICĂ
CICLOCROS : Traseul din cartierul 

Balta Albă, ora 10 : „Cupa Olimpia" ;
FOTBAL :StadionuI Steaua, ora 10: 

Steaua — C.F.R. (tln.-rez.) ; Stadio
nul „23 August", ora 16,30 : Steaua
— C.F.R. Cluj (Divizia A) ; Stadionul 
Dinamo, ora 12 : Dinamo — S C. Ba
cău (tin.-rez.) ; Stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo — S.C. Bacău (Di
vizia A) ; teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (Divizia B) : teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Olimpia Giurgiu ; 
teren Steaua, ora 12 : Șoimii TARCȘM 
—Voința ; teren Triumf, ora 11 : Tri
umf Buc. — Laromet ; teren Electro
nica, ora 11 : Electronica — Unirea 
Tr. ; teren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — FI. roșie (Divizia C).

HOCHEI : Patinoarul artificial 
August", de la ora 18 : Dinamo 
Steaua (partidă în cadrul 
naționale).

RUGBI : Teren Gloria, ora 
Gloria - C.S.M. Sibtu (A), 
Constructorul, Or» 
rul — Rapid (B), 
(IV), ora 11 : Arhitectura — 
Petrolist Ploiești (B), teren 
tultii II. ora 10,30 : A.S.E. 
nautica (B).

ȘAH : Aula I.P.G.G., de la ora 16 : 
runda a IV-a a finalei campionatu
lui național.

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
9 : campionatul Capitalei, etapa 
n-a la arme cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
8,30 : Electra — Delta Tulcea im 
Dinamo — Explorări B. Mare, Steaua
— Viitorul Bacău (m A), sala Giu
lești, de la ora 9 : Confecția — Lo
comotiva (m B), C.P.B. — Progresul 
(f. B), sala Flacăra roșie, ora 10 : 
Spartac — Viitorul (f B). sala 
L'REMOAS. ora 10 : Confecția — 
Tomlatex Constanța (f B),

„23

diviziei

10.30 : 
____  ___ teren 

ora 9,30 : Constructo- 
, teren Tineretului 

Tînărul 
Tinere- 

- Aero-

ora

A NINS LA MUNTE!
Covorul alb de zăpadă imaculată a 

gătiri pentru amenajarea pîrtiilor de schi

COMPETIȚIONAL Șl PREGĂTIREA ECHIPELOR
cu ce folos). S-a ivit însă întreba
rea: ce vor face ceilalți voleibaliști 
(marea masă) după încheierea ..Ia 
sprint" a campionatelor ?

Ca să nu mai enumerăm „găsel
nițele" noului sistem (căci mai 
sînt), să-i vedem roadele doar prin 
prisma turului. Pînă să ae încăl
zească și să se dumirească bine, 
majoritatea echipelor s-au și văzut

acoperit munții I Se fac pre- 
și săniuțe I

' DECI, IN CURIND, SPORTURILE DE IARNA VOR INTRA IN DREPTU
RILE LOR LEGITIME I

Un motiv in plus ca un 
pundâ invitației lansate de 
Restaurante — București, de 
mătorul itinerariu :

BUCUREȘTI — BUȘTENI
ȘOV — cu plecarea in fiecare duminică 
tierul Balta Albă — Titan (complex A9) 
din fața restaurantului CINA — costul excursiei fiind de 77 lei.

Pentru cei ce se simt atrași de farmecul pitoresc al naturii, 
ITHRB continuă organizarea excursiilor duminicale pe itinerariile :

— București — Ploiești — Văleni — Cheia, cu plecarea la ora 
7,30 din cartierul Berceni, din fața centralei telefonice — b-dul Meta
lurgiei — la prețul de 65 lei ;

— București — Pitești — Curtea de Argeș — Hidrocentrală — 
cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Drumul Taberii — din fața cine
matografului Favorit — la prețul de 77 lei.

In costul biletelor pentru excursiile de mai sus, este inclus un dejun. 
Plata se efectuează direct la autocar.

număr cit mai mare de bucureșteni sâ răs- 
către întreprinderea de Turism, Hoteluri și 
a participa la excursiile organizate pe ur-

beneficiară a perioadei de transfe
rări, Universitatea Timișoara s-a 
prezentat mult sub pretențiile ce se 
pot ridica fată de această echipă. 
Să reținem ideea că două dintre 
componentele sextetului de bază ti
mișorean (Maria Antonescu — a 
cărei pregătire lasă de dorit — și 
Emilia Cernega) fac parte din lotul 
național. în ce condiții se vor pre
zenta ele, cînd vor fi chemate să 
îmbrace tricourile reprezentativei ?

Rapidul a fost tot timpul o amin
tire a ultimilor doi ani, iar echipele 
pe care le credeam mai bine pure 
la punct — Dinamo și Penicilina 
Iași — ne-au dovedit cu prisosință, 
în meciul dintre ele, cît de slabe 
sînt totuși. Doar Farul. între for
mațiile mai bune ale diviziei (căci 
numai la acestea ne referim), me
rită cuvinte de laudă pentru com
portare, iar Constructorul pentru 
rezultatele obținute, în situația în 
care și-a pierdut jucătoarele amin
tite, ridicate cu eforturi tn propria 
pepinieră.

în fine, să așteptăm returul (căci 
o soluție* competitională mai stimu
latoare In prtegătire nu mal e po
sibilă în momentul de față, după 
încheierea turului), nădăjduim că 
antrenorii vor privi totuși cu mai 
mult simț de răspundere pregătirea 
generală a echipelor.

mai bune știu că 
ce eforturi Ia an- 
învinge pe cele 

în fața răspunsu- 
de ce acest tur 
a fost atît de 
piper ? Nu ne 
decît să cons- 
situații para- 

ce mai întîi 
că

dispun de loturi 
și fără cine știe 
trenamente, pot 
slabe. Și iată-ne 
lui la întrebarea: 
al campionatelor 
lipsit de 
rămîne, 
tatăm 
doxale.
facem încă o dată precizarea

sare și 
așadar, 
unele 
după

DIVIZIA A DE VOLEI ÎNTRE TUR Șl RETUR

printre primele 3 formații ale fie
cărei serii, deci cu drept de a lua 
parte la turneele pentru locurile 
1—6. altele fără această șansă, deci 
sigure candidate la lupta pentru 
rămînerea în divizie. Pe fruntașe 
nu le mai afectează așa de mult 
tnfrîngerile în meciurile directe 
căci — se știe — noua regulă pre
vede că toate formațiile calificate în 
unul sau altul dintre turnee vor 
începe jocurile în deplină egalitate, 
detașate complet de ceea ce’ au 
realizat sau nu pînă atunci. Cum 
în fiecare serie există cîte 2-3 ehi- 
pe fără pretenții la locurile 1—6, 
acestea așteaptă o pregătire 
serioasă, perioada dinaintea amin
titelor turnee (cîțiva antrenori ne-au 
spus-o deschis1». iar acelea care

mai

pregătirea arătată de echipe în tur 
a fost (cu puține excepții) foarte 
slabă Astfel, de pildă, formația 
feminină a studentelor de Ia 
I.E.F.S. — una dintre fruntașele di
viziei în anii trecuți — nu a reușit 
să cîștige nici un meci. Pe bună 
dreptate se întreabă unii specialiști: 
cu ce folos adună această secție, 
an de an, jucătoare de valoare, de 
la alte echipe ? Este știut faptul că 
în actualul campionat I.E.F.S. (ca
re, este drept, a ‘ ‘
Cengher și Luxa 
ficiază de aportul 
(Carmen Puiu și
Ia Constructorul, de clujencele Doi
na Botezan și Margareta Bako, de 
alte tinere voleibaliste, dar reĂiltate- 
le nu justifică acest» achiziții, O altă

pierdut pe Maria 
Racovițan) bene- 
a două jucătoare 
Doina Stoian) de

Aureliqn BREBEANU

SINAIA — PREDEAL — POIANA BRA- 
dimineața la ora 7,30 din căr
ți din Piața Palatului R.S.R. —

(7309)

DIRECȚIA GENERALĂ A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR

LA TOATE OFICIILE P.T.T.R. DIN TARA 
A ÎNCEPUT CONTRACTAREA 

ABONAMENTELOR LA PUBLICAȚIILE 
CUPRINSE IN CATALOGUL PRESEI 
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HANDBALISTELE PARCURG 
ULTIMA ETAPĂ A PREPARATIVELOR 
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI MONDIAL

Au mai rămas_doar trei săptă- 
mînj pînă la startul In cea de a V-a 
ediție a campionatului mondial de 
handbal feminin, programat între 
8 și 15 decembrie în Iugoslavia.

Cele trei participante la întrece
rile grupei B (de la Zavidovici) se 
află și ele în febra preparativelor. 
Japonezele își fac bagajele pentru 
voiajul în Europa. La începutul lui 
decembrie ele vor juca partide de 
pregătire chiar în sălile ce vor 
găzdui meciurile campionatului 
mondial. Atunci ne vor fi dezvă
luite o parte din surprizele pregă
tite de handbalistele nipone pentru 
acest carppionat mondial. Echipa 
Norvegiei se află angajată — în 
zilele de 16. 17 și 18 noiembrie 
— în „Turneul țărilor nordice", or
ganizat de federația de specialitate 
din Finlanda, la care asistă în cali
tate de observator și antrenorul 
principal al lotului npstru, .prof. C. 
Popescu. El este însoțit de opera
torul cinematografic Mircea Io
nescu.

Sportivele noastre s-au reîntîlnit 
la 8 noiembrie, la Cluj, pentru o 
perioadă de pregătire de 10 zile. 
S-au prezentat cele 16 jucătoare și 
antrenorii C. Popescu și Dan Bălă- 
șescu. Lidia Stan și Doina Cojocaru 
sînt în curs de refacere (medieri

;,TROFEUL CARPAȚI *
(Urmare din pag. 1)

în ceea ce privește forma defini
tivă a lotului pentru campiona
tul mondial, pe care-1 va găzdui 
țara lor. Selecționata R.D. Ger
mane are acum .altă „osatură", 
fără, însă, ca prin aceasta să-și 
fi pierdut ceva din valoare. Din 
echipa finalistă a C.M. din 1970 
și care la J.Q. de la Munchen 
a ocupat locul' IV au „dispărut", 
portarul Frieske, Randt, Langhofî 
(subtilul conducător de jot), Zim
mermann, Rohring, Zornaek și 
Jankhoffer. Au rămas,. în schimb, 
alții, suficient de bun( și de ex
perimentați pentru a face din 
reprezentativa țării gazdă a C.M. 
una dintre cele mai puternice 
formații din lume. Este vorba 
de portarii Voigt și Weiss, am
bii component! ai lotului olim
pic, de vechii internaționali 
Ganschow, Lackenmaher, Rose, 
Hildebrand sau Bohme, alături de 
care au fost promovați și încer
cați Teu succes) o serie de tineri 
jucători, dornici de afirmare, ca
pabili să contribuie la înscrie
rea echipei lor în circuitul ma
rilor victorii internaționale. Dar, 
iată lotul anunțat pentru „Tro
feul Carpați" de federația de 
specialitate din R.D. Germană, 
între paranteze fiind trecute nu
mărul de selecționări și numă
rul de goluri înscris pentru e- 
chipa reprezentativă : Voigt (52), 
Weiss (44), Potzsch (7) — portari; 
Ganschow (141—538 I) Doring 
(7—17), Peter Rost, fratele cele
brului Karl-Heinz Rost (29—62), 
Pietzsch (28—36), Hildebrand 
(69—94), Kăhlert (18—34), Bohme 
(57—118). Rose (78—115). Lacken- 
maher (133—159), Schmidt (7—5), 
Engel (24—30), Kral (20—25). 
Este, avem impresia? echipa pe 
care cei doi antrenori o vor pre
zenta și la G.M., deoarece, din 
cite știm, doar Dieter Lenz sau 
Gunther Dreibrodt, doi' tineri 
handbaliști verificați în ultimul 
timp (primul a și disputat 20 de 
partide în echipa națională) ar 
mai putea emite pretenții la un 
loc în selecționată.

O situație total diferită o 
prezintă echipa Danemarcei, care 
la Cluj se va prezenta într-o for
mulă nouă, cu foarte mulți de- 
butanți. Probabil că forul de 
specialitate danez a apreciat că 
rezultatele din ■ acest sezon, pre
mergător unui campionat mon
dial nu sînt deloc încurajatoare 
și atunci a procedat la o rema
niere substanțială a . formației. 
Desigur că nu este vorba de un 
iot totalmente necunoscut. La 
Cluj vor putea fi văzuți cîțiva 
dintre cei mai reputați handba- 
liști danezi : Arne Andersen (123 
selecționări I), Bcngt Jorgensen, 
Ton Lund sau Claus From. Cum 
spuneam însă împreună cu ei vor 
evolua o serie de tineri jucători 
(18—20 de ani), reprezentanții cei 
mai autorizați ai noului val al 
handbalului danez: Erik Petersen, 
Pazyi, Bock, Bengt Larsen. Tony 
Jorgensen. în ce privește noută
țile din cadrul lotului iugoslav 
vom publica o relatare a cores
pondentului nostru din Belgrad,

nu garantează că ele vor fi. la în
ceputul lui decembrie, în plenitu
dinea forțelor), dar „plutonul" acci
dentatelor s-a mărit: Doina Furcoi 
— întindere de ligamente. Rațiunea 
preparativelor în comun a fost a- 
cumularea de pregătire cu caracter 
fizic și tehnic. S-a lucrat pentru 
creșterea potențialului fizic și pen
tru perfecționarea tehnicii, s-au fă
cut eforturi pentru înțelegerea de
plină a concepției de joc. N-au 
fost programate partide de verifi
care, fiind — în schimb — vizio
nate. cu ajutorul peliculei, întîlni- 
rile de la Pitești din cadrul „Tro
feului Carpați". Trei dintre jucă
toarele lotului — Elisabeta Ionescu, 
Elena Frîncu și Maria Boși — au 
fost cedate lotului de tineret pentru 
turneul din Polonia, urmînd să re
vină la 20 noiembrie.

Următoarea etapă — și ultima 
înaintea C M. — se desfășoră la 
Ploiești. între altele, echipa va sus
ține la 24 noiembrie (la Ploiești, 

zcu începere de la ora 18,30) și 26 
noiembrie (la București, în sala 

^Floreasca, de la ora 18) două par
tide amicale cu echipa reprezenta
tivă a Bulgariei. în cazul în care 
cele două meciuri cu echipa 
U.R.S.S. (prevăzute pentru 2 și 4 
decembrie) nu vor mai avea loc, 
lotul va întîlni în partide de an
trenament echipe feminine divizio
nare din campionatul nostru.

Hristache NAUM

ÎN DIVIZIA B

20 DE FORMAȚII 
CU SANSE

DE PROMOVARE
In urmă cu puțin, timp a căzut corti

na peste primul tur al diviziei secunde 
de handbal, competiție care cuprinde 
40 de formații aspirante la intrarea in 
rindul celor mal bune echipe ale țării. 
Situația pe care ne-o oferă clasamentele 
celor patru serii, acum, după consuma
rea prințelor nouă etape, este cu totul 
neobișnuită față de edițiile anterioare, 
neexistînd măcar o echipă care să nu 
fi acumulat vreun punct,- dar șl nici 
un lider care să fi scăpat de infnngere. 
Ba mai mult, este de dotat faptul că 
în seriile feminine liderii sint desem
nați pe baza golaverajului, în timp ce 
la masculin primele clasate sint despăr
țite de urmăritoarele lor printr-un sin
gur punct.

Toate aceste amănunte cifrice denotă 
un echilibru neobișnuit, echilibru pe 
care 1-ant așteptat multă vreme și care 
caracterizează — în fine 1 — întrecerile 
formațiilor din cei de-al doilea eșalon 
valoric al handbalului nostru, partidele 
au reușit, în majoritate, să se ridice la 
un nivel înalt și este clar câ o impor
tantă contribuție la acest progres re
vine și federației de specialitate, care 
a hotărît serioasa întinerire a loturilor 
divizionarelor B.

Despre șansele de promovare ale echi
pelor aflate in fruntea celor patru serii 
este prematur să discutăm, pentru că 
șanse aproximativ egale au în momen
tul de față nu mai puțin de... jumătate 
dintre cele 40 de formații !

Dacă în fruntea clasamentelor situa
țiile sînt. deocamdată, destul de strîn- 
se, la „coadă" găsim Cîteva echipe cu 
foarte puține șanse de a supraviețui în 
divizia secundă. Ne gîndim. în r^nod 
special, la Textila Sebeș (f) și CIL Tr. 
Severin (f), la Știința Bacău (f) șl la 
Gloria Araci (m).

Din fericire — pentru toată lumea — 
din divizia B au mal rămas de disputat 
încă 9 etape, care încep să se desfă
șoare odată cu primele zile ale primă
verii anului viitor, pînă atunci, să 
aruncăm o privire asupra clasamente
lor de la sfirșltul primului tur :

FEMININ, Seria I
1. Voința Buc. 9 « 0 3 142—100 12
2. Vulturul Ploiești 9 6 0 3 98— 79 12
3. Progresul Buc. 9 6 0 3 90— 81 12
4. CSU Construcții 9 5 1 3 104— 82 115. Voința Iași 9 5 1 3 86— 89 116. Constr. Buc. 9 4 2 3 91— 99 10
7. Gloria Buzău 9 2 4 3 83— 94 8
8. Tomistex C-ța » 3 1 5 80— «5 7
9. Voința Craiova 9 3 0 6 81—106 6

10. Știința Bacău 9 0 1 8 73—113 1
Seria a II-a

1. Sparta Mediaș 9 7 0 2 118— 73 14
2. Nitramonia Făg. 9 7 0 2 91— 74 14
3. Constr. B. Mare 9 6 1 2 130— 88 13
4. Univ. Cluj 9 6 1 2 107— 69 13
5. Voința Sighișoara 9 5 0 4 119— 97 10
6. Voința Sf. Gh. 9 4 0 5 87— 91 8
7. Teba Arad 9 4 0 5 «0— (T8 8
8. Guban Timișoara 9 3 0 6 96—106 6
9. Textila Sebeș 9 1 1 7 66—122 3

10. CIL Tr. Severin 9 0 1 8 79—165 1
MASCULIN,> Seria I

1. CAROM Gh. Gh.-Dej 9 8 0 1 178—113 16
2. Relonul săvinești 9 7 1 1 186—159 15
3. Știința Bacău 9 6 0 3 189—134 12
4. Rafinăria Teleajen 9 4 3 2 136—146 11
5. C.S. Pitești 9 4 1 4 145—150 9
6. Voința Buc. 9 4 1 4 137—148 9
7. Rapid București 9 3 1 5 159—175 7
8. CSU Suceava 9 2 P 7 158—185 4
9. Agronomia Iași 9 1 6 170—200 4

10. Co,merțul C-ța 9 1 i 7 135—181 3
Seria a n-a

1. Timișul Lugoj 9 5 i 3 164—162 11
2. Univ. Craiova 9 5 0 4 153—142 10
3. Știința Petroșani 9 5 0 4 147—147 10
4. Metalul C. Mică 9 5 0 4 101—113 10
5. Tractorul Brașov 9 3 4 2 157—147 10
6. Știința Lovrin 9 4 1 4 140—143 9
7. Banatul Timișoarai 9 4 1 4 125—136 9
8. Nitramonia Făg. 9 4 0 5 152—127 8
9. Constr. Oradea 9 3 2 4 125—122 8

10. Gloria Arad 9 2 1 6 124—131 5

MULTE ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE
ÎN RUNDA NR. 14 A DIVIZIEI A

DINAMO (6-7) — 
S.C. BACĂU (17)

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/71 : 2—1 și 1—1 :
1971/72 : 1—3 și 6—0 ; 1972/73 : 1—2 
și 2—2.

Echipa băcăuană vine la Bucu
rești după două înfrîngeri conse
cutive, iar o a treia ar putea în
semna (în cazul unei victorii a pe
troliștilor) retrogradarea pe ultimul 
loc al clasamentului... De cealaltă 
parte, Dinamo, chiar dacă a pier
dut meciul-derby cu Steaua, se a- 
rată a fi în revenire de formă. în 
drum spre Capitală, S. C. Bacău 
a susținut, miercuri după masă, un 
meci amical, la Galați, cu divizio
nara B F. C. Galați. Partida s-a 
terminat cu scorul de 1—1. Băcă
uanii au rămas în continuare la 
Galați, unde au efectuat antrena
mente complexe. ' Vineri ei au 
plecat spre București. Dinamoviștii 
s-au antrenat și ei cu sîrg în a- 
ceastă săptămînă, susținînd și un 
joc-școală „în familie”; Antreno
rul Ion Nunweiller n-a anunțat 
nici o modificare în formula de 
echipă folosită în ultima perioadă.

ARBITRUL PARTIDEI : Gabriel 
Blau (Timișoara).

„0" CLUJ

Ultimele rezultate di
recte : 1970—71 : 3—0 și 0—0 ; 
1971—72 : 0—3 și 1—0 ; 1972—73 : 
2—2 și 1—1.

In cursul acestei săptămîni, stu-

(5)-JIUL (10)
denții clujeni s-au antrenat zil
nic, în familie, fără a susține vre
un meci de verificare. Ei nu vor 
putea alinia în confruntarea de 
azi, cu Jiul (care va fi transmisă 
in direct la televiziune), cel mai 
bun „unsprezece", deoarece Barbu 
și Bucur sînt indisponibil; (ulti
mul dintre ei a fost operat zilele 
trecute, după fractura suferită du
minică la Arad), iar Hurloi este 
plecat cu lotul național de juniori 
la Monaco. Echipa din Petroșani, 
a susținut miercuri după-amiază 
un joc de verificare cu Minerul 
Lupeni, obținînd victoria cu 4—2. 
Antrenorul T. Ivănescu nu-1 va 
putea folosi azi pe Stocker, care 
este suspendat — după cum se 
știe — pe două etape.

Fotbaliștii din Valea Jiului se află 
de ieri la Cluj, așteptînd cu în
credere întilnirea cu studenții, în 
care,. însă, șansele, cele mai mari 
sint, după părerea noastră, de par
tea acestora din urmă.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Po- 
povici (București).

UNIV. CRAIOVA (1)-C.S.M. REȘIȚA (3)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970—71 și 1971—72 :
C.S.M. a activat în Divizia B j
1972—73 : 2—2, 2—0.

„POLI" IAȘI (15-16) - STEAGUL ROȘU (9)
7---------------

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE. 1970/1971 : 0—1 și 0—2 ; 
1971/1972 : 1—0 și 0—0 ; 1972/1973 : 
Politehnica a activat în Divizia B.

După o pauză de un campionat, 
cele două formații se reîntîlnesc, 
duminică, pe stadionul din dealul 
Copoului, reînnodînd cu acest pri
lej, tradiția unor partide disputate 
mereu sub semnul echilibrului și 
chiar al surprizei. De astă dată brașo
venii, într-o accentuată reveni re de 
formă și cu un atac care pare să-și 
fi găsit formula optimă și pofta de 
gol, au de înfruntat, în formația 
studenților ieșerîi, un adversar ho-

tărit să-și apere șansele pe care 
le oferă avantajul terenului pro
priu. Elevii antrenorului Ilie Oană 
au susținut, miercuri, un meci de 
pregătire în compania divizionarei 
B, C.F.R. Pașcani, pe care au în
trecut-o cu scorul de 4—1 (autorii 
golurilor : Lupulescu, Incze, Ailoa- 
ie și Romilă II), dovedind o bună 
dispoziție de joc. Formațiile pro
babile ale celor două echipe pen
tru meciul de mîine vor fi apro
ximativ aceleași din etapa prece
dentă.

ARBITRUL PARTIDEI : Zoltan 
Szecsei (Tg. Mureș).

Derbyul etapei se joacă la Cra
iova. Universitatea va întllni, de 
data aceasta, una din revelațiile se
zonului, pe C.S.M. Reșița, care va 
sosi în orașul de pe Jii, recoman-X. 
dată nu numai de cîteva rezultate 
bune (victorie asupra lui Dinamo, 
ceea ce Universitatea n-a reușit), ci 
și de un loc fruntaș. Interesant de 
urmărit jocul celor patru extreme 
— Țarălungă, Marcu, Atodiresei și 
Florea, printre cele mai bune din 
țară, a căror viteză de reacție con
stituie puncte forte ale echipelor 
lor. Universitatea, însă, nu poate 
prezenta cel mai bun „11". Oblemen- 
co, Velea și Ștefănescu sînt încă 
indisponibili, Bălăci e plecat în 
Franța, cu Iotul de juniori. Desel- 
nicu, suspendat. La C.S.M., nimic 
deosebit, echipa de săptămînă tre
cută fiind. în totalitate, aptă de joc.

ARBITRUL PARTIDEI î Grigore 
Bîrsan (Galați).

A. S. ARMATA (12) - ȘP. STUDENȚESC (8)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : în edițiile de campionat 1970- 
71 și 1971-72, nu s-au întîlnit între 
ele, Sportul studențesc activînd în 
Divizia B.

După „dușul" de la Petroșani, din 
etapa trecută, mureșenii s-au pre
gătit în această săptămînă cu se
riozitate și ambiție pentru jocul cu 
Sportul studențesc. Joi, militarii au 
susținut un meci amical, la Turda, 
cu divizionara B, Arieșul. Scor: 
1—1. Pentru A.S.A. a îhscris fun
dașul Grigore. Au fost folosiți și

Naghi și Pîslaru, ambii restabiliți, 
așa că vor apare și mîine în for
mație.

în ciclul de pregătire al acestei 
săptămîni, studenții bucureșteni au 
inclus și două jocuri-școală, 
miercuri și joi, cu echipa de tine- 
ret-rezerve, în scopul omogenizării 
formației. Toți jucătorii sînt apți de 
joc, inclusiv Mircea Sandu care, 
după accidentul suferit, își va face 
reintrarea la Tg. Mureș.
ARBITRUL PARTIDEI : Mircea 
Rotaru (Iași).

F.C. ARGEȘ (6-7) -U.T.A. (15-16)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE i 1970—1971 : 4—1, 1—6 ; 1971—
1972 l 0—4, 2—1 ; 1972—1973 1 1—2,
3—0.

P1TEȘTENII s-au antrenat zilnic. 
Joi, echipa iui Ștefan Coidum a sus
ținut un joc de verificare în com
pania divizionarei C, Vulturii 
Cîmpulung Muscel pe care a între- 
cut-o cu 5—2. A fost rulat aproape 
întreg lotul, mai puțin Roșu (în con
tinuare indisponibil) și Pigulea a 
cărui întindere musculară a recidi
vat la unul dintre antrenamente. 
Jercan și Radu acuză 6 ușoară ră
ceală, diir, după toate probabilită
țile, ambii vor fi recuperați pentru 
jocul de miine. In formația piteștea- 
nă își va face reintrarea Marian Po
pescu. Și U.T.A. s-a antrenat în tot 
cursul săptămînii. Conducere teh
nică, la sfîrșitul ultimei ședințe de

pregătire, a comunicat că va men
ține, pentru partida de la Pitești, 
formula de echipă victorioasă în 
partida cu „U“ Cluj.

ARBITRUL PARTIDEI l Ilie Dră- 
gliici (București).

SPORTUL LA SATE A FOST SIMȚITOR IMPULSIONAT
(Urmare din pag. 1)

baze sportive corespunzătoare și. 
să-ți asume obligația găzduirii par- 
ticipanților".

EUGEN POPA — locțiitor al se
cretarului de partid, comuna Peș- 
tișani : „Crețenii au inițiat „Stru
gurelul de aur". Competiția este a 
lor. Noi să le organizăm pe ale 
noastre. După cîte am aflat, „Stru
gurelul" i-a ajutat pe cei din Cre- 
țeni să-și. îmbogățească baza mate
rială. Cine dorește același lucru 
n-are declt să-i imite și în cazul 
că ne vor trimite invitații, noi cei 
din Peștișani vom răspunde din 
inimă și vom veni. Avem datoria 
să ne sprijinim între noi“.

GHEORGHE UD REA — activist 
în Comitetul județean U.T.C. : „Nu 
toți sportivii ș-au prezentat la în
treceri într-o ținută corespunzătoa
re. I-am văzut pe unii jucînd des
culți sau îmbrăcați pestriț. Sportul 
impune o ținută civilizată, indife
rent de locul unde are loc compe
tiția. Chiar și la sate se cere o 
disciplină de concurs. Arbitrii n-ar 
trebui să lase la startul unei probe, 
de atletism, să spunem, concurență 
în pantaloni lungi și cu cravată la 
gît. Asociația sportivă nu are bani 
de echipament 7 Dacă președintele 
asociației ar strânge cotizațiile sis
tematic și nu în campanie ar avea 
bani nu pentru un rîr.d ci pentru 
două sau chiar mai multe seturi de 
echipament".

VICTOR FLORESCU — profesor 
de matematică, comuna Crețeni : 
„Intr-adevăr, la disputele „Cupei 
Strugurelul de aur" a fost înscris 
un număr prea mare de elevi în 
timp ce mulți tineri săteni au stat

în rîndurile spectatorilor. Elevii au 
orele lor de educație fizică și de 
asemenea și competiții speciale. Ar 
trebui ca în regulamentul oricărui 
concurs sportiv sătesc numărul 
elevilor să fie limitat la un procent 
de 2Oo/}“.

ACUM, LA MODĂ ESTE 
TENISUL...

în mare, aceleași opinii, dar alt
fel formulate, ne-au fost împărtășite 
și de interlocutorii noștri din 
Vrancea. Am aflat însă si lucruri 
noi. Așa, de pildă... GICA MITRO
FAN — președintele asociației spor
tive Voința Păunești; „Ca să pu
tem atrage tineretul sătesc în acti
vitatea sportivă avem datoria să 
oferim acestuia lucruri mereu noi, 
le-aș numi la... modă. Atunci cînd 
Gruia și compania au obținut în 
handbal rezultatele strălucite pe 
care le cunoașteți și toată lumea nu 
visa altceva decît handbal, am pro
fitat de conjunctură, amenajînd jn 
comună primele terenuri pentru a- 
cest sport. Și iată că astăzi, la Pău
nești, handbalul este sportul nr. 1. 
In prima reprezentativă a comu
nei activează nu mai puțin de șase 
țărani cooperatori. Și sînt jucători 
de bază. De cind cu Năstase, tinere
tului sătesc a început să-i placă 
tenisul. Am amenajat și noi un te
ren de tenis. Și amatori de joc a- 
vem. Ne lipsesc, însă, rachetele și 
mingile. De ce nu se găsesc ? Oare 
cei ce răspund de producerea ma
terialului sportiv nu au și ei obli
gația să țină seama de conjunctura 
favorabilă în care se află, la un 
moment dat, un sport sau altul 2“

MARIN APOSTU — președintele 
asociație, sportive Milcovul —

Milcov : „Cred că ar fi indicat ca 
manifestările sportive sătești de 
mai mare amploare să fie progra
mate primăvara, și aș indica luna 
mai, și nu toamna, tirziu, cînd ge
rul și chiar zăpada încep să pună 
stăpînire pe ținuturile noastre. De 
asemenea, consider că ar trebui or
ganizate, în tot cursul anului, în
tâlniri bilaterale, triunghiulare, în 
sfîrșit cit mai multe competiții mici, 
fără pretenții, care să țină tinere
tul sătesc angrenat într-o activi
tate sportivă continuă. In această 
situație, interesul pentru mișcare, 
pentru sport al tuturor sătenilor ar 
spori în mod considerabil".

ION VASILIU — prim vicepre
ședinte al C.O.E.F.S. Adjud : „Cam
pionatul asociației sportive organi
zat în orașe ar putea fi preluat la 
sate cu întreceri între brigăzile de 
cîmp. Un joc de fotbal, de volei, o 
întrecere atletică la sărituri sau la 
aruncări pot fi inițiate săptămînal 
și cred că s-ar bucura de succes 
cu singura condiție ca cineva să se 
ocupe de inițierea lor. Pentru a- 
ceasța ar fi de dorit ca la sate să 
existe cit mai mulți și mai bine 
pregătiți instructori sportivi".

TN LOC DE CONCLUZII
Din expunerile de mai sus reies 

o seamă întreagă de acțiuni ce se 
cer întreprinse pentru impulsiona
rea activității sportive în comunele 
și satele țării noastre. Am ținut să 
facem cunoscute aceste păreri în- 
trucît ele ar putea reprezenta un 
util schimb de experiență în orga
nizarea activităților sportive să
tești, pentru factorii din întreaga 
țară, responsabili și interesați de 
bunul mers al sportului la sate.

IMPERATIVUL ETAPEI

CONDUCĂTORII JOCURILOR
la Înălțimea misiunii lor i

A doua etapă care intră sub regimul efectelor imediate și deloc ne
glijabile ale colecționării de „cartonașe galbene" reclamă, înainte de 
orice, un efort în plus, o concentrare suplimentară din partea conducăto
rilor de jocuri, a' arbitrilor. Săptămînă aceasta a fost dedicată unor suite 
de lămuriri, de completări în privința opticii reale, regulamentare privind 
folosirea acestui mod public de a avertiza pe jucător. Cavalerii fluierului 
trebuie să realizeze optima modalitate de a o folosi, neefectuind nici exa
gerări in utilizarea lor, dar nici trecind la atitudinea de reținere, deter
minată de eventualele urmări pe care un avertisment dat „cutărui jucă
tor" le poate avea. în această direcție e chiar recomandabil ca arbitrii 
delegați să nici nu știe, să nu vrea să știe care dintre sportivii a căror 
întrecere o vor conduce e amenințat de sancțiune in cazul cînd i se 
arată în respectivul meci încă* un „cartonaș galben". Tot la capitolul 
avertismentelor sau eliminărilor se mai impune perfecționarea tehnicii de 
a efectua prezentările cartonașelor Cunoscuții arbitri internaționali — 
folosind o recomandare F.I.F.A. — îndepărtează pe ceilalți jucători de la 
locul unde s-a comis neregularitatea și, râmînînd numai in compania fot
balistului {sau fotbaliștilor) în cauză ii (le) va arăta in mod vizibil car
tonașul (galben sau roșu). Tot din experiența unor reputați „cavaleri ai 
fluierului" de la noi sau de aiurea aflăm că ei utilizează aceste mo
mente nu pentru a rosti acuzații cu ton ridicat ci, tocmai, pentru a-i 
calma pe cei care au comis infracțiuni, pentru a le spune motivul pen
tru care i se arată cartonașul.

Paralel cu grija specială spre adoptarea celei mai eficiente și mai 
echitabile atitudini în privința cartonașelor e cazul să reamintim că ar
bitrajele noastre — la toate eșaloanele și nu numai la Divizia A — 
au nevoie de o mai pronunțată notă de obiectivitate și echilibru. Pro
centajul deciziilor care arată o mare severitate față de oaspeți și o pe
riculoasă miopie cînd e vorba de sancționarea gazdelor e încă alarmant 
și face ca — mai departe — posibilitatea de exprimare a formațiilor 
aflate in deplasare — și așa gîtuită de retrograde principii tactice și de 
aspirații mici — să se diminueze și mai mult din cauză că unii dintre 
„cavalerii fluierului" sint extrem de curajoși cu musafirii; atitudine pe care 
nu o mai abordează și față de echipa organizatoare. Iar dintre cele mai 
frecvente încălcări ale prevederilor regulamentare e tot mai supără
toare nerespectarea distanței de 9,15 m, la loviturile libere directe 
sau indirecte, precum și la executarea loviturilor de colț.

Avem convingerea că arbitrii, care dovedesc, prin înseși faptele lor 
pasiunea pentru fotbal, vor face față cu toată corectitudinea și competen
ța acestei perioade dificile care începe, finalul turului, cind crește gradul 
de combativitate și de angajare al fiecărei partide.

Eftimie IONESCU

PETROLUL (18)- F. C. CONSTANTA (2)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 : 1—1 și 1—1 ;
1971/72 : 1—0 și 1—1 ; 1972/73 :
0—1 și 0—0.

Petroliștii au făcut pregătiri in
tense pentru acest joc atît de im-, 
portant. Miercuri, ei au susținut 
un meci amical cu divizionara C 
Chimia Brazi pe care au întrecut-o 
cu 4—0. Autorii golurilor Dincuță, 
Pîrvu, Ciupitu și Eparu. Pentru 
jocul de mîine, antrenorul Mir
cea Dridea ne-a anunțat ca si
gură reintrarea lui Dincuță. F. C. 
Constanța s-a preocupat mult în 
această săptămînă de meciul cu 
Petrolul, pentru că vrea să se

mențină în plasa liderului. Echipa 
lui Hașoti știe că a cîștigat anul 
trecut la Ploiești, dar mai știe că 
mîine gazdele vor face totul pen
tru a nu rămîne în posesia „lan
ternei". Cu gîndul la acest meci 

■greu, pregătiri intense pe litoral. 
Joi, constănțenii au susținut și un 
joc de pregătire cu formația de 
tineret-rezerve pe care au învins-o 
cu 2—1, prin golurile marcate de 
Tănase și Vigu. în privința forma
ției o incertitudine : Antonescu 
care a suferit o entorsă la gleznă.

ARBITRUL PARTIDEI : Alexan
dru Firvu (București)

STEAUA (4)-C.F.R. CLUJ (13)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1970—1971 : 0—5, 6—0 ; 1971 
—1972 : 1—1, 1—2 ; 1972—1973 j
0—1, 1—1.

Steaua n-a cîștigat decît o sin
gură dată în fața clujenilor, în 
schimb a pierdut de trei ori, două 
meciuri încheindu-se la egalitate. 
Totul pledează, deci, pentru un 
meci echilibrat șl mîine. Numai că... 
niciun meci nu seamănă cu celă
lalt 1 Dacă C.F.R. va alinia 11-le

care a întrecut pe F. C. Argeș, în 
schimb, militarii voi- fi n-evoiți să 
modifice și linia de mijloc și ata
cul. Dumitriu IV, Năstase și 
Iordănescu devenind indisponibili, 
cvartetul ofensiv va fi alcătuit din 
Pantea, Răducanu, Agud și Ama- 
randei, iar locul lui Dumitriu IV 
(dacă el nu va putea fi recuperat) 
va fi luat de Iovănescu.

ARBITRUL PARTIDEI? Nicolae 
Cursaru (Ploiești).

„POLI" TIMIȘOARA (11)-RAPID (14)
• In campionatele , trecute cele 

două echipe nu s-au întîlnit, Poli
tehnica jucind în „B“.

• Mîine, pe stadionul „1 Mai" 
din Timișoara, se vor initial (in
tr-un meci echilibrat, deschis orică
rui rezultat) două echipe care doresc 
foarte mult victoria și, implicit, 
punctele — miză, cu ajutorul căro
ra să-și Îmbunătățească situația în 
clasament. „Poli" pornește oarecum 
favorită, deoarece joacă pe teren 
propriu și are un moral mai... ro
bust, după acea revenire s-pectacu-

loasă de pe. stadionul din Valea Do- 
manului, de duminica trecută. Nu 
există nici o indisponibilitate in io
tul pregătit, cu minuțiozitatea-i ru- 
noscută, de antrenorul timișorean 
Ion Ionescu. tn schimb, la Rapid, nu 
se știe dacă va apăra Răducanu, 
care are mina dreaptă în ghips, ca 
urmare a unei luxații. Giuleștenii 
au plecat aseară — cu trenul — spre 
Timișoara.

ARBITRUL PARTIDEI ; Gheor- 
ghe Manole (Constanța).

VIGU
desene de AL. CLENCIU

TERENURILE 16-imilor CUPEI
In cursul zilei de ieri au fost definitivate orașele 

(neutre), unde miercuri 21 noiembrie se vor disputa 
jocurile din cadrul 16-imiîor „Cupei României", 
lată programul complet :

PLOIEȘTI C.F.R. Pașcani — Petrolul
TIRGOVIȘTE Poiana Cimpina — Steaua
ORADEA U” Cluj — Stăruința Alejd
RM. VÎLCEA Politehnica Tlm. — F.C. Constanța

Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș
(oraș nedesemnat încă)

BUCUREȘTI C.S.M. Reșița — „Poli“ Iași
(se dispută La 22 noiembrie)

BUCUREȘTI U.T.A. — „U« Craiova
SIBIU Partizanul Bacău — Jiul

Amintim câ toate partidele vor începe la ora 13,30, 

excepție făcînd numai cele de la București și Sibiu, 

orașe in care sint programate cite douâ jocuri și unde 
orele partidelor vor fi fixate în funcție de necesități.

SIBIU C.F.R. Cluj — F.C. Argeș/
MEDIAȘ Dacia Orăștie — Sportul stud.
SIGHIȘOARA Oltul Sf. Gh. — știința Petroșani
P. NEAMȚ Steagul roșu — S.C. Bacău
CRAIOVA Rapid — Ch. Rm. Vîlcea
C. TURZII Minerul B. Mare — Gloria Bistrița

Dinam o — Ș.N. Oltenița
(orașul nedesemnat încă)

IN CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE

SALTUL VALORIC SE TOT AMINĂ L
Se va discuta mult și profund 

despre campionatul de tineret-re- 
zerve. Se va discuta luna viitoare, 
după finalul turului, cînd forul de 
specialitate va face o amplă ana
liză a acestui eșalon. Atunci se 
vor căuta și soluțiile salvatoare, 
frumoasele acțiuni realiste care 
să pună bazele unei perspective 
trainice, utile. Rină atunci, însă, 
discutăm despre ceea ce este. 
Despre puținele satisfacții ce ni 
le oferă acest campionat, etapă de 
etapă. Prea multe lucruri bune nu 
ne-a prea oferit pînă acum ! Și 
ne gîndim la elementele de fond, 
la tinerii aceia talentați care să 
amenințe primele formații. Ori
cum, în ultima vreme se observă 
cit de cit un oarecare interes ai 
publicului și pentru aceste par
tide. Bineînțeles, pentru partidele 
care sînt programate în deschide
rea meciurilor mari. Lumea e în
țelegătoare cu cei tineri, dar ru e 
dispusă să se aștepte la infinit 
„compromisuri" între o literă de 
regulament și o creștere valorică 
structurală, ce se impune de Ia 
sine.

Ultima etapă a fost, din feri
cire, o etapă mai sportivă, mai 
disciplinată. Măsura acestei ulti- 

<

me runde au dat-o. probabil, cu
vintele arbitrului I. Chilibar, con
ducătorul partidei Steagul roșu — 
Petrolul, terminată la egalitate, 
1—1 : „Disciplina jucătorilor am
belor . echipe ne-a permis să asi
gurăm jocului o bună desfășura
re". Au fost multe jocuri frumoa
se, dar nu de un nivel tehnic 
prea ridicat, din nou nu s-au re
levat plusurile valorice, atît de 
așteptate. Au existat, însă, șl ex
cepții de la fair-play-ul ultimei 
runde. Și ceea ce-i mai trist, toc
mai în derbyul juventiștilor, Di
namo—Steaua, disputat sîmbătă și 
cîștigat de... oaspeți printr-un gol 
înscris de Sălăgeanu cu trei mi
nute înainte de final. In derbyul 
acesta au fost eliminați doi jucă
tori, cite unul de Ia fiecare echi
pă, Szabadoș de la Steaua, și 
Vlad de la Dinamo, primul pentru 
faulturi repetate, celălalt pentru 
lovirea adversarului cind acesta 
nu jvea balonul. Cei doi au pri
mit joi seara cite o etapă de sus
pendare, timp util pentru medi- 
tare, deoarece Szabadoș este un 
fosj (și încă tînăr !) divizionar A. 
iar Vlad unul din cei mal talen- 
tanți jucători ai formației antre
nate de Lică Nunweiller. O sanc-

țiune a primit și secția de fotbal 
a clubului F.C. Argeș, un avertis
ment, pentru că echipa de tineret 
n-a prezentat la meciul cu C.F.R. 
Cluj „zece jucători sub 20 de ani 
pe foaia de arbitraj", așa cum o 
cere regulamentul. C.F.R. Cluj a 
făcut o contestație, dar a fost res
pinsă ca netaXată, și, așa, a ră
mas scorul din teren (2—2). deși 
o asemenea abatere de la o ho- 
tărîre aplicată la începutul com
petiției trebuia să fie „amendată" 
mai aspru, chiar dacă feroviarii 
nu trimiseseră suma necesară ad
miterii contestației.

în ansamblu, a fost totuși o 
etapă mai cuminte, cu numai trei 
cartonașe galbene (Boldici și Mir- 
șu — Universitatea Craiova : 
Soșu — S.C. Bacău), o etapă cu 
jocuri ceva mai atractive. Dar, 
făcînd suma lor valorică, nu ne 
putem bucura, nu prea putem 
spera la salturi de fond, și singu
ra noastră speranță se bazează pe 
„radiografia” competentă ce 1 se 
va face acestui eșalon, luna vii
toare, și pe măsurii® de revitali- 
zare fundamentală.

Mircea M. IONESCU

JOCUL METALURGISTUL CUGIR - 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 

SE DISPUTĂ LA SIBIU
Intrucît echipa Metalurgistul 

Cugir are terenul suspendat o eta
pă, întilnirea de Divizia B (seria 
IlI-a), Metalurgistul Cugir—Vultu
rii Textila Lugoj, de duminică, 
se va disputa ia Sibiu.

LOTO - PRONOSPORT
• TRAGEREA EXCEPTION AL 1 

I.OTO DIN 20 NOIEMBRIE 1973 !
• MÎINE CONCURSURI DUBLE 

LA PRONOSPORT !

Marți 20 noiembrie a.c., va a- 
vea loc la București tragerea ex
cepțională Loto care acordă par- 
ticipanților o bogată listă de pre
mii : autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100, excursii de cîte 2 
locuri în Republica Democrată Ger
mană — cu trenul — durata cca. 
10 zile, excursii de cîte 2 locuri 
în Italia — cu autocarul — durata 
cca. 18 zile (ambele excursii vor fi 
efectuate în cursul anului 1974), 
precum și numeroase premii în 
bani.

Pentru stabilirea numerelor cîș- 
tigătoare se vor efectua 4 extra
geri. în total vor fi extrase 29 de 
numere, premiile fiind atribuite pe 
9 categorii. Luni 19 noiembrie, este 
ULTIMA ZI pentru procurarea bi
letelor 1

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor la 
concursurile duble Pronosport de 
duminică 20 noiembrie a.c. Reți
neți 1 Participînd la ambele pro
grame : programul 1 alcătuit cu 
meciuri de fotbal din campionatele 
divizionare A și B din țara- noas
tră, iar programul 2 cu meciuri de 
fotbal din campionatul italian, vă 
măriți considerabil șansele de 
cîștig 1
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN ÎS NOIEMBRIE 1»73
FOND GENERAL DE PREMII: 1.047.642 

lei din care 20.52# lei report.
EXTRAGEREA I : 41 44 19 78 38 10 50 

89 9
EXTRAGEREA a Il-a : 76 15 17 46 75 

57 45 23 40
Plata premiilor se va face tn capitală 

îneepînd din 24 noiembrie pînă la 16 
ianuarie 1974, iar tn țară incepind apro
ximativ din 28 noiembrie pînă la 16 
ianuarie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET DE LA CLUJ

VOWJA TIMIȘOARA - RAPID 84-82! POLOSEMIFINALA

în semifinalele turneului de tenis de la Nottingham

i

NASTASE ÎL ÎNTÎLNEȘTE
PE JIMMY CONNORS

CLUJ, 16 (prin telefon). — In 
Sala sporturilorX din localitate au 
loc partidele celui de al doilea tur
neu (etapele 3, 4 și 5) al primului 
tur al campionatului național mas
culin de baschet. în prima zi am 
asistat la cîteva întreceri vin dis
putate (s-a înregistrat și o surpri
ză : victoria obținută de echipa Vo
ința Timișoara asupra Rapidului), 
determinate în special de modifi
carea regulamentului referitoare la 
aruncările libere. Iată rezultatele 
înregistrate și cîteva amănunte din 
desfășurarea partidelor de vineri : 
RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
TIMIȘOARA 82—84’ (46—39). Așa 
cum. era de așteptat (datorită bu
nei impresii produsă de baschetba
liștii de la Voința, în turneul pre
cedent), partida a fost echilibrată. 
După primele 7 minute, în cursul 
cărora scorul a avut o evoluție 
strînsă, bucureștenii au reușit să 
pună stăpînire’ pe joc și, ca ur
mare, tabela de marcaj le-a indi
cat avantaj pînă la pauză. La re
luare, tot rapidiștii sînt cei care 
domină, dînd impresia că vor 
cîștiga ușor această întîlnire, mai 
ales că în min. 24 avansul ajunse
se la 14 puncte, iar în min. 26 
la 17 puncte ! Victoria se contura 
și mai clar în min. 27, cînd cel 
mai bun jucător al timișorenilor, 
Viciu, părăsise terenul pentru co
miterea a 5 greșeli personale. Dar, 
conduși excelent de pe margine 
de tînărul antrenor Mircea Gașpar 
și dovedind, încă o dată, că for
mează o echipă închegată, baschet
baliștii de la Voința au avut o re
venire puternică, concretizată prin- 
tr-o apărare agresivă, intercepții, 
contraatacuri eficace, toate făcînd 
ca de Ia 68—59 (min. 31) în favoa
rea feroviarilor, scorul să devină 
69—68 pentru Voința ! Credem că 
aceasta a fost perioada hotărîtoare 
a întrecerii, deoarece a dat curaj 
jucătorilor timișoreni și a demo
ralizat pe rapidiști, care, pînă la 
sfîrșit, nu au mai izbutit să se 
regăsească și au transformat doar 
10 din cele 16 aruncări libere de 
care au beneficiat. Și, astfel, în
tr-un final extrem de disputat, e- 
chipierii Voinței, cu un plus de 
luciditate, rdar mai ales datorită 
lui Lup (aruncări precise de la 
distanță și semidistanță) au obți
nut un succes meritat, la care, Ia 
un moment dat, nu mai sperau. 

’Au. marcat Ivanîci 4, lancea 18, 
Viciu 13, Ondreikovici 4, Lup 31, 
Pascaru 8, Ilea 4, Csordas 2 pen
tru Voința, respectiv Florea 2, Vin-

au ratat 14 aruncări

TURNEUL INTERNAȚIONAL
UNIVERSITAR DE VOLEI

DE LA PRAGA
PRAGA, 16

Cehoslovaciei__ _________
din cadrul turneului internațional uni
versitar de volei, la care participă re
prezentativele U.R.S.S.. Bulgariei, Polo
niei, României și Cehoslovaciei. în cea 
de a treia zl s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 3—2 
(-15, 4, -12, 5, 1), Polonia — România 
3—o (4, 10. 5). In echipa noastră au evo
luat : Stancu. Mânu, D. ionescu, Han- 
drea, Chiș, Boldișteanu. Malusaris șl 
Săvoiu. Voleibaliștii români au sîmbătă 
zi de pauză, urmînd ca duminică să 
întilnească formația Bulgariei.

(prin 
au

telefon;, fn Capitala 
continuat întrecerile

tilă 19, Stănescu 12, Tursugian 11, 
Simulescu 12, Cr. Popescu 13, Pre- 
dulea 13. Au arbitrat bine E. Sa
rosi și D. Crăciun.

FARUL CONSTANȚA— I.E.F.S.
72—89 (35—45). Din nou, ca și în 
primele două meciuri ale campio
natului, studenții și-au bazat jocul 
pe atac și au neglijat apărarea, ca
pitol la care au fost depășiți cu 
regularitate, mai ales în lupta sub 
panou. Nu știm care ar fi fost re
zultatul dacă numeroasele recu
perări ale constănțenilor și-ar fi 
atins ținta. Dar, în majoritatea 
lor, acestea au fost ratate, uneori 
din poziții foarte clare. De altfel, 
baschetbaliștii de la Farul au avut 
o evoluție modestă, jucînd mult sub 
nivelul cu care ne obișnuiseră. Ei 
au comis multe greșeli de tehnică, 
pasele nu au avut adresă, iar la 
capitolul aruncări au fost foarte 
’deficitari :
libere, iar cele expediate de la 
distanță și semidistanță au fost 
imprecise de cele mai multe ori. 
De cealaltă parte, bucureștenii. 
printr-un joc foarte bun în atac 
(au alternat acțiunile poziționale cu 
contraatacurile declanșate de Bra
boveanu și A. Molnar), au avut 
în permanență inițiativa, reușind 
numeroase faze spectaculoase, în 
special prin Braboveanu, care a 
dovedit fantezie și eficiență în 
ofensivă. Echipa I.E.F.S. a obținut 
un succes net, însă, repetăm, jocul 
practicat în apărare ar trebui să 
dea de gîndit,pentru că în viitor 
pot întîlni adversare care nu vor 
rata așa cum a făcut-o Farul. Au 
marcat Zisu 14. L. Molnar 4. Szep 
2. Braboveanu 32. A Molnar 8. 
Berceanu 5, V. Gheorghe 9, Tu- 
cunel 5, Chircă 10, pentru I.E.F.S., 
respectiv Cîmpeanu 4, V. Ion 4, 
Ivascenco 10. Pasca 8, Purcăreanu 
16, Caraion 7, Spînu 19, Bănică 4. 
Au arbitrat bine I. Dinescu și St 
Grecu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI- 
C.S.U. GALAȚI 72—71 (36—34). 
Cele două echipe au furnizat o par
tidă deosebit de disputată, cu o 
spectaculoasă evoluție a scorului. 
In prima repriză, avantajul a al
ternat, fără ca vreo echipă să se 
distanțeze hotăirîtar. Primele nouă 
minute ale reprizei secunde au a- 
vut același aspect, dar apoi bucu
reștenii au izbutit să se desprindă: 
57—50 (min. 31), 63—56 (min. 33) 
și 70—59 (min. 35). Spre final, for
mația Politehnica a slăbit ritmul, 
permițînd gălățenilor să refacă han
dicapul și chiar să preia conduce
rea : 71—70. în ultimul minut, Bal
tag (C.S.U.) și-a lovit intenționat 
— cu pumnul — adversarul și a 
fost eliminat. Au urmat ratări de 
ambele părți și, cînd mai erau doar 
trei-patru secunde de jac, Szell a 
înscris coșul victoriei. Au marcat 
Szell 28, Krisbai 14, Șerbănescu 1, 
Dudescu 12, Molin 13, Rusu 4 pen
tru Politehnica, respectiv Magoș 14 
Baltag, 8, Răileanu 2. Marti- 
nescu 29, Tudose 12, Moraru 6. Au 
arbitrat bine G. Berekmeri sî 
I. Szabo.

STEAUA-I.C.H.F, 93—70 (42—31) 
dinamo-universitatea ti

mișoara 92—72 (49—35).
UNIVERSITATEA CLUJ- POLI

TEHNICA CLUJ 79—42 (36—16).
Adrian VASILESCU

însemnări din sala

finalei șahiștilor

RAPID SUSȚINE TREI JOCURI DECISIVE
tîrzie, 
ofici

al

PALERMO, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Joi seară, la o oră foarte 
și-au făcut apariția delegații 
aii, pentru turneul semifinal
C.C.E. iugoslavul A. Lambașa — vi
cepreședinte al F.I.N.A. — și austri
acul J. Dirnweber — secretarul 
E.W.P.S. (Comitetul european de po
lo din cadrul L.E.N.A.), ultimul 
aducînd programul jocurilor din 
cele trei zile. Ordinea întîlnirilor 
nu a mai fost stabilită prin tragere 
la sorți, ca la edițiile trecute. Răs- 
punzînd la întrebările ziariștilor, 
J. Dirnweber a declarat că regula
mentul actualei ediții prevede ca 
programul să fie făcut de o manieră 
care să convină echipei organiza
toare — în cazul de față Cannot
tieri Napoli — și să asigure suc
cesul de public. Decizia a fost lua
tă la ultima reuniune a E.W.P..S., 
desfășurată cu prilejul C.M. de la 
Belgrad.

Așadar, participantele la această 
semifinală au luat cunoștință de

IN NUMAI 24 DE ORE!
primul lor adversar cu numai . 12 
ore înaintea meciului inaugural. 
Programul reprezentantei țării noas
tre, Rapid București, prevede ca 
primă parteneră de întrecere (ca și 
la preliminariile de la Londra) for
mația O.S.C. Budapesta, deținătoa
rea trofeului. Meciul fiind progra
mat după ora închiderii ediției, re
zultatul și amănuntele asupra des
fășurării le veți putea afla în nu
mărul de mîine al ziarului. în con
tinuare, feroviarii vor juca sîmbătă 
dimineața cu S.K.K. Stockholm, iar 
sîmbătă seară cu Cannottieri Napoli 
(care este liberă în reuniunea de 
dimineață). Duminică dimineață, 
bucureștenii vor fi spectatori în tri
bună, iar seara vor susține ultimul 
meci, cu Ruda Hvezda Kosice, în 
deschiderea partidei O.S.C. — Can
nottieri.

AZI, LA ATENA

START ÎN BALCANIADA DE HALTERE
• Sportivii români sînt deciși să obțină rezultate bune

• Bulgaria aliniază cea mai puternică echipă
Astăzi, la Atena, se va da startul 

în Balcaniada de haltere, la care par
ticipă echipele Bulgariei, Iugosla
viei, Turciei, Greciei și României, 
în vederea acestei competiții, e- 
chipa țării noastre a părăsit Capi
tala cu avionul, în dimineața zilei 
de ieri. Au făcut deplasarea Ion 
Hortopan (cat. muscă). Stan Dinică 
(cat. cocoș), Marian Grigoraș (cat. 
pană), Aurel Miuț (cat. ușoară), 
Constantin Dumitru și Gh. Bercea 
(cat. semimijlocie), Gh. Mîinea (cat. 
mijlocie), Spiridon Herghelegiu 
(cat. grea) și Vasile Deac (cat. su
pergrea).

înainte de plecare, antrenorii Gh. 
Mănăilescu și Ilie Ienciu ne-au 
declarat că sportivii noștri se află 
în formă bună și pot obține cîteva

La 
Și

recorduri naționale și medalii, 
categoria muscă, Ion Hortopan, 
la categoria supergrea, Vasile Deac 
candidează chiar Ia medalii de aur. 
Pe echipe, favorită este selecționa
ta Bulgariei,

Forul de specialitate al Bulgariei 
a comunicat lotul care va lua star
tul la Balcaniadă. în rîndul halte
rofililor bulgari se află numeroși 
campioni olimpici, mondiali și eu
ropeni : Mustafov (cat. muscă), 
Atanas Kirov (cat. cocoș), Norair 
Nurikian și Gheorghi Todorov (cat. 
pană), Peter Ianev sau Mladen Ku- 
cev (cat. ușoară), Nedelcio Kolcv 
(cat. semimijlocie), Rumen Rusev 
(cat. mijlocie), Alexandr Kraicev 
(cat. grea) și Dimităr Tramburad- 
jiev (cat. supergrea).

Arbitrii delegați ia acest turneu 
sînt spaniolul A. Asenzio și vest- 
germanul W. Schneider. Delegarea 
ultimului a surprins, întrucît 
Schneider a declarat oficial, d.upă 
J.O., că nu va mai arbitra. în orice 
caz, nici unul dintre cei doi cava
leri ai fluierului nu și-a făcut apa
riția în Palermo pînă vineri la 
amiază...

Pe scurt, acestea sînt condițiile 
în care debutează vineri seară, 
primul turneu de amploare organi
zat în piscina „La Favorita". în 
efortul de a oferi inaugurării fes
tive puțin fast, organizatorii au in
vitat pentru demonstrații speciale 
pe săritorul Klaus Dibiasi și pe îno- 
tătoarea Novella Caligaris, ambii 
campioni ai lumii. Se fac eforturi 
pentru a se obține și participarea 
celebrului campion olimpic Mark 
Spitz, ce se afla, împreună cu soția 
sa, la Roma.

Pentru poloiștii feroviari, primele 
24 de ore ale turneului sînt dificile. 
Ei vor întîlni pe rînd- principalele 
pretendente la calificarea pentru 
finală, și numai un veritabil tur de 
forță (minimum 4 p în cele 
partide) le-ar putea oferi o 
de a rămîne în cursa pentru 
rirea trofeului. Să sperăm că 
Slăvei, Țăranu, Băjenaru și
chipierii lor se vor mobiliza puter
nic și vor folosi toată capacitatea 
lor de luptă pentru a ne oferi sa
tisfacția unor relatări favorabile de 
la piscina „La Favorita11..

Adrian VASILIU

LONDRA, 16 (Agerpres). — Se
mifinalele probei de simplu băr
bați din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Nottingham vor 
opune pe Ilie Năstase și ameri
canul Jjnimy Connors, într-una 
din partide, și pe olandezul Tom 
Okker englezului Mark Cox. In 
sferturile de finală, Okker l-a în
vins pe Ion Tiriac cu 7—6, 6—L 
Cox la eliminat cu 6—3. 1—6, 
6—2 pe americanul Tom Gorman, 
iar Conors l-a întrecut cu 6—2,

6—3 pe francezul Patrick Proisy. 
După cum se știe, Ilie Năstase 
și-a asigurat calificarea, cîștigînd 
cu 6—3, 6—4 partida susținută cu 
sud-africanul R. Moore.

în sferturile de finală ale’ pro
bei de 
gistrat 
Cooper 
ponia) 
(S.U.A.)
3—0 (abandon).

simplu femei s-au înre- 
următoarele rezultate: 

(Anglia) — Kiyomura (Ja-
6—4, 6—3 ; Heldman

— Mappin (Anglia) 6—2,

Susprizâ in Cupa Davis, la Melbourne

1-1 DUPĂ PRIMA ZI IN MECIUL
AUSTRALIA - CEHOSLOVACIA

trei 
șansă 
cuce- 
Rusu, 

coe-

MELBOURNE, 16 (Agerpres). — La 
Melbourne, pe terenurile gazonate ale 
clubului „Kooyong", în prezența a 9 000 
de spectatori, a început meciul de te
nis dintre echipele de tenis ale Australiei 
și Cehoslovaciei, care se întrec în cea 
de-a doua semifinală interzonală a „Cu
pei Davls" — ediția 1973. După prima 
zi, scorul este egal : 1—1. Punctul echi
pei Cehoslovaciei a fost realizat de ju
cătorul nr. 2 al oaspeților. Jiri Hrebec, 
care a obținut o surprinzătoare victorie 
CU 6—4. 8—10, 6—4. 7—5 în fața celebru
lui campion australian John Newcombe. 
Partida a durat aproape trei ore. dar 
victoria lui Hrebec s-a conturat foarte 
clar. începînd din setul trei, cînd New
combe, triplul cîștigător al wimbledo- 
nului, a fost de nerecunoscut. El a ser
vit foarte slab, iar cînd a Încercat să 
vină la fileu, a fost împins mereu îna
poi de Hrebec cu lovituri de retur ex
celente. Tînărul jucător cehoslovac (în 
vîrstă de 23 de ani), deplasîndu-se foar
te rapid. I-a derutat pe australian, reu
șind Imparablle lovituri de voie și pas- 
sing-shoturi precise. Hrebec obține a 
șasea victorie din cele șapte partide sus-

ținute anul acesta în meciurile pentru 
Cupa Davis.

In partida inaugurală a întîlnirii, Rod 
Laver, care joacă din nou după 11 ani 
în echipa țării sale într-un meci de Cu
pa Davis, l-a învins, după o oră șl 53 de 
minute, cu 6—3, 7—5, 7—5 pe Jan Kodes. 
După terminarea meciului, Rod' Laver a 
declarat : „Sînt fericit că revenirea mea 
in echipă a coincis cu o victorie. De 
trei sau patru ani nu am jucat atit de 
bine. Serviciile mele au fost, de data 
aceasta, fără greșeală".

Astăzi, meciul continuă cu partida de 
dublu. în care, după toate probabilită
țile, vor evolua perechile Kodes — Zed- 
nik (Cehoslovacia) și Newcombe — La
ver (Australia). —/

LA JOCURILE
BOXERII DE LA STEAUA SPORTIVE ASIATICE

ÎNVINGĂTORI ÎN SPANIA
MADRID, 16 (Agerpres). — 

Echipa de box a clubului Steaua, 
aflată în turneu în Spania. a 
tîlnit la Bilbao o selecționată 
gională, pe care a învins-o 
scorul de 8—4.

în-
re-
cu

în limitele categoriei mijlocie, 
Alee Năstac l-a învins prin K.O. 
în repriza a treia pe boxerul spa
niol Cossio. Celelalte victorii ale 
pugiiiștilor români au fost obți
nute de Constantin Gruiescu (cat. 
muscă), _' 
coș) și Gheorghe Ciochină 
pană).

Dinu Condurat (cat. co-
(cat.

teheran, 16 (Agerpres). — 
Consiliul federației Jocurilor spor
tive asiatice, întrunit la Teheran, 

hotărît să reprimească R P. Chi
neză ca membră a acestui for 
Sportiv. în .urma acestei hotărîri, 
Taiwanul nu va mai putea par
ticipa în viitor La această com
petiție. .

La cea de-a 7-a ediție a Jocu
rilor sportive asiatice, programate 
între 1 și 10 septembrie 1974 la 
Teheran, vor participa reprezen- 

1 fanții R.P. Chineze.
IN TURNEUL ARMATELOR PRIETENE LA SCRIMĂ

SPORTIVI CEHOSLOVACI DECORAȚI
FRUMOS SUCCES AL FLORETISTELOR

1. ECATERINA STAHL... 3 ILEANA GYULAI
(prin telefon). — 

mai modestă a flo- 
turneul de scrimă

MOSCOVA, 16
După evoluția 

retiștilor noștri, 
al Armatelor prietene ne-a adus în 
cursul serii de vineri o mare satis
facție. In proba individuală a flore- 
tistelor, reprezentantele României 
au cucerit două medalii : cea de aur 
prin Ecaterina Stahl și pe cea de 
bronz prin Ileana Gyulai. Toate tră-

STRATEGIA MARELUI MAESTRU

gătoarele noastre au trecut cu suc
ces primul tur. In cel de al doilea, 
însă, Olga Szabo nu reușește nici-o 
victorie și părăsește întrecerea, în 
schimb Gyulai și Stahl termină se
riile lor pe primul loc. în semifi
nale, este eliminată Ardeleanu, care 
nu obține decît 
— R.D.G.), apoi 
Pascu, după un 
Cirkova.

De reținut că 
cu o înfrîngere 
sale Gyulai (1—4) dar în continuare, 
ea trece din victorie în victorie 
dînd dovadă de o mare dîrzenie. 
Avînd 4 v ca și Derjinskaia, se dis
pută un baraj pe care Stahl îl cîști-

o victorie (la Jahn 
iese

baraj
din cursă și 

cu Stahl și

Stahl
în fața coechipierei

începe finala

clar cu 4—1 dobîndind locul
rîndul său, Gyulai realizează 3

I.
V

gă 
La 
terminînd pe ’ locul III.

In proba de sabie, sportivii români 
au trecut cu toții primul tur. dar în 
următorul, Culcea iese din compe
tiție. In semifinale sînt eliminați 
Marin și Nicolae, astfel că în finală 
participă Dan Irimiciuc si Al. Nilcă.

CLASAMENTE. — FLORETA MAS
CULIN : 1. Dabrowski (Polonia); 2. 
Denisov (U.R.S.S.); 3. Kaczmarek
(Polonia). FLORETA FEMININ : 1.
ECTERINA STAHL (ROMANIA) 4 v 
d.b. ; 2. Derjinskaia (U.R.S.S.) 4 v
d.b. ; 3. JLEANA GYULAI (ROMA
NIA) 3 v.

PRAGA, 16 (Agerpres). — La 
Praga, cu prilejul lucrărilor Con
gresului Uniunii cehoslovace de 
cultură fizică, Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist dip 
Cehoslovacia, a înmînat distincții 
unor sportivi fruntași, antrenori

și lucrători din domeniul culturii 
fizice. Au fost distinși cu ordine 
și medalii jucătorul de tenis Jan 
Kodes, fotbalistul Ivo Viktor, ju
cătorul de tenis de masă Jaroslav 
Stanek, atleta Eva Gleskova, bas- 
chetbalista Milena Jindrova și 
alții.

Beciul feminin de baschet
I. E. F. S. HAPOEL TEL AVIV

Partida centrală a primei runde 
a fost, fără îndoială aceea' care 
i-a opus pe Florin Gheorghiu și 
campionul „en titre", Carol Partos. 
Ploieșteanul este cunoscut prin te
nacitatea și dîrzenia sa, face parte 
din categoria jucătorilor care pierd 
greu și rar cu albele. Și, totuși, 
marele maestru a găsit cheia pen
tru „lacătul" său. Iată cum s-a 
desfășurat această luptă deosebit 
de interesantă :

ALB : C. Partos
i NEGRU: Fl. Gheorghiu

1. dl Ct6, 2. g3 g6, 3. Ng2 d5, 
4. Cf3 Ng7, 5. 0—0 0—0, 6. C4 d: c4, 
7. Ce5 ?! (O mutare orginală, dar 
care nu-și va dovedi eficacitatea. 
De obicei, se joacă 7. Ca3 cu re- 
cî.știgarea pionului și o poziție e- 
gală), 7...C5 ~ “
cu încercarea de a ține pionul în 
plus, dar o 
n-ar fi fost 
Gheorghiu), 8.
D : C5, 10. Cbd2, Ce6, 11. a3 (Poate 
că ar fi fost mai bine direct 11. b3, 
dar după ll...Dh5 negrul obține 
o egalitate facilă) 11... Ne6, 12. b3 
Tfd8, 13. Ta2 (Mutare bizară, dar 
unică, amenințările negrului încep 
să devină foarte neplăcute) 13... 
Tac8, 14. a4 (Se amenința 15... 
b5 !) 14... Dh5, 15. Na3 Cd5 (Foar

te interesantă ar fi fost continu
area 15...Cg4, 16. h3 Cge5, 17. 
C : e5 C : e5 18. f4 Cg4 ! ?. 19. h : g4 
Nd4 e 20. Tf2 D : g4, 21. Del
D : g3, 22. Cfl : b3 cu atac dis
trugător. Probabil că marele rnae-'

Octavian VINTILA

Ieri dimineață, federația de bas
chet a țării noastre a primit o te
legramă din partea F.I.B.A., prin 
care se anunță revenirea federației 
de specialitate din Israel asupra ho- 
tărîrii de a-și retrage echipele în
scrise inițial în cupele europene. Ca 
atare, meciul feminin I.E.F.S.—Ha- 
poel Tel Aviv, din cadrul Cupei

(Se putea și 7... Ce8

asemenea retragere 
în stilul lui Florin 
d : C5 Dc7, 9. C : el

Gheorghiu

Partoș
stru a ezitat să sacrifice o piesă 
și să intre într-un torent de com
plicații, preferind un cîștig mai li
niștit, dar mai sigur), 16. Nf3 Dh6!, 
17. N : d5 N : d5 (Chiar mai tare nl 
se părea 17 ... T : d5 ! cu continu-

area 18 ... Th5. Oricum, dispari
ția nebunului creează în poziția lui 
Partos mari slăbiciuni pe cîmpu- 
rile albe), 18. e3 Dh3 !, 19. f3 N : c4, 
20. b : c4 Td3 ! 21. Dbl (Pionul din 
e3 nu se poate apăra. După 21. De2 
urmează T : e3 !!, 22. D : e3 Nd4 ! 
cu cîștigul damei) 21... T : e3, 22. 
Ce4 (22. D : b7 Te2, 23. Tf2 Nd4, 
24. Ce4 Tel mat!) 22... Cd4, 23. 
Cg5 Da7, 24. c5 h6, 25. Ce4 C : f3 T, 
26. Rg2 Dc6, 27. T : f3 T : e4, 28. 
Db3 e6, 29. Taf2 Td8, 30. Nb4 
31. Rh3

cupelor, a fost repro'gramat să se 
desfășoare în zilele de 28 noiembrie 
la Tel Aviv și 5 decembrie la 
București (în sala Floreasca), în cu
plaj cu partida masculină Steaua 
— învingătoarea dintre Paisley B. C. I 
(Scoția) și B.B.C. Spartac — Pepsi, 
(Luxemburg). Un alt cuplaj se vaU 
disputa în ziua de 6 decembrie, tot 
în sala Floreasca : Politehnica —
învingătoarea dintre Union Garant 
Viena și Academica Coimbra (femi
nin), Dinamo — învingătoarea dintre 
Racing Ford Anvers și I.T.U. Is
tanbul (masculin), ambele în cadrul 
C.C.E.

g5 și albul cedează.
★

partide ale 
ingenioasa
Vaisman l-a în- 
loviturile tactice

Td7,
ZDENA ISTVANOVICI FACE PRONOSTICURI TURNEUL DE FOTBAL

celelalte 
remarcat

run- 
com- YANCHEIIDintre 

dej am 
binație prin care 
vins pe Ilijin, 
subtile de pe tablele la care ju
cau Georgescu cu Ghițescu (pri
mul are o poziție net cîștigată la 
întrerupere), Urzică cu Mititetlu și 
Șubă cu Ungureanu, finalul tragi
comic al întîlnirii Buza—Rădulescu. 
Clujeanul, , într-o poziție ușor cîș
tigată, a comis o gafă și... a fost 
făcut mat!

în general — o rundă animată 
și interesantă, de bun augur pen
tru lunga întrecere care a început

Valeriu CHIOSE

SUB PANOU
Sub semnătura Iui Abel Michea, 

ziarul parizian „L’HUMANITE" pu
blică următoarele asupra situației 
din baschetul francez și spaniol :

SPORTURILE DE IARNĂ ÎNAINTEA SEZONULUI
(Urmare âin pag 1)

anual de perfecționare și formare 
al instructorilor de schi ai Mini
sterului Turismului. Conform pre
vederilor Ministerului Turismului, 
începînd din această iarnă, în 
principalele stațiuni turistice mon
tane vor funcționa și școli de schi 
în care turiștii români vor putea 
(descifra și deprinde tainele schiului.

• Pîrtiilor de schi din Predeal 
și Poiana Brașov li s-au adus, în 
această toamnă, importante îm
bunătățiri (lucrări de întreținere, 
curățire, nivelare), astfel îneît flu
xul de coborîre al schiorilor să 
fie efectuat în condiții superioare.

• Peste cîteva zile, o echipă ro
mânească de probe alpine, cuprin- 
zînd pe Dan Cristea, Marian Bur- 
chi, loan Cavași și Alex. Manta, 
condusă de antrenorul Kurt Gohn, 
se va deplasa în Austria, în loca
litatea Kaprun. Ei vor efectua 
— pe bază de reciprocitate — cîte
va scurte pregătiri comune împre
ună cu lotul austriac de schi îna
intea deschiderii sezonului Interna
tional de schi.

Se Intenționează ca Dan Cristea 
să ia parte la concursurile din

cadrul „Cupei Europei", după cum 
urmează : 1—2 decembrie — Neu- 
stift (Austria), 8—9 decembrie — 
Les Crosets (Elveția), 14—15 de
cembrie — Fulpmes (Austria), 
21—22 decembrie — Sportinia (Ita
lia). De asemenea, și ceilalți com- 
ponenți ai lotului vor participa la 
o suită de 4 concursuri in
ternaționale în Austria, progra
mate între I—20 decembrie 1973.

• După serioase pregătiri pe 
uscat, la Sinaia și la București, 
cuprinzînd starturi cu bob pe ro
tile, alergări, exerciții de forță, a- 
crobație aeriană etc., 5 echipaje ro
mânești de 2 persoane se vor pre
găti între 10 și 22 decembrie, pe 
pista artificială de gheață de la 
Oberhof (R.D.G.). Antrenorul lo
tului este maestrul emerit al spor
tului Ion Panțuru, care se pre
gătește și ca pilot în vederea par
ticipării, la începutul anului 1974 
(luna ianuarie), la campionatele eu
ropene și mondiale. Este pentru 
prima dată cînd boberii benefi
ciază, înainte de sezon, de o pre
gătire mai lungă, specifică, pe pîr- 
tii de gheață. Sînt așteptate cu în
credere și roadele acestei pregătiri.

• Federația de specialitate a de-

finitivat și a comunicat, tuturor 
secțiilor de schi și sportivilor, nor
mele și cerințele clasificării spor
tive la probele de biatlon, bob și 

de la 1 ianua-schi, valabile 
rie 1974.

• Ministerul 
țămîntului și 
stabilit școlile din zonele de munte 
care vor avea în structura lor cla
se de schi, pentru învățarea și per
fecționarea acestui sport. Unitățile 
școlare desemnate sînt Șc. gen. 
Dîmbovicioara, Liceul Rîșnov, Șc. 
gen. Fundata, Lie. industrial Mier
curea Ciuc, Lie. economic Gheor- 
ghieni, Șc. gen. 8 Toplița, Șc. gen.
1 Baia Mare. Șc. gen. 1 Borșa, 
Liceul Bușteni, Șc. gen. 1 Reșița. 
Liceul Predeal. Aceste unități vor 
avea pentru 
ore de schi, 
cîte 6 ore, 
săptămînal.

• F.R.S.B. a definitivat și trans
mis comisiilor județene de specia
litate, calendarul competițional 
intern și extern, valabil pentru 
această iarnă. în el sînt cuprinse, 
cumulativ, competițiile centrale, 
județene și cele organizate de clu
burile și asociațiile fruntașe.

Educației și învă-
F.R. Sehi-Bob au

clasele 1—4 cîte patru 
pentru clasele V—VIII

Iar la liceu 8 ore.

„Campionatul francez de baschet 
este în plină desfășurare și încă de 
pe acum se pot face unele calcule 
cu. privire la diferitele șanse ale 
formațiilor participante. Să aruncăm 
o privire asupra jucătorilor care au 
înscris cel 
puncte, 
din Vlchy, al doilea . provine 
Monaco, 
Monceau. Cum s-ar spune 
noștri".

Numai că pe cel din Vlchy 
cheamă Dennis Stewart, moneascul 
răspunde la numele de Heywood 
Edwards, iar flăcăul din Monceau 
poartă bizarul nume de Lloyd King. 
Se poate afirma că toți trei au ceva 
comun ! provin din S.U.A., la fel 
cu alți vreo douăzeci dintre cei mai 
buni marcatori ai baschetului fran
cez.

Există în tenis profesia de băieți 
de mingi. Ea a pătruns și în bas- 

ora 
nu 

decît de a pasa

mal mare număr de 
Vom constata că unul este 

din 
iar cel de al treilea din 

„băieții

Ziarul „SPORTSKE NOVOSTI" 
din Zagreb publică un micrOinterviu 
cu cunoscuta jucătoare de handbal 
Zdena Istvanovici, despre apropia
tele campionate mondiale de handbal 
feminin, care se vor desfășura în 
prima jumătate a lunii decembrie în 
mai multe orașe din

— Ce așteptați de 
C. M. ?

— Firește, să fiu 
bună, să apăr cu 
chipei Iugoslaviei 
11-lea an de activitate în națională.

— Despre șansele la primul loc ce 
ne puteți spune ?

— Disputele pentru locurile frun
tașe vor fi extrem de echilibrate. La 
ora actuală sînt 4—5 echipe care 
vizează titlul de campioană a lumii. 
Șl, pentru noi, va fi extrem de greu. 
In grupa de la Zagreb vom întîlni 
în preliminarii selecționatele U.R.S.S. 
șl R.D.G. Dacă întrecem aceste for
mații, avem șanse Ia titlul suprem.

— Ce e nou în tabăra echipei ță
rii organizatoare ?

PENTRU JUNIORI
DE LA MONTE CARLO

îl

chetul francez, 
actuală jucători (francezi) 
au altă sarcină 
balonul vedetelor americane. Situa
ția nu ne privește în mod exclusiv. 
La campionatele europene au putut 
fi urmăriți în toată strălucirea lor 
spaniolii Wayne Brabender, Charles 
Thomas și Clifford Luyk... O pri
vire în documentele lor ar fi. arătat 
că deveniseră spanioli la o dată 
foarte recentă.

Federația franceză a hotărît să 
ia, în fine, măsuri radicale, reducînd 
pentru sezonul următor numărul 
străinilor ce pot fi prezenți în e- 
chipele campionatului național. Ti
nerele speranțe ale baschetului fran
cez vor recăpăta gustul de a juca 
șl plăcerea de a marca șl ei puncte, 
fără ca prin aceasta să spargă „co
șurile" finanțelor cluburilor noas
tre, care oricum sînt pline de datorii 
pentru a face față pretențiilor vede
telor americane".

Iugoslavia.
la actualele

formă cît maiIn
succes poarta e- 
și în cel de al

!, elementele tinere, 
Leutar și Velnovici 

fiind 
avea 
avea

— Din fericire, 
ca Suprinovici, 
s-au încadrat perfect în echipă, 
în continuu progres. Dacă am 
s> extremă și un pivot, nu am 
griji...

— Ce părere aveți despre 
afirmații privind numărul redus de 
spectatori la handbal, în meciurile 
de la Zagreb ?

— Intr-anevar, 
nuite, numărul 
Zagreb care vin 
destul de redus, 
că acesta este un campionat mon
dial. unde meciurile noastre vor fi 
urmărite cu un Interes deosebit Eu 
cred că cel puțin 5—6 000 de spec
tatori sînt dornici să vadă jocurile 
echipei noastre.

unele

la meciurile obiș- 
spectatorilor din 

la handbal 
Să nu uitați însă

este

In cadrul turneului internațional de 
fotbal (rezervat echipelor de juniori) de 
la Monte Carto, selecționata Belgiei a 
Învins cu scorul de 3—0 formația Sue
diei, iar echipele Franței și R.F. Germa
nia au terminat la egalitate : 0—0. Iată 
clasamentele celor două grupe : Grupa 
A : 1—2. Franța și R.F. Germania — 3 p 
(din 2 meciuri) ; 3—4. Italia șl Irlanda 
— zero p (un joc disputat) ; Grupa B : 
1. Belgia — 4 p ; 2. Suedia — 2 p (am
bele din 2 meciuri) ; 3—4. România și 
Iugoslavia — zero p (un joc disputat).

La închiderea ediției ne-a parve
nit știrea că în meciul cu repre
zentativa Iugoslaviei echipa Ro
mâniei a obținut victoria cu 2—1.

TELEX

unde avem la
i, care

RADIOGRAFIA UNEI DESCALIFICĂRI
LA STAMPA

privire Ia descalificarea ciclis- 
belgian Eddy Merckx, învin- 
în Turul Lombardiei, și suo-

Cu 
tului 
gător 
pendarea sa pe o lună tie către or- 

'ganele federației internaționale de 
ciclism, ziarul torinez „LA STAM
PA" încearcă să elucideze cazul cu 
ajutorul a trei declarații semnifi
cative :

Eddy Merckx: „Nu am luat nimic 
prohibit nici în Turul Lombardiei, 
nici în alte părți ale lumii unde am 
concurat. Lucruri de asemenea na
tură mi se întîmplă numai în Ita
lia. îmi amintesc că în 1969 am fost 
deposedat de tricoul roșu și 
lui de învingător al Turului 
pentru o acuzație similară, 
înapoiat în Belgia trist și 
zionat, fără a încerca măcar

Eu sînt un ciclist on'>s+ și 
și vreau să cîștig fără aju- 
drogurilor, lucru probat de 
de controale la dare am fost 
în Turul Lombardiei, sufe- 

de o tuse acută și medicul

de tit-
Italiei, 
M-am 

dezilu- 
să mă

apăr, 
loial, 
torul 
sutele 
supus.
ream 
echipei căreia îi aparțin, dir. Cavalll, 
mi-a oferit un sirop obișnuit, cum
părat de la farmacie, la fel cum ar

procedat oricare italian 
aceeași afecțiune ca 

va restitui 
voi retrage

suferind 
și mine 
titlul de 
din ci-

fi
de
Dacă nu mi se 
învingător mă 
clism“.

Dr. Cavalli,
Merckx :
des și mi-a cerut un remediu. I-am 

sirop de tuse 
pe a cărui

medicul echipei Iui
„Campionul belgian tușea

oferit o sticlă de 
„Mucantril", 
componența medicamentului nu 
prea clară, 
propanolimina 
ment este 
Norefedrina — stimul interzis 
conținut în lista •mijloacelor 
dopare. A fost greșeala mea, dar 
repet că am acționat cu bună cre
dință, iar Merckx este în afară de 
orice bănuială".

Felice Gimondi, campion mondial, 
al doilea clasat : „E ceva de necre
zut și de natură a dăuna ciclismu
lui în ochii tuturor, deoarece atinge 
cinstea șl credibilitatea unui cam
pion de talia lui Merckx, care pen
tru noi toți este un ' " ’
Faptul că în lipsa lui 
cîștigător al Turului 
Preferam să fiu al 
de un mare campion, 
tllizez prin 
verde o 
sportiv".

etichetă 
era 

Nu am știut că Semil- 
inclusă în medica- 

o substanță identică cu 
și 

de

adevărat far. 
eu devin noul 
mă dezgustă, 
doilea, învins 

decît să-i sub- 
mașinâțiuni la masa 

victorie obținută perfect

In localitatea cehoslovacă Nitra au con
tinuat întrecerile competiției internațio
nale de hochei pe gheață pentru ju
niori, „Cupa Prietenia". Iată rezultatele 
înregistrate în etapa a treia • Bulgaria 
— R.P.D. Coreeană 4—1 (2—0. 1—1, 1—0); 
Cehoslovacia — R.D. Germană 8—3 (0—2. 
4—0. 4—1) ; Ungaria — România 7—5 
(3—2. 3—1, 1—2) : U.R.S.S. — Polonia 
11—1 (5—1. 3—1. 3—2). în etapa a doua, 
echipa României a pierdut cu 1—14 (0—2, 
1—8, 0—4) în.................................. .................fața selecționatei U.R.S.S.

Campionatele 
modernă au 
proba pe echipe ___________ ___ _
biecte portative. Pentru concursul final 
s-au calificat șase formații : U.R.S.S. — 
18,55 p. Cehoslovacia -*■ 18.30 p. Buîgaria 
— 18,15 p. Italia — 18.00 p. R.D. Germa
nă — 17.85 p și r.p.d. Coreeană — 
17,65 p. Echipa Japoniei o ratat califica
rea, claslndu-se pe locul șapte, cu 16,85 p.

mondiale de gimnastică 
început la Rotterdam cu 

ansambluri cu o-

Cunoscutul schior austriac Karl Schranz, 
suspendat Ia Jocurile Olimpice de la 
Sapporo, devenit ulterior membru al 
unei echipe de schiori profesioniști, a 
anunțat că se va retrage definitiv din 
activitatea competlfională. Karl Schranz 
intenționează să se stabilească în sta
țiunea austriacă de sporturi de iarnă 
St. Anton, unde va conduce o școală de 
învățare a schiului, tn același timp, 
Schi-anz va ocupa postul de consilier 
tehnic al unei fabrici de schiuri din 
Austria.

Trofeul „Ghidonul de aur" a fost atri
buit președintelui Asociației internațio
nale a organizatorilor de curse cicliste, 
Felix Lăvitan, pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea sportului cu pedale tn 
Franța și in alte țări ale Europei.
— - , - ............... . .....
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