
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
JFn ziua de 17 noiembrie 1973 a avut loc la 

Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat

La ședință au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai organelor centrale de stat, 
precum și președinții unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat de
cretul cu privire la măsurile de dezvoltare a ba
zei energetice și de folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei, precum și decretul 
pentru organizarea Camerei de Comerț și In
dustrie a Republicii Socialiste România.

A fost ratificat Acordul intre Republica So
cialistă România și Republica Federală Ger
mania privind asigurările sociale, precum și 
Convenția între Republica Socialistă România

și Republica Federală Germania privind evita
rea dublei impuneri asupra veniturilor și averii. 
De asemenea, a fost adoptat decretul privind 
aderarea Republicii Socialiste România la 
Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961 
și la Protocolul privind modificarea acestei 
Convenții și decretul privind aderarea Republi
cii Socialiste România la Convenția referitoare 
la infracțiuni și la anumite alte acte sâvîrșite 
la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 
septembrie 1963.

Toate decretele adoptate au fost, în prea
labil, dezbătute și avizate favorabil de Comi
siile permanente de specialitate ale Marii Adu- 
nâri Naționale, precum și de Consiliul Legisla
tiv.

In continuare, Consiliul de Stat a rezolvat 
unele cereri de grațiere.

IN MIȘCAREA NOASTRA SPORTIVA

MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA COMBUSTIBILILOR
SI A ENERGIEI ELECTRICE J

ecenta Hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. în legătură 
cu dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a combusti
bililor și a energiei electrice a ' ‘ 

ternică bătălie împotriva consumurilor 
gcnerînd inițiative valoroase pentru 
important document de partid.

Mișcarea sportivă este angajată și 
gură națională, menită să contribuie la accelerarea procesului de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate. In cadru] organelor și 
organizației sportive se depun eforturi pentru gospodărirea cit mai chib
zuită a energiei electrice și a combustibililor.

R

CLUJ: Nici un watt de
O discuție cu tovarășul Liviu 

Sîngiorzan, directorul Administra
ției bazelor sportive din Cluj, ne-a 
evidențiat măsurile care au fost 
luate privind folosirea rațională a 
consumului de energie electrică și 
combustibil la marile instalații 
sportive ale orașului.

— La ce acțiuni practice v-ați 
gîndit ?

declanșat în întreaga țară o pu- 
iraționale, a risipei și pierderilor, 
transpunerea în viață a acestui

ea în această acțiune de anver-

curent
în 
e-

fost scoa- 
reflectoa- 

a

energie electrică risipit!
— Referitor la încălzire. am ho- 

tărît ca acolo unde ea se face cu 
gaz metan prin sobe (cazul sta
dionului Municipal) să se intro
ducă programe stricte de func
ționare, căutîndu-se totodată o- 
rele cele mai potrivite, iar acolo 
unde ea este furnizată de centrală 
(Sala sporturilor și Bazinul mare 
de înot) căldura să fie reglată la

grade rezonabile, eliminîndu-se cu 
desăvîrșire excesele și risipa.

— Ce obiective v-ați propus 
privința economisirii de 
lectric ?

— O primă măsură a 
terea din funcțiune a
relor de fațadă de la bazin și 
lămpilor pitice de la Sala sportu
rilor. Aceste două frumoase con
strucții clujene pot fi admirate, 
foarte bine, și... ziua. în acest fel 
se vor economisi peste 3 200 de 
wați în 24 de ore. Socotiți și dv 
cît este într-un an ! S-a stabilit, 
totodată, că — fără a afecta bu
nul mers al activității sportive — 
liniile fluorescente care funcțio
nează în sală, pot fi reduse de la 
10 la 6, în. timpul competițiilor și 
la 4 în timpul ședințelor de pre
gătire. iar cei 300 de lucși pe me
tru pătrat de la bazin pot fi cobo- 
rîți la 240 fără 
percusiuni.

nici un fel de re-

BUCUREȘTI: Aceleași prestații

ACTMTAȚIi SPORTIVE DE MAS. cu 50 la sută economii!

SCHI LA DÎMBOVICIOARA
ARGEȘ

de
a-

or-

Frofitînd de zăpada căzută 
curînd, în punctul Ciocanul din 
propierea Dîmbovicioarei a fost 
ganizat, pe o pîrtie nou amenajată, 
primul concurs de schi al sezonu
lui. La întreceri au luat parte 45 
de elevi și eleve de la Școala ge
nerală din localitate unde. începîrid 
din acest an, orele de educație fi
zică sînt profilate pe schi. După 
curse interesante, printre cei mai 
buni s-au situat O a fond, coborîre 
și slalom), Georgeta Strate, Aurel 
Cioacă, Ghcorghe Eftimie. Ion Po- 
poneci, Maria Gheorghița. Gheor- 
ghe Boghez și Marian Căciulă. La 
reușita concursului o contribuție 
de seamă și-au adus-o Ion Căciulă, 
directorul școlii, și profesorii Ion 
Trifan si Gheorgbe Benga.

Ilie FEȚEANU — coresp. județean

„CUPA LICEULUI" 
LA PENTATLON

Timp de două zile, pe stadionul 
Arini din Suceava s-a desfășurat, 
după regulamentul obișnuit al com
petițiilor de pentatlon, „Cupa li
ceului Petru Rareș“ din localitate. 
Au fost invitați să participe elevi 
și eleve de la unitățile similare de 
învătămînt și de la liceele de spe
cialitate. Menționăm buna' organi
zare asigurată de conducerea liceu
lui (director G. Ieiharu) și profe
sorii de specialitate M. Moldovanu

și E. Livaru. Primele trei 
locuri pe echipe au fost cuce
rite, la băieți, de Liceul Petru Ra- 
reș. Liceul pedagogic și Liceul eco
nomic, iar la fete, de Liceul peda
gogic, Liceul economic și Liceul 
Petru Rareș. Printre sportivii re
marcați îi vom cita pe D. Chiuariu, 
V. Cirdei, S. Vlad, P. Strebianu, 
Rodica Stroe și Doina Hatman.

C. ALEXA —coresp. județean 
„CROSUL DE TOAMNĂ" 

LA MOLDOVA NOUĂ
Consiliul orășenesc pentru educa

ție fizică și sport, în colaborare cu 
Comitetul orășenesc al U.T.C. și 
conducerile școlilor din orașul Mol
dova Nouă, a organizat recent în
trecerile tradiționalului „Cros de 
toamnă" al elevilor. în cele doua 
centre de concurs — Moldova Nouă 
și orașul nou Moldova Nouă — au 
fost prezenți sute de elevi. întrece
rile desfășurîndu-se pe două cate
gorii de vîrstă- Mariana Ștefan și 
Marius Velccicanu (categoria 12—14 
ani). Emilia Munteanu și Nicolae 
Cîmpeanu (cat. 14 ani) și. respec
tiv, Emilia Stoica, Ion Costici (cat. 
12—14 ani), Stela Bentuza și Ion 
Petruț (cat. 14—16 ani) s-au numă
rat printre cîștigătorii curselor. In 
completarea acestei sărbători a 
crosului, echipele de volei ale Șco
lii profesionale și a Liceului de 
cultură generală au susținut un 
meci cîștigat de prima formație cu 
scorul de 3—0.

P. SUMANDAN — coresp

Intreprinderea 
administrare a 
(I.E.A.B.S.) din Capitală a adoptat 
un amplu plan de măsuri în ve
derea aplicării riguroase a Hotă- 
rîrii de partid privind reducerea 
consumurilor de carburanți, com
bustibili, energie termică și elec
trică. în urma unui studiu apro-

de exploatare și 
bazelor sportive

(Continuare In pag. a 3-a)

Lider nescontat în finala de șah

VASILE GEORGESCU-3 PUNCTE
DUPĂ 3 RUNDE!

Sîmbătă dimineață, reluarea par
tidelor întrerupte a prilejuit o 
reuniune scurtă, mai puțin de o 
oră și jumătate. Majoritatea rezul
tatelor în întîlnirile neterminate 
fuseseră consemnate vineri seara, 
după încheierea rundei a 2-a. Ghi- 
țescu și Rotariu au cedat la Geor
gescu, iar Botez la Urzică. Acesta 
din urmă a cîștigat Ia Mititelu ast
fel că cei doi — cu cîte două 
puncte — deveniseră primii lideri 
ai finalei. Ungureanu a pierdut fi
nalul de două piese ușoare contra 
turn la Șubă.

Fruntașii clasamentului au evo
luat cu succes și în runda a 3-a 
Georgescu a cîștigat cu multă acu- 
rateță o partidă de atac la Rădu- 
lescu, iar Urzică deține un final

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Anul XXIV — Nr. 7 598 4 PAGINI 30 BANI = Duminică

CONCEPȚIA SUPERIOARĂ DE JOC ȘI-A SPUS CUVÎNTUL

STEAUA ÎNVINGE NET PE DINAMO
IN DIVIZIA DE HOCHEI: 5 1(1-0,3-1,1-0)!

La București șl Miercurea Ciuc 
s-au desfășurat ieri primele meciuri 
ale ultimei etape din cadrul diviziei 
naționale de hochei. In Capitală s-au 
întîlnit formațiile STEAUA și DINA
MO, fruntașele competiției, cele două 
pretendente la titlu, oferind un der
by in'.eresant, dinamic și de o bună 
factufă tehnică.

La capătul celor 60 de minute de 
joc Steaua a obținut o victorie mai 
facilă decît se așteptau numeroșii 

chiar... ho- 
echipei învingătoare : 5—1
- 1-0).

a sărit cu pregnanță în 
determinat, de altfel, re- 
fost. diferența de concep-

obținut o victorie 
așteptau 

spectatori și — poate — 
cheisvii 
(1—o', 3—1,

Ceea ce 
ochi (și a 
zultatul) a 
ție în organizarea jocului, net supe
rioară la roș-albaștri. Elevii lui Zol- 
tan Czaka au utilizat o tactică simplă 
bazată pe pase rapide, cu driblinguri 
și acțiuni individuale foarte rare, 
folosite doar atunci cînd situația de 
pe gheață o cerea. Cunoscînd incisi
vitatea atacului dinamovist, steliștii 
au fost foarte atenți în apărare, unde 
cuplurile Varga-Iustinian și 
Ioniță au închis centrul 
împingînd spre mantinele 
adversarilor săi. în atac, 
linii ale Stelei au evoluat 
distingîndu-se, totuși, primele 
triplete, Glieorghiu-G. Szabo 
ranul are, după părerea noastră, un 
loc în echipa reprezentativă) — Her
ghelegiu si Curclaru — Kcmenesi — 
Nistor

De cealaltă parte, Dinamo. a fost 
de nerecunoscut. Cu o apărare nesi
gură și penetrabilâ, cu două linii de 
atac în stadiu de experiment, cam
pionii n-au reușit să se> regăsească 
nici un moment. Ei au încercat să 
rezolve totul prin acțiuni individuale, 
care nu numai că au fost ușor ani
hilate dar au permis jucătorilor de 
la Steaua să inițieze contraatacuri 
foarte periculoase, din care s-au și 
marcat cîteva goluri. Gh. Huțanu, 
care a zburdat în meciurile cu S.C. 
Miercurea Ciuc, a fost complet lipsit 
de vlagă. Turcanu și Costea au evo
luat șters, iar eforturile singulare

Sarosi- 
terenului, 
acțiunile 
cele trei 
constant, 

două 
(vete-

J

a lui FI. Sgîncă și deschide seria 
Foto : P. ROMOȘAN

Nistor speculează prompt o greșeală 
celor cinci goluri ale Stelei.
ale lui Pană și Gh. Florian n-au pu
tut schimba soarta unui rezultat care 
s-a profilat încă de la jumătatea pri
mei reprize și a prins conturul cer
titudinii cu cit meciul a înaintat în 
timp.'

Ieri a fost, indiscutabil, diferență 
de o clasă între Steaua și Dinamo !

Au marcat : Szabo (2), Nistor, Sa
rosi, Gheorghiu, respectiv, V. Huțanu.

A condus corect și autoritar cu- * 
piui de arbitri M. Presneanu (Bucu-

rești), Gh. Tașnadi (M. Ciuc), 
Astăzi, de la

tida revanșă.
ora 18, are loc par-

Valeriu CHIOSE

Ciuc : Sport clubLa Miercurea
M. Ciuc — Dunărea Galați 8—4 (3—0, 
2—2. 3—2).

(Citiți amănunte in pag. a IV-a.)

Ieri, în Divizia A la volei

în cadrul primei etape a 
lui, astăzi au avut loc trei 
de divizia A. Iată cîteva amănunte 
de la corespondenții noștri privind 
desfășurarea lor :

C.S.U. GALAȚI — POLITEHNI
CA TIMIȘOAKA (m) 3—2 (14,-11, 
—13, 4, 2). După un meci maraton

returu- 
partide

care a durat mai mult de două ore 
și jumătate, gazdele au obținut o 
victorie La limită, dat fiind faptul 
că oaspeții au 
seturi dași pe 
în prelungiri, 
mișorenii s-au 
tatea și mobilitatea atacului con-

dominat primele trei 
primul l-au pierdut 
în această parte, ti- 
remarcat prin varie-

pe tabela de
Ungureanu (la

Șubă—Botez, 
după 3 runde, con- 
cu 3 p., urmat de 
Stanciu și Gheor-

ora 16, în Aula

net superior în întrerupta cu Ilijin. 
Primele victorii

turneu au înscris
Mititelu) și Șuta (cu negrele la 
Buza). Partidele ce păreau „cheie" 
ale rundei, Partos—Ghizdavu, Stan
ciu—Gheorghiu și Neamțu—Ghi- 
țescu au fost remize, iar cea din
tre Pavlov și Ciocâltea s-a între
rupt într-un final complicat. S-au 
întrerupt, de asemenea, partidele 
Vaisman—Rotariu și -----

In clasament, 
duce Georgescu 
Urzică 2 p. (1), 
ghiu 2 p.

Astăzi, de la
I.P.G.G., se joacă runda a 4-a care 
programează, printre altele, partida 
Gheorghiu—Georgescu.

dus excelent de Bugarschi. Apoi, 
ei au Căzut fizic permițînd localni
cilor să se impună clar în conti
nuare. Remarcări : Dragoș Popescu 
și Păduraru (C.S.U.), respectiv Bu
garschi și Neghină. Au condus C. 
Pitaru din Sibiu și V. Săndulescu 
din București. (T. SIRIOPOL).

RAPID — I.T.B. (f) 3—0 (6, 7.10) 
în urma unui joc care a durat nu
mai 55 de minute rapidistele și-au 
întrecut adversarele, care cu ex
cepția a două jucătoare (Ileana 
Iliescu, Maria Olteanu) au evoluat 
sub nivelul unei formații de Divi
zia A. Echipa Rapid a avut cele 
mai bune jucătoare în Constanța 
Bălășoiu și Eugenia Rebac. A con
dus A. Nedelcu și N. Tărchilă.

D. DIACONESCU — coresp.
PROGRESUL — RAPID (m) 

3—0 (11, 8, 11). în sfîrșit, jucătorii 
de la Progresul București au spart 
gheața, obținînd prima victorie în 
actualul campionat. Este drept, o 
victorie meritată, cu destule emo
ții, dar după un joc de slabă fac
tură tehnică. Partida s-a jucat, 
de fapt, în primul set, cînd fero
viarii au opus o oarecare rezisten
ță. S-au remarcat: Iorga și Bo- 
sard de la învingători, respectiv, 
Drăgan.

Au arbitrat I. Armeanu și V. 
Savu.

I. COSTINIU

ASTAZI,

O fază la fileu (o nouă „bombă" a rapidistelor) de la meciul Rapid — 
cîștigat de jucătoarele feroviare cu 3—0. Foto : S. BAKCSI

18 noiembrie 1973

Campionatele naționale 
de popice

ILIE BĂIAȘ
(Constructorul Galați)

UN MERITUOS CAMPION
MANGALIA NORD, 17 (prin tele

fon). întrecerile celei de a 33-a ediții a 
campionatelor naționale de popice, 
organizate în sala de bowling din. 
stațiunea Neptun, se apropie de 
sfîrșit. După două zile de dispute 
dîrze pentru titlurile de perechi, 
a început cea mai interesantă dis
pută. cea la proba individuală a 
seniorilor. Am remarcat prezența 
pentru prima oară la startul unei 
competiții cu caracter republican a 
unor jucători din județele Harghi
ta, Covasna, Bacău, Bistrița-Nă- 
săud, care s-au clasat pe primele 
locuri în campionatele județene 
respective, obținînd astfel dreptul 
la. participarea la finală, alături 
de popicari consacrați în arena 
internă și internațională. Prezența 
acestora la întreceri va stimula 
desigur dezvoltarea sportului de 
popice la nivel de performanță 
în ținuturile respective. Așadar, pe 
cele 8 piste ale arenei s-au întîl
nit ași ai preciziei în lansarea bi
lei și jucători cu o tehnică mai ■ 
rudimentară, dar cu multă ambi
ție de a se afirma.

Ținînd seama de valoarea unor 
finaliști, era previzibilă menține
rea în cursa pentru cucerirea tit
lului —- deci calificarea pentru cea 
de a doua manșă a întrecerilor 
— a 
ca, de pildă, 
mănaru, 
roiu, I. Bice și 
nut rezultate mari în primul tur 
de 200 lovituri și porneau ca fa- 
voriți în partea a doua a con-

unor

Gh.

jucători
I. Băiaș, 

Silvestru, 
alții, care

fruntași,
I. Tis- 

I. Mico- 
au obți-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Aseară, în sala Olimpia din Timișoara

ECHIPA CEHOSLOVACIEI: 13-10
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 

Cea de a doua întîlnire dintre re
prezentativele masculine de hand
bal ale României și Cehoslovaciei 
a atras și sîmbătă seara în sala O- 
limpia din localitate un număr ma
re de spectatori. După cum se știe, 
în primul meci victoria revenise 
echipei antrenate de profesorii Ni
colae Nedef și Oprea Vlase cu 
17—11.

Partida revanșă, disputată într-un 
ritm mult mai alert și pur- 
tînd amprenta ambiției și agresi
vității (deloc în concordanță cu 
caracterul amical și de pregătire 
al întîlnirii), a revenit la
luptă tot formației noastre: 13—10 
(4—5). Meciul a fost foarte 
braț chiar de la început, 
menținîndu-se în majoritatea tim
pului egal sau fiind ușor de partea 
oaspeților (min. 26: 5—3).

Numărul mic de goluri, consem
nat în special în primele 30 de mi
nute, își are explicația în forma

mare

echili- 
scorul

bună a celor doi portari (Penu — 
România și Sedivec — Cehoslova
cia) dar și numeroaselor ratări, ca
pitol la care din nou au „excelat" 
jucătorii români. Ei au irosit cîte
va contraatacuri și situații clare 
pe semicerc care, fructificate, iar 
fi ajutat să termine în avantaj pri
ma repriză. Nu-i mai puțin adevă
rat că și oaspeții au ratat la rîn- 
dul lor cîteva mari ocazii, ei au 
ratat 5 din cele 8 aruncări de la 
7 m ■ de care au beneficiat. Cum 
spuneam, nici echipa noastră nu s-a 

■ lăsat mai prejos, din trei aruncări
de la 7 m fructificînd doar una.

Au marcat: Voina (5), Gațu (2),
Kicsid (2), Stockl (2), Gunesch, Bir- 
talan pentru România, Beneș (4), 
Ctvrnik (2), Haber, Jary, Konecny 
și KrepindI pentru Cehosolvacia. 
Au condus corect arbitrii iugoslavi 
Simanovjci și Valcici.

Călin ANTONESCU

IN DIVIZIA A, LA FOTBAL

OPT JOCURI CARE POT
SCHIMBA CLASAMENTUL

LA CLUBUL RAPID
Startul s-a dat, ieri, la Cluj ! 

Iar astăzi celelalte 8 partide, fie
care interesantă pentru destinul 
clasamentului de toamnă. Această 
a XVI-a etapă are și derbyuri și 
jocuri cu soliști, și partide din care 
pot rezulta marile surprize.

Atenția se îndreaptă spre due
lurile de la Craiova și Ploiești,

două ecuații care par simple se pot 
complica, pentru că reșițenii re
prezintă o formație tenace, iar. din 
11-le oltean vor lipsi, mai mult ca 
sigur, Oblemenco și Velea (acci
dentați) 
pendat) 
național

Jocuri

precum și Deselnicu (sus- 
și Bălăci, plecat cu lotul 
de juniori în Monaco.
de real interes și la Ti-

PROGRAMUL COMPLET AL ETAPEI DE ASTĂZI:

valorifice la maximum programul lor 
destul de avantajos. Iar în Capi
tală două meciuri care par ușoa
re, dar care pot deveni foarte gre
le, pentru că băcăuanii, sub spai
ma ultimului loc care îi amenință, 
vor încerca, pe stadionul Dinamo, 
să reediteze cel puțin remiza din 
primăvară, iar feroviarii clujeni 
vor începe disputa cu acel moral 
făurit de ultimele două remize rea
lizate în fața Stelei, la București. 
Să așteptăm, însă, jocurile !...

Continuînd investigațiile Ia nivelul marilor cluburi sportive bucu- 
reștene de performanță redăm astăzi concluziile la care am ajuns vizitînd 
clubul Rapid. Și de astă dată, faptele relevate în cursul unor discuții cu 
tehnicienii din cartierul Giulești sînt de natură să bucure. în aceste con
diții se poate afirma, fără teama de a greși, că procesul de îmbunătățire 
a activității ideologice de educare socialistă, multiplele măsuri întreprinse 
pentru așezarea relațiilor sociale pe baza principiilor eticii și echității so
cialiste, se desfășoară cu rezultate rodnice și la nivelul sportivilor din 
această importantă unitate de performanță.

Din discuțiile purtate, recent, cu 
cîțiva dintre conducătorii și antre
norii clubului Rapid București, 
ne-am putut convinge de un ade
văr esențial în ceea ce privește 
tema pe care o abordăm în rîn- 
durile de față : educația complexă 
a sportivilor este privită ca o par
te componentă a procesului de in
struire, a întregii activități de pre
gătire a înaltei performanțe. „Am 
încercat întotdeauna — ne-a spus 
prof. Mihai Vîlceanu, președintele

clubului — să întronăm un climat 
de seriozitate deplină, după toate 
principiile eticii noastre socialiste, 
atît *la nivelul secțiilor și echipe
lor, în timpul procesului de antre
nament, cit și în activitatea com- 
petițională internă și internaționa
lă". Pentru aceasta s-a procedat, 
mai întîi, la procesul de „educare 
a educatorilor", r aică a antrenori
lor. Puterea exemplului personal 
al condv-ă'orului de antrenament, 
ținuta sa vestimentară adecvată la

ședințele de pregătire, punctualita
tea, renunțarea la fumat, asigura
rea momentului festiv de la în
ceputul orelor (raportul, prezența, 
salutul etc), modul de adresare, to
nul discuțiilor, vocabularul întrebu
ințat în explicarea eventualelor gre
șeli săvîrșite — toate acestea consti
tuie permanent subiecte de discuție 
ale conducerii clubului cu toți an
trenorii și profesorii în subordine. 
Ni s-a semnalat cu satisfacție fap
tul că printre alte rezultate, an
trenorul formației de fotbal se
niori, Tache Macri, a renunțat de 
multă vreme la modul său prea 
puțin politicos (și, deci mai puțin 
eficient) de a se adresa jucătorilor. 
Și pentru că sîntem la capitolul 
fotbaliștilor, să consemnăm și cî- 
teva dintre metodele și mijloacele 
(aflate. în cursul unei discuții cu 
antrenorul Ion Mihăilescu), de e-

ducare a tinerelor și foarte tinere
lor generații. Fiecare copil din cen
trul de fotbal are un carnet spe
cial în care sînt notate orele de 
venire și plecare de la antrena
mente și de acasă ; în permanență, 
sînt purtate discuții pe teme etice 
și morale cu viitorii sportivi și 
cetățeni („sîntem conștienți că așa 
cum îl formăm la această vîrstă 
pe copil, așa va rămîne totdeau
na !”); de două ori pe lună au 
loc informări politice (și la echipa 
de seniori) asupra evenimentelor 
interne și internaționale, iar tri
mestrial se desfășoară discuții pe 
teme de etică și echitate (pînă a- 
cum au fost dezbătute două su-

DINAMO 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PETROLUL
A.S A. TG. MUREȘ 
POLI TIMIȘOARA 
STEAUA

C. BACĂU (stadion

Radu TIMOFTE
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F. C. ARGEȘ 
POLITEHNICA IAȘI

S.
C.S.M. REȘIȚA
F. C. CONSTANTA
SPORTUL STUDENȚESC 
RAPID
C.F.R. CLUJ
(stadion „23 August", 
U. T. A.
STEAGUL

Dinamo)

ora 16,30)

★

Toate partidele — cu excepția celei de 
nul „23 August" — încep la ora 14.

acolo unde evoluează ocupantele 
primelor două locuri. Dar în timp 
ce liderul, Universitatea Craiova, 
joacă acasă cu C.S.M. Reșița, ur
măritorul său (F. C. Constanța) va 
evolua la Ploiești, acolo unde gaz
dele vor face absolut tot ce e po
sibil pentru a învinge și a scăpa, 
astfel, de lanternă. Numai că cele

ROȘU

la București, de pe stadio-

mișoara 
gazdele 
ma antecedentelor, nici oaspeții nu 
s-au deplasat fără iluzii și ambiții.

Dificil meci și la Iași, pentru că 
Politehnica va întîlni un adversar 
cu o apărare foarte bună (Steagul 
roșu), joc greu și pentru U T.A. la 
Pitești, acolo unde gazdele vor să

Șl 
au

Tg. Mureș. Chiar dacă 
prima șansă, prin pris-

Ieri s-a disputat la Cluj partida 
Universitatea — Jiul (a cărei croni
că o citiți în pagina a IV-a a ziaru
lui), încheiată cu scorul de (l—1
(0—1). în urma acestui rezultat cla
samentul arată astfel 
rilor de astăzi :

înaintea jocu-

1. UNIV. Craiova 
F.C. Constanța 
C.S.M. Reșița 
Steaua
Jiul
„U“ Cluj 
Dinamo
F.C. Argeș 
Sportul stud. 
Steagul roșu 
Poli Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Cluj 
Rapid

2.
3.

4—5.
4—5.

6.
7—8.
7—8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15—16. Politehnica
15—16. U.T.A.

17. S.C. Bacău
18. Petrolul

13
13
13
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13

3
2
5
2
2
2
2
2
1
3
4
2
2
3

1
3
3
5
6
6
5
5
6
5
5
6
6
6

28—13
24—13
22—16
18—14
18—14
13—11
18—11
21—20
20—15
12—11
11—13
16— 25
17— 26
44—17
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FILE VECHI ȘI NOI DIN ISTORIA

Campionatul național de șah, aflat 
la a 37-a ediție (începută joi, in Ca
pitală), se apropie de semicentenar, 
fiind, astfel, una dintre cele mai 
vechi discipline din țara noastră 
care își desfășoară competițiile ofi
ciale. Am răsfoit pentru dumneavoas
tră file din istoria lui, făcînd aceasta 
prin bunăvoința arbitrului internațio
nal Gheorghe Moldoveanu, pasionat 
statistician al eșichierului autohton 
și mondial, a cărui documentare, cu
leasă cu migală, poate furniza ma
terial absolut suficient pentru o vas
tă enciclopedie a șahului.

★
...Ea 30 decembrie 1926, într-o mică 

sală din Sibiu, șapte jucători (!) Iți 
disputau ediția inaugurală a întrece
rii. Turneul s-a terminat... anul ur
mător, concurenții petreetndu-și noap
tea de Revelion în fața tabled la 
analiza partidelor întrerupte. A cîști
gat maestrul Alexandru Tyroler, cu 
un scor categoric — 6 din 7. Timișo
reanul a reprezentat o. figură pito
rească a șahului. Strălueit jucător de 
partide fulger, făcea ravagii prin 
cafenele, inclusiv cele din Viena și 
Budapesta, unde călătorea deseori. 
Dar și în partide de concurs el avea 
o forță remarcabilă, peste nivelul 
jucătorilor noștri din acele vremuri. 
$i totuși, în 1925, la meciul de sah 
București—Timișoara, Ion Gudju, ac
tualul președinte de onoare al F.R.Ș., 
a cîștigat o strălucită partidă 
atac la cel ce avea să devină 
campion de șah al României.

i ★
A intra în posesia titlului 

fost un lucru prea ușor, 
a 47 de a*ni, în 36 de 
tate, I-a'u reușit doar 
latâ-i, cu anii' eînd au 
premația :

Alexandru Tyroler — 
1929 f

loan' Balogh — 1930 (în 1947 a ju
cat în finala de la Brașov și a cîști- 
gat-o, da^psrticiprnd „hors-eoneours", 
titlul a revenit lui Traian Ichim, 
clasat pc locul II) ; ----- ----

Stefan Er.dely — 1931, 1934, 
Henrich .SS elberman — 1935 ; 
Ivan Haliri — 1936 ;
Petre Seimwsanu — 1943 ;
Octav Troiahescu — 1946,

1956, 1957, 1968;;
Traian Ichim' — 1947 ; 
Toma Popa — 1948 : 
Ion Bălanei — 1950, 1953,

1953 ;
Cică Alexandrescu si 
Tudor Fiondor •— D951 ;
Victor Ciocâltea — 1952, 

1969, 1970, 1971 ;
Fiorin Gheorghiu — 

1964, 1965, 1966, 1967 :
Theodor Ghițescu — 1963 ; 
Carol Partoș — 1972.

★
După cum se 'vede, un caz 

s-a produs in 1951, cînd titlul a 
atribuit la doi jucători. egri

de baraj rămîne Victor Ciocâltea, 
care a participat de 5 ori la ase
menea „suplimente", clștlglnd de 3 
ori (la Troianescu, Mititelu și I. Sza
bo), pierzînd o dată (la Bălănel) și 
terminînd o dată la egalitate — cu 
Florin Gheorghiu (cind

ține, în schimb, un palmares greu 
de egalat : de 6 ori campion, o dală 
pe locul 2, de două ori pe locul 3. 
Așadar, totdeauna pe podium !

★
Cea mai scurtă finală, s-a jucat 

In 1929 — 6 concurenți ;titlul l-a fost

Florin Gheorghiu... 
ediția 1960. In ca
mera locuinței sale 
din Ploiești pregă- 
tindu-se pentru par
ticipare la prima fi
nală a campionatu
lui național, pe care 
avea s-o ciștige stră
lucit. Marele maes
tru de astăzi avea 

atunci 16 ani
de 

primul

nu a 
lungul 
dispu-

De-a 
ediții

16 șahiști, 
deținut su-
1926, 1927,

Sportul

atribuit deoarece îl deținea din anul 
anterior), Erdely a cîștigat un baraj 
la Șt. Szabo (în 1949), Bălanei un 
meci în trei (înaintea lui Voicules- 
cu și Troianescu), Troianescu la 
Giinsberger, Gheorghiu la Giinsber- 

finala nu a 
cîștigător în

Giinsberger, Gheorghiu 
ger. Din 1949 încoace 
reușit
9 din

să dea un singur 
edițiile sale !

★
tinăr campion al Româ- 
Florin Gheorghiu, in 1960, 
16 ani. Cel mai vîrstnic 

Octav Troia-

mai 
fost

lungă în 1957 — 23 de concurenți. 
Culmea, acest veritabil „maraton" 
șahist n-a reușit să dea un învingă
tor, Octav Troianescu și Alexandru 
Giinsberger clasîndu-se 'la egalitate, 
cu cite 15 punete. A fost nevoie de 
un meci suplimentar cktigat de Tro
ianescu cu 2—0.

Mari sînt capriciile șahului !...
Valeriu CHIOSE

Nr. 7598

semicentenarul

...își face

MULTI ANI TRAIASCA!
Clubul sportiv muncitoresc Reșița

și-a sărbătorit
se întrecuseră sub...După ce

soarele răcoros, de toamnă tîrzie, 
la atletism, la box și lupte, halte
re și judo, după ce își arătaseră 
măiestria la gimnastică, cele cîte
va sute de sportivi se încolonează 
și, în ritm de fanfară, fac un tur 
de stadion în aplauzele publicului, 
apoi se aliniază în fața tribunei 
principale. își face apariția o co
loană masivă de foști sportivi. In 
frunte, purtat de patru veterani, 
un imens steag roș-negru.

Se face un moment de liniște 
pe- stadion, după care un tunet de 
aplauze sparge tăcerea. Ca la o 
comandă, tribuna începe să cînte 
„mulți ani trăiască", refren reluat 
apoi ca un ecou și vis-â-vis. Ia tri
buna a doua, și la cele două pe
luze. Mulți dintre cei prezenți 
„coloana veteranilor" își șterg, 
furiș, cite o lacrimă...

Ne aflam, stimați cititori, 
frumosul stadion al Reșiței și, 
tîmplător, eram părtaș la momen
tul culminant al sărbătoririi semi
centenarului Clubului 
muncitoresc, desfășurată 
mentele dinaintea partidei 
Politehnica Timișoara.

...I se dă cuvîntul prof.
truică, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin, care, în 
puține cuvinte, face o trecere în 
revistă a Reșiței sportive. Aflăm 
astfel că încă acum un secol și 
mai bine, în 1852, a* luat ființă, din 
inițiativa unui grup de muncitori 
de la furnale, o asociație 
se practica 
pun bazele 
gimnastica 
sporturilor, 
obținute în 
muncii în practicarea celor două 
ramuri de sport, precum și dez
voltarea pe plan național a altor 
discipline sportive, a dus la în
ființarea. în 1911, a „Clubului atle
tic Reșița", în cadrul căruia a în
ceput să se practice fotbalul, iar 
după cîțiva ani —< turismul. In 
1922, reprezentanți ai sindicatului 
metalurgist s-au adunat în sala 
de festivități a Casei muncitorești 
din Reșița și, în cadrul unei adu
nări generale, au pus bazele unei 
„Secții sportive muncitorești”, care 
avea drept scop atragerea tineri
lor la practicarea exercițiilor fizice

tirul ; în 1876 
altei asociații, 
era socotită

Rezultatele 
atragerea

în
Pe

pe 
în-

sportiv 
în mo- 
C.S.M.—

Ilie Pă-

în care 
se mai 
în care 
sportul 

pozitive 
oamenilor

și a sportului» „Secția" se dezvol
tă tot mal mult și în 1923 se trans
formă în „Societatea sportivă mun
citorească Reșița". Printre anima
torii acesteia — Anton Szrobl, E- 
duard Rost, Elmer Gurca, Ion Ga
vron, Adolf Bender, Edmund Toth, 
Carol Klein, Edmund Kraus, Iosif 
Mustețiu și alții. Dificultățile, re
presiunile timpului, fac ca după 
puțină vreme să-și înceteze acti
vitatea. Dar pentru că majoritatea 
muncitorilor nu au consimțit să 
adere Ia organizația sportivă 
U.D.R., condusă direct de patron, 
organizație cu caracter reacționar, 
în 1924 se reînființează S.S.M.R., 
care duce o bogată activitate con
cretizată prin cucerirea a nenumă
rate titluri naționale. Reșița devine 
o adevărată pepinieră de campioni. 
Fotbaliștii Cetății de foc cîștigă 
campionatul țării în ediția 1930— 
1931 a întrecerii.

După 23 August 1944, și în spe
cial după naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, Clubul 
sportiv muncitoresc Reșița a cu
noscut o puternică dezvoltare. In 
acești ani, purtătorii culorilor roș- 
negre au obținut peste 80 de titluri 
de campioni naționali la 14 ramuri 
de sport, 20 de sportivi sînt me-

FENICIADELE

baschetului
1955,

1959,
1962,1960,

1954,

1949 ;

1961,

a împlinit 
cu o întîr- 
să-i urăm, 
tinerețe-șa-

cam- 
Misu 
la 17 
1962), 
după

Căsătorie
în lumea

unic 
fost 

atribuit la doi jucători, egali în 
finală, egali și după meciul de ba
raj. De atunci s-a hotărft, însă, că 
în meciul de baraj să se joace pînă 
la victoria uneia din părți. Și nu 
rareori a fost nevoie de . competiții 
suplimentare pentru desemnarea cam
pionului.

Recordmanul absolut al meciurilor l

bas-

apariția o coloană masivă de vîrstnici, purtînd un imens steag 
roș-negru

Foto : Petre FUCHS — Reșița
campionatelor mondiale, 

și balcanice, 5 au par- 
iar

daliați ai 
europene 
ticipat la Jocurile Olimpice, 
peste 900 au făcut parte, de-a lun
gul anilor, din loturile naționale la 
12 ramuri de sport.

...Festivitatea se apropie de final. 
Se înmînează diplome și fanioane 
cîtorva dintre cei ce au pus bazele 
S.S.M.R. ori s-au evidențiat în ac
tivitatea sportivă. Printre aceștia : 
ing. Anton Szrobl, Iosif Mustețiu, 
Ion Gavron, Ernest Loukota, Fran- 
cisc Danek, Elmer Gurca, Edmund 
Toth, Carol Klein, Adolf Pușca, 
Anton Gruia, Gheorghe Potoceanu, 
Anton Ghedeon etc. Ropote de a-

plauze au salutat înmînarea in
signei Meritul sportiv vechiului 
antrenor de atletism Ernest Lou
kota (care și azi, în vîrstă de 84 
de ani, este zi de zi, pe stadion, 
alături de elevii săi). Ion Muntea- 
nu, Gavrilă Szilagy, Matei Stubnea 
și Vasile Orzs.

Au fost momente înălțătoare, du
minica trecută, pe stadionul din 
Reșița A fost o foarte meritată 
sărbătorire a celor care au pus 
bazele sportului în orașul de pe 
malurile Bîrzavei, o sărbătoare Ia 
care a luat parte întreg tineretul 
reșițean.

Mircea TUDORAN

AU PRECEDAT OLIMPIADELE?

Cel 
niei a 
cind avea 
deținător al titlului 
nescu, în 1968, la 54 de ani. Dar cea
mai mare longevitate în finala 
pionatului țării o demonstrează 
Radulescu, care a participat 
ediții consecutive (intre 1946 și 
iar acum s-a calificat din nou 
o întrerupere de 11 ani. La 8 no
iembrie Mișu Rădulescu 
60 de ani. Să-l felicităm, 
ziere de cîteva zile, și 
în continuare, aceeași 
histă 1

★
Recordul absolut al participărilor 

11 deține Victor Ciocâltea care joacă 
acum cea de a 22-a finală ! Intre 1951 
(anul de debut) și 1973 el a absentat 
o singură dată, în 1968. îl urmează 
în clasament Emanuel Reicher, care 
a părăsit activitatea competițională 
după ce a' făcut cifra „rotundă" de 
20 finale, dedicindu-se activității dc 
antrenor și... publicisticii. Fostul 
„rege al remizei" a scris un intere
sant serial șahist, apărut în colecția 
povestirilor științifico-fantastice, și 
intenționează să ne facă în conti
nuare... concurență. Primim cu plă
cere provocarea la întrecere...

Octav Troianescu a avut 18 finale, 
Gheorghe Mititelu — 17 (pînă âcum), 
Theodor Ghițescu — 16. Florin Gheor
ghiu 3 jucat doar 9 finale, dar de-

Zilele trecute, lumea 
sportului timișorean a 
trăit plăcutul eveni
ment al căsătoriei a 
doi dintre cei mai va
loroși și apreciați spor
tivi din localitate. Este 
vorba de Petru Czmor 
și Gizela Schnebli, 
componenți și căpitani 
ai echipelor de baschet 
Universitatea Timi
șoara.

Ne alăturăm celor ce 
le-au urat fericire în 
căsnicie și completăm, 
dorindu-le deplin suc
ces în sportul pe ca- 
re-1 practică cu pasiu- 
îe și talent.

Foto :
Dan ȚĂRAN 

Timișoara

întrebarea pare stranie, cu atît 
mai mult cu cît despre Feniciade 
aproape nimeni nu a auzit nimic. 
Spunem aproape nimeni, deoarece 
la Universitatea din 
unde tînărul savant 
Butros, profesor de 
și înfocat pasionat 
și-a susținut teza de doctorat, te
ma este acum cunoscută și amă
nunțit cercetată.

Butros s-a luat la... harță cu is
toria. EI susține că vechea Elladă 
nu a fost leagănul primelor între
ceri sportive periodice, devenite în 
zilele noastre sărbătorile omenirii 
întregi. El demonstrează că pînă 
la Olimpia a existat o altă (și mai 
veche) capitală a jocurilor sportive. 
Mai veche chiar cu 1000 de ani, 
susține pasionatul doctor în arhe
ologie. El a descoperit o arenă 
sportivă, uimitor de asemănătoare 
celei de la Olimpia, înconjurată de 
un adevărat complex sportiv, între 
ruinele căruia au fost găsite sufi
ciente dovezi că aici cetățenii ve
chii Fenicii veneau în capitala lor 
— fabulosul oraș Tir, pentru a 
mări întrecerile disputate din 
tru în patru ani, între cei mai 
temici atleți ai țării. Locul se 
mește azi Amrit și tot așa se 
mea și în vechime, fiind situat 
Libanul de sud. în vecinătate curge 
rîul cu același nume.

Faptul că fenicienii erau cei mai 
iscusiți marinari ai vremurilor an
tice, este unanim recunoscut. Se 
știe mai puțin despre pasiunile lor 
sportive. Ei organizau aici — după 
cum afirmă Butros — întrecerile lor 
periodice, care preced astfel cu un 
mileniu renumitele jocuri ale Gre
ciei antice, reînviate în epoca noas
tră de inimosul Pierre de Cou
bertin.

După ipoteza savantului libanez, 
fenicienii care au debarcat în Ella
da în secolul al XVI-lea î.e.n., nu 
numai că au construit acolo orașe 
cu temple interioare fortificate, 
după maniera țării lor, dar au adus 
cu ei și distracțiile lor preferate, 
între care sporturile dețineau pri
mul loc. Complexul sportiv de la 
Olimpia apare intr-adevăr ca fiind 
o copie a stadionului descoperit la 
Amrit. Aceeași formă de U, cu lun
gimea stadionului și a pistelor de

Halle (R.D.G.), 
libanez Lahib 
educație fizică 
de arheologie,

ur- 
pa- 
pu- 
nu- 
nu- 

în

alergări de 225 m., pe o lățime de 
30 m. Da Olimpia, cele două dimen
siuni au 213,75 m. și 29,6 m. Tribu
nele descoperite aveau zece trepte 
și puteau cuprinde circa 11 mii de 
spectatori așezați, în afara celor 
peste 5 mii care puteau urmări 
competițiile stînd în picioare pe 
bordura exterioară a construcției. 
Pe pistele stadionului de la Amrit 

> se disputau probe de alergări, arun
cări, sărituri și lupte.

La 700 m depărtare de resturile 
perfect conservate ale stadionului, 
arheologul și scriitorul francez Er
nest Renan descoperise încă din 
1860 ruinele unui complex de spor
turi nautic© (înot, scufundări, cano
taj).

Conducătorul colectivului care a 
luat în considerare teza lui Butros, 
reputatul specialist în sporturile an
tice, prof. univ. Gerhardt Lukas, 
declară : „Sînt cu totul de acord cu 
opiniile elevului meu. Ele confirmă 
punctul meu de vedere că, încă din 
cele mai vechi timpuri, cu mult 
înainte de Ellada, la egipteni, asi- 
rieni, babilonieni și fenicieni, între
cerile sportive se disputau Ia un ni
vel foarte înalt. Teoria apariției ne-

așteptate a sportului este dezmin
țită de dovezi foarte serios funda
mentate științific. Se poate, însă, 
presupune că la un moment dat, 
datorită dezvoltării economice și so
ciale. Ia un anumit popor (grecii 
antici), sportul a devenit o necesi
tate culturală. Cu încetul, omul an
tic a găsit o' legătură între cerin
țele provocate de munca sa și de 
faptul că practicarea exercițiilor fi
zice era de natură să le ușureze".

Faptul că alte țări din antichi
tate apar în lumina cercetărilor 
modeme ca inițiatoare ale jocurilor 
sportive periodice, nu înseamnă ne
apărat că răpim Olimpiadelor glo
ria lor străveche. Poate că lucră
rile lui Butros nu depășesc limitele 
unei ipoteze cuprinse într-o teză de 
doctorat, deși ruinele de la Amrit 
există și pun savanților turbură
toare întrebări. Faptul că noi am 
descoperit mai întîi Olimpia și am 
unit înaltele ei semnificații cu mă
reția culturii eline, rămîng pentru 
lumea modernă răscrucea unui 
drum luminos, pe care vor păși toa
te generațiile viitoare. Restul apar
ține numai interesului pur științific.

VELOCIPEDUL SI
5

saa

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE
Ce se scria, cu 80 de ani in urmă,

in revista „BICICLETA"?

FRANCISC TURUSZ, COMUNA CHE- 
RESIC. Nu se consemnează rezultate de 
egalitate, în meciurile oficiale de

ehet. în urmă cu ani, este adevărat, 
exista și posibilitatea unui rezultat egal. 
Acum, partida se prelungește cu una sau 
mai multe reprize a cinci minute.

RINUS BORNE, HUNEDOARA. Fiind 
vorba de echipe de fotbal de mare re
nume. vă asigur eă poșta le va găsi, 
menționind doar orașul și țara. N-ar 

. folosi la nimic dacă, potrivit sugestiei 
dv.. am publica In fiecare săptămină 
adresa unei mari echipe de fotbal din 
străinătate, Unii cititori le vor nota, alții 
nu. Și va trebui să luăm, mereu, totul 
de la început. Am experiență în mate
rie : Ia nici o săptămină după ce am 
dat adresa unei echipe din campionatul 
nostru, alțl cititori mi-au cerut aceiași 
lucru, iar scatiul nu ne permite aseme
nea repetări. De acord ?

GHEORGHE GRADINARU. BACAIJ. 
Dembrovschi a înscris 6 goluri, in acest 
campionat. Dar, la nevoia de goluri a 
lui Sport Club Bacău, cifra aceasta nici 
nu contează !

MIHAI BRUT. IAȘI. F.R.F. nu posedă 
o asemenea arhivă. De altfel, în 1938, 
subiectul sportiv — chiar și o finală a 
campionatului mondial de fotbal. care 
vă interesează pe dv. — nu constituia 
un element de prea mare atracție pen
tru operatorii de cinema din acea vreme.

NELU QUINTUS, 
de unele arbitraje, 
“ Mureș :Tg.

AURUL VIU AL PĂDURII
Pădurea de șes cuprinsă între ape și 

cîmpii roditoare, este totodată loc de 
retragere și adăpost pentru o bună parte 
a vînatului cu pene, din care fazanul 
are o primă importanță pentru purtătorii 
armei cu două țevi. Poate mai mult ca 
oricare altă pasăre mare, fazanul a adu
nat în pene culorile locurilor prin care 
trece, .dînd privitorului impresia de pa- 
săre-curcubeu. Ei are în coada-i lungă 
și în aripi cafeniul închis al trunchie
rilor de copaci, capul îi poartă o scufă 
verde ca trifoiul din umbra pădurii, 
ochii îi sînt încondeiați cu galben auriu, 
culoare ce o poartă și pe piept, luată 
parcă din mîngîierea vărateeă a tulpi
nilor de grîu copt. Această ultimă cu
loare este și aceea ce scapără de la pri
ma vedere în ochii omului care, oricit 
de vînător ar fi, tot nu o poate privi cu 
indiferență cind urmele alicelor o înflo
resc cu roșu.

Fazanul ne este amintit ca vînat cău
tat încă din timpuri antice. Nu numai 
căutat dar și ocrotit — și înmulțit pro
babil în uncie prime crescătorii — altfel

nu ne mai erau amintite de către isto
rici celebrele ospețe romane. în timpul 
cărora limbile fazanilor se consumau cu 
miile. Nici în evul mediu nu-și pierde 
importanța cinegetică, dar se împuținea
ză, prins cu plasa sau doborît de arcași 
iscusiți, iar în ultimele trei secole, după 
apariția și perfecționarea armei cu alice, 
deține capul de afiș pentru păsările 
continentului nostru.

Perioada vînării Iții corespunde obiș
nuit cu acea a iepurelui ; din a doua 
parte a lunii noiembrie pînă spre finele 
lui ianuarie. Se vina altădată „la sărite'1*, 
cu cîine poritator sau scotocitor și nu
mai sporadic, cu bătăiași; măsurile ac
tuale de ocrotire pentru vînatul țării 
noastre indică această ultimă formă: 
vînătoarea colectivă a fazanului cu bă
tăiași, la pădure. Nu este de prisos să 
spunem că acela care nu a pus de mult 
timp mina pe armă sau nu și-a verificat 
recent tim.il la păsări în zbor, nu are 
ce căuta la o asemenea „întîlnire1*. 
Săltat de către gonașii ce bat cu bețele 
trunchiurile golașe, fazanul apare omu-

lui cu armă In zbor lansat, cu o. viteză 
apropiată de aceea a talerului, de aceea 
vînătorii cu antrenament de poligon vor 
fi net cei mai avantajați. Aceasta nu 
înseamnă că dintre confrații lor de 
îndelungată experiență nu vor fi și 
mu'.țl adversari redutabili pentru pasă
rea cu siluetă brâncușiană, apărută 
ochiului doar cîteva clipe, ca o adevă
rată măiastră a țesăturii de trunchiuri 
și crengi. Fără experiența a cîteva se
zoane, trăgătorii, chiar excepțional do
tați, vor fi induși in eroare de silueta 
păsării alungite șl de acele cîteva pene 
pe care cu toții le cunoaștem și cărora 
11 se datorează și proverbul vînătoresc: 
„Pe fazan îl scapă coada" ! Intr-adevăr, 
surprins de silueta mult alungiți nrln 
coadă a fazanului, vînătorul — îndeo
sebi începător — va reduce ceva din 
corecția de ochire necesară prinderii în 
scopul alicelor a părții anterioare și 
punctelor el vitale din corpul păsării. 
Dar asta nu îiiseamnă că dacă o dată, 
de două ori, vînătorul a căzut de... fa
zan, pînă la urmă și cît mai adesea va 
cade tot fazanul, prilejuind astfel Îm
plinirea obișnuitei urări adresate tutu
ror adepților Dianei : distracție plăcută!

Constantin EFRIMESCU
VASILE POPESCU, BUCUREȘTI. „In 

competițiile europene de fotbal, eu sus
țin că golurile înscrise in deplasare se 
dublează numai atunci cind există o 
perfectă egalitate între două echipe". Nu 
numai dv. ci și regulamentul susține 
același lucru! Socotelile făcute de prie
tenul dv. sînt tctal greșite. Dacă Dinamo 
ar fi cîștigat la Madrid cu 4—3. gola
verajul ar- fi fost 5—4 pentru Atletico 
Madrid șl, deci, n-ar mai fi intervenit, 
pentru departajare, clauza dublării go
lurilor înscrise în deplasare. In schimb, 
la 3—1 pentru Dinamo, golaverajul de
venind 3—3 (împreună cu rezultatul de 
la București), atunci, de, ar fi fost soco
tite dublu golurile înscrise în deplasare 
și s-ar fi calificat Dinamo, cu scorul 
general de 8—5. După calculele mele, 
am răspuns de peste 90 de ori la acea
stă întrebare. Mă gîndesc, la " 
MO. să organizez și o mică 
împreună cu cititorii !

IONEL BOBOC. PETRILA. 
cartierul 8 Martie, 
să corespondați cu

PLOIEȘTI. Apropo 
cum a fost cal de la

gindțrea lor lucidft,tn „ - -
Petroliștii au temei : 
„Nu ne temem de partidă, 
Cit de... „cavalerii" ei" !

PROIECTANTIIa ȘI BUSOLA...

Se împlinesc în aceste zile 80 
de ani de la apariția unei publica
ții sportive de specialitate pe care 
timpul a dat-o uitării : „BICICLE
TA — Prima revistă velocipedică 
în România". Scopul ei : „întărirea 
și răspindirea gustului velocipedic 
la Roi”, ceea ce (drepți să fim !), 
reprezenta și o bună reclamă pen
tru magazinul „proprietarului-fon- 
dator" al revistei, B. D. Zismann, 
magazin de la care puteau fi cum
părate cele mai moderne velocipe
de, bicicluri, biciclete și... mașini 
de cusut!

Independent de acest „amănunt" 
comercial, trebuie să recunoaștem, 
însă, eă articolele apărute în pa
ginile revistei ne oferă astăzi, după 
opt decenii, posibilitatea de a-i 
cunoaște pe cîțiva dintre sportsma- 
nii dos întîlniți atunci pe „miracu
loasele două roți". Printre ei : 
„cunoscutul conferențiar și medic, 
d. dr. Urechiă, poetul Vlahuță, 
scriitorul Delavrancea” etc. Nu era 
trecut cu vederea nici „campionul 
velocipediștilor români, d. D. Du
mitrescu". Acesta, „amorezat de 
biciclul său cu care a repurtat 
multe victorii" efectuase un „lung 
raid" pe itinerariul: București — 
Titu — Găești — Pitești — Tig- 
veni — Rm. Vîlce.a, și retur, în
ceput la 5 august (ora 4. dimi
neața !) și încheiat la 11 august 
1893. Performanță, nu glumă !...

Celor care se mai îndoiau poate 
că „velocipedia este în adevăr pe 
punctul de a dobîndi primul rang 
printre sporturi", un articol le ri
sipea oriee temeri, concretizindu-le

armăsarilor cu„eclatantul destin al 
roți” :

„Velocipedul va 
face parte din om, 
tiu dar cp atribute deosebite bine
înțeles, ca giletca și pantalonul. Q 
să ne pomenim în cele din urmă 
că velocipedele vor fi menționate 
în contractele de căsătorie ; un 
flăcău fără velociped nu va găsi 
mireasă. Socrii vor deveni intra
tabili sub acest raport Un tinăr 
se va prezenta într-o familie. în
dată, stăpînul casei se va informa 
dacă velocipedează: Umbli cu ve
locipedul, domnule ? — Da ! 
prea bine atunci că 
ce căuta aici!

Asta poate părea 
totuși o să ajungem 
e mai mult, socrul o să aibă drep
tate" !

Redînd tiparului aceste păreri 
de acum 80 de ani, ne gîndim — 
cu melancolie pentru ieri și cu 
speranțe pentru mîine — că, poa
te, pe străzile și bulevardele noas
tre de astăzi vor fi trasate în cu- 
rînd piste pentru renașterea velo- 
cipediei. Și atunci, nu ne vom mai 
teme nici măcar de întrebările... 
socrilor !

sfîrși prin a 
cu același ti-

A.
de nu, n-ai

paradoxal și 
acolo și, ce

Dorin ȘTEFLEA

jubileul de 
petrecere,

vrețl 
echi-

Locuiți în 
Blocul 8/41 Și 
simpatizanți ai

șei Universitatea Craiova. E cam 
tumărul slmpatizanților, mai ales

IOAN LUNGU, TURKU SEVERIN. 
„Suferințele" prin care ați trecut, în dis
puta cu prietenii dv., m-au impresionat 
cu atît mai mult, eu cît dreptatea este 
de partea dv. ; intr-un meci oficial de 
fotbal, nu pot fi schimbați decit DOI 
jucători, indiferent că este vorba de ju
cători de cîmp sau de portar. Aș fi 
bucuros să știu că v-am făcut fericit 
prin acest răspuns !

Cu două duminici în urmă, Poia
na Brașovului a fost teatrul între
cerilor de orientare turistică din e- 
diția a X-a a Cupei Constructorul. 
Era destul de frig, era și puțină ză
padă (iar sub ea și ceva gheață, pe 
alocuri), dar soarele strălucea pu
ternic pe un cer albastru ca în pli
antele turistice... Toate acestea au 
fost, parcă, spre bucuria celor 230 
de concurenți (o cifră neașteptată 
și căreia organizatorii i-au făcut, 
totuși, față). Printre ei s-au aflat, 
în afara așilor hărții și busolei, nu
meroși lucrători din sectorul cons
trucțiilor care și-au disputat cupe
le „Viața șantierelor*'.

Dintre acești concurenți, cei mai 
abili în descifrarea hărților, în uti
lizarea busolei dar și destul de iuți 
de picior s-au dovedit proiectanții.

fostCa dovadă cupele amintite au 
cucerite de Reinhold Gutt (Proiect- 
Sibiu) la seniori A, Petre Rădules- 
cu (Proiect Brașov) la seniori B și 
Paula Cumpănașu (Proiect Bucu
rești) Ia senioare B. Sperăm că și 
alți colegi de-ai lor le vor urma 
exemplul.

ȘTIAȚI CA...
engleză, ne- 
la turneul fi-

I

mare
_____ _____,__________ _____ _____ în 

leeste momente de aur. Aveți suficient 
imp liber ?

ION CORNEL, SATUL UNGURENI. Nu 
răd cum v-aș putea ajuta, altfel decît 
>ubllcînd aceste rinduri prin care ne 
esizați că In satul dv. nu există nici 
m teren unde ați putea juca fotbal. Cel 
ie ia Consiliul popular comunal nu gă- 
esc nici o soluție 2 Alții au găslt-o șl... 
în vîrf de munte 5

ION CONSTANTINESCU, COMUNA 
GHIMBAV. Memoria v-a trădat. în fi
nala campionatului mondial de fotbal 
din 1970. scorul l-au deschid brazilienii, 
prin Pele. După 20 de minute, Bonin- 
seana a adus egalarea, care a stat în 
picioare pînă la pauză. Scorni final : 
4—1. Trebuie să vă reamintesc și pentru 
cine ?

SORIN POPICA, PETROȘANI. Brașo
vul a cucerit o dată campionatul țării, 
la fotbal : In ediția 1927—1928, prin e- 
chipa Colțea. Dar, pe atunci, campiona
tul se desfășura după o altă formulă 
decît cea de astăzi. Prima campioană a 
țării — după formula în vigoare șl acum, 
a Diviziei — a fost Rlpensia. în ediția 
1932—1933.

Ilustrații: N. CLAUDIU

LEÎLAFlRTin

L

— Nu știți ce 
la... Constanța ?

a făcut Rapidul

Desen de
Titi GHEORGHIU — Vaslui

...pentru Federația 
participarea Angliei 
nai al campionatului mondial de 
fotbal, însemnă o pagubă de circa 
300 000 de lire sterline ? Cifra a 
fost comunicată de Stanley Rous, 
președintele F.I.F.A.

...Ia 37 de ani, Wilt Chamberlain 
(2,14 m) continuă să fie unul dintre 
cei mai buni baschetbaliști din 
S.U.A. ? Iată, de altfel, calitățile a- 
tletice care l-au adus pe terenul 
de baschet : 48,8 la 400 de 
2,06 la săritura în înălțime, 
La săritura în lungime !

...specialiștii apreciază că, 
plecarea lui Johann Cruyff la 
Barcelona, forța de joc a echipei 
Ajax a scăzut ci 50"/« ? Ultimele 
rezultate ale cunoscutei echipe o- 
landeze nu fac decît să confirme a- 
cest calcul.

...Jean Claude Killy s-a căsăto
rit cu actrița Danielle Gaubert ? 
Reamintim că schiorul francez este 
marele învingător al Olimpiadei de 
la Grenoble, din 1968, unde a cu
cerit trei medalii de aur.

metri,
6,90

prin

sport tinăr la 
nu-l împiedică

JUDO iN RÎNDUL PREȘCOLARILOR

RECORD
IN AEROSTAT

Judo-ul este un 
noi, dar aceasta 
să-și ciștige cercul său de adevți 
în diverse zone ale țării și în di
ferite medii. Se spune că kimono-ul 
este agreat îndeobște de studenți. 
Imaginea pe care v-o prezentăm 
alături vine să demonstreze că ju- 
do-ul își găsește simpatizanți și in 
rindul preșcolarilor.

La chemarea profesorului oră- 
dean, Florian Velici, la Școala spor
tivă din localitate s-au prezentat

numeroși părinți dornici să-și în
scrie odraslele în secția de judo. 
După cum se vede, la scurtă vre
me de la lansarea inițiativei de 
către pasionatul profesor, micii ju
doka au și început să pună în 
practică primele procedee tehnice 
însușite. Mulți dintre țîncii în ki
mono vor deveni, fără doar și poa
te, peste ani, mari campioni, spre 
satisfacția lui F. Velici.

Pasionat al zborurilor în balon, 
Malcolm Forbes, proprietarul re
vistei economice americane ..For
bes Magazine", a 
record de distanță 
capătul unui zbor 
(515 km), efectuat 
telor Unite. După 
bastru a fost
cald, a luaț startul în 
Tecumseh din Nebraska, 
zat, cu 12 ore mai tîrziu. 
în Missouri. Acest zbor a 
tuit una din etapele 
Statelor Unite în balon, 
tă la Forbes la 
Oregon.

realizat un nou 
în

de 
în 
ce 

reumflat

aerostat, la 
320 de mile 

centrul Sta- 
balonul al- 

cu aer 
regiunea 
a ateri- 
la Union 

consți- 
traversărif 

începu- 
Coos Bay în
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PETRE LUPAN ȘI ILIE FLOROIU
REVELAȚIILE FONDULUI ROMÂNESC
• A fost, In sflrșit, doborlt recordul lui Barabaș la 5 000 m • Fondiștii noștri

In progres evident • Alergările lungi au redevenit apanajul britanicilor

După „boom*-ul finlandez din 1971 
enunțat de Juha Văătăinen prin cele 
două victorii la campionatele euro
pene de la Helsinki și a cărui apo
teoză a constituit-o dubla victorie la 
Jocurile Olimpice a lui Lase Viren, 
in 1973 alergările de fond au rede
venit o specialitate britanică. Mărtu
risim că, la sfîrșitul sezonului tre
cut, eram tentați să credem într-o 
reînviere a „epocii de aur" finlan
deze, Viren, Văătăinen, PăivSrinta, 
Vasala, Tuominen, Kantanen etc. oă- 
rind a se afla la înălțimea unor 
Nurmi, Kolehmainen, Ritola... A fost 
tnsă o sclipire de moment, pentru 
că în actualul sezon fondiștii finlan
dezi nu s-au apropiat de prestațiile 
din perioada Miinchenulul. La finala 
Cupei Europei de la Edinburgh, „ma
iestuosul", Viren a fost dominat ca
tegoric, clasîndu-se pe penultimul loc 
în proba de 5 000 m. De Vasala și 
Văătăinen nu s-a auzit nimic tn a- 
cest an

in schimb, „sănătosul* fond brita
nic pare să fi ieșit din eclipsa pa
sageră. Și semnalul acestui reviri
ment l-a dat atît de mult comenta
tul Dave Bedford, cel sortit, pare-se, 
să împărtășească soarta lui Ron 
Clarke. După „pasa neagră" olimpi
că, urmată de o îndelungă perioadă 
de tăcere, în care zvonurile nu eee- 
leau o renunțare Ia competiție, Bed
ford a reapărut pe pistă și în prima 
cursă a spulberat recordul mondial 
la '4 0 000 m, stabilit la Miinchen de 
Viren : 28:30,4. în spatele lui Dave 
au apărut alți fondiști de valoare, 
dintre care amintim pe Brendan 
Foster — cîștigătorul probei de 5 000 
m la Edinburgh și recordman mon
dial la 2 mile (8:13,8) — pe David 
Black (21 de ani) care a reușit de 
unul singur, în cea de-a treia cursă 
de 10 000 m a carierei 27:55,6 (1), pe 
Tony Simmons șau

Spectaculoasă este 
mai înalt nivel a 
fond sovietici — în 
m —, avîndu-l în 
ranul Nikolai Sviridov (34 de ani).

La 5 000 m, belgianul Emile Putte
mans a confirmat din plin recordul

Bernard Ford, 
revenirea la cel 
alergătorilor de 
special la 10 000 
frunte pe vete-

ROMÂNIA I
5000 METRI

RECORD 13:48,8 (1973)
13:48,8 P. Lupan 
14:08,8 I. Floroiu
14:12.6 M. Mustață
14:17,8 Gh. Colan 
14:18,8 O. Scheible 
14:19,0 I. Cioca 
14:23,0 M. Hatoș 
14:23,4 F. Sandru 
14:25,6 Gh. Ghipu 
14:26,0 C. Andreica

10000 METRI

RECORD 29:00,8 (1968)
29:07,4 N. Mustață
29:14,6 S. Marcu
29:15.8 I. Floroiu 
29:43.0 ’ 
30:02,0 
30:23,0 
30:42.2 
31:04,4 
31:13,0 
31:23.6

I. Cloca 
C. Andreica 
M. PădLiraru
I. -Baciu 
I. sager 
M. Hatoș
V. Toporan

mondial stabilit la încheierea sezo
nului trecut, avînd trei curse sub 
13:20 în acest an pe care l-a termi
nat neînvins.

★
Așa cum spuneam șl In revenirea 

Ia campionatele 1-epublicane de cros, 
se poate remarca un progres evident

PETRE LUPAN
al alergătorilor noștri de fond. Sem
nele bune apărute în primăvară 
în urma campionatelor balcanice de

cros de la Istanbul, au fost confir
mate în sezonul de pistă. Mediile 
primitor 10 fondiști ai anului sînt 
net superioare sezonului precedent t 
5 000 m — 14:16,4 (14:25,6), 10 000 m 
— 30:13,6 (30:44,4). La 5 000 m Petre 
Lupan a îmbunătățit unul din cele 
mai vechi recorduri naționale, smul- 
gind o secundă performanței reușită 
în 1963 de Andrei Barabaș (13:48,8 — 
13:49,8). La 10 000 m, veteranul Ni- 
colae Mustață (32 de ani) se menține 
Încă în fruntea ierarhiei, dar con
tracandidatul care „vine" este Ilie 
Floroiu (21 de ani), proaspătul cam
pion la cros. Dacă se va antrena cu 
aceeași seriozitate ca pînă acum, 
tinărul alergător stelist — descoperit 
de antrenorul constănțean Ion Veli- 
ciu — poate coborî anul viitor sub 
14 minute la 5 000 m și sub 29 mi
nute la 10 000 m. El are o confor
mație fizică ideală pentru alergă
rile pe distanțe lungi și o alergare 
fluentă, economică.

în constant progres este Petre 
Lupan. După ce în 1972 elevul lui 
Silviu Dumitrescu egalase 
lui Vamoș la 1 500 m, el a 
în acest an la 5 000 m șl șe pare că 
distanța îi convine de minune. De 
remarcat că recordul național a fost 
obținut în, condițiile unei concurențe 
valoroase,' la Spartachiada Armatelor 
prietene, victoria sa fiind prima ob
ținută de un fondist român în ulti
mii ani intr-o competiție importantă-

Interesantă și apariția lui Gheor- 
ghe Ghipu în rindul fondiștilor- Ta
lentatul nostru junior a alergat, la 
sfîrșitul sezonului, în prima sa cursă 
pe această distanță, 14:25,6, îmbună
tățind copios recordul de juniori al 
țării.

în sflrșit, de subliniat și faptul 
că 1973 este primul an în care 30 de 
alergători români reușesc performan
țe sub 15 minute la 5 000 m. Așadar, 
progresul este evident, dar mai sînt 
multe de făcut pentru ca rezulta
tele alergătorilor noștri să devină 
competitive pe plan internațional.

recordul 
„urcat"

Vladimir MORARU

EUROPA I MONDIAL

DUPĂ VICTORIA JUNIORILOR NOȘTRI 
ÎN FAȚA CELOR IUGOSLAVI

Vineri seară, tîrziu, pe stadionul 
Luis II, în fața a 3500 de specta
tori, echipa reprezentativă de ju
niori a României a susținut al doi
lea joc din cadrul turneului inter
național de’fotbal de la Monte Car
to. De data aceasta tinerii noștri 
jucători au întîlnit selecționata 
Iugoslaviei pe care au învins-o cu 
2—1 (1—1), prin golurile marcate 
de Grosu (min. 19) și Elisei (min. 
58). respectiv Skrbici (min. 29). 
Față de meciul anterior, cu Sue
dia, echipa noastră a evoluat mult 
mai bine, organizat în apărare și 
eficace în atac. Antrenorul C. Ar- 
deleanu a folosit următorul 11 :

Moraru — Corneliu, Agiu, Filer, 
Elisei — Gruia, Solomon, Bălăci — 
Cîmpeanu (min. 60 Dragnea), Gro
su, Vrînceanu.

Juniorii noștri mal au de susți
nut un singur meci în grupă, cel 
cu Belgia, formație care a 
cea mai bună impresie pînă 
în celălalt joc al cuplajului 
pa A), echipele Irlandei și 
au terminat la egalitate : 1—1 
(0—1). Iată clasamentele celor două 
grupe. Grupa A : 1—2 Franța și 
R. F. Germania — 3 P ; 3—4 Ita
lia și Irlanda — 1 p. Grupa B : 
1. Belgia — 4 p ; 2—3 România și 
Suedia — 2 p ; 4. Iugoslavia — Op.

PE TEME ACTUALE

• ••

lăsat 
acum.
(gru- 

Italiei

RAPORTUL PREGĂTIRE FIZICA
CALITĂȚI FIZICE

RECORD
13:14,8 puttemans 
13:20,6 Norpoth 
13:23.8 Foster 
13:24,6 Black 
13:28,0 Viren 
13:28,6 Pălvărinta 
13:29,2 Jelobovski 
13:29,4 Kuschmann 
13:23,8 Ala Korpt 
13:30,4 A. Kvalheim 
13:30,4 Sviridov

13:13,0 (1972)
(Belgia)
(R.F.G.) 
(Anglia) 
(Anglia) 
(Finlanda) 
(Finlanda) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 

"(Finlanda) 
(Norvegia) 
(U.R.S.S.)

RECORD 13:13,0 (1972)
13:14.6 Putteman® 
13:18.4 
13:20,6
13:22,4
13:23,2
13:23.8
13:24,6
13:28,0 ____
13:28.6 PăivărinU
13:29,0 Gels

Quax
Norpoth 
Prefontaine 
Mose 
Foster
Blatk
Viren

(Belgia)
(Noua zeelandă)
(R.F.G.)
(S.U.A.) 
(Kenia) 
(Anglia) 
(Anglia) 
(Finlanda) 
(Finlanda) 
(S.U.A.)

RECORD
Bedford
Black
Șvirjdov 
Andreev

27:80,8
27:55,6
27:58,6
27:59,8 . .
28:01.0 Mociatov
28:01.6 Simmons
28:07,6 Polleunis
28:10,0 Ford
23:15,6 Heț-mens 
28:15,8 Sirnonellș

27:30,8 (1973)
(Anglia) 
(Anglia) 
(U.R.S.S.) 
(U.r.ș.s.) 
(U.R.S.S.) 
(Anglia) 
(Belgia) 
(Anglia) 
(Olanda) 
(U.R.S.S.)

RECORD
27:30,8 Bedford 
27:55.6 Black 
27:53,6 Sviridov 
27:59,8 Andreev 
28:01,0 Mocialov 
28:01,6 Simmons 
28:07,6 Polleunis 
28:08,8 Mora 
28:10,0 Juma 
28:10,0 Ford

27:30,8 (1973)
(Anglia) 
(Anglia) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Anglia) 
(Belgia) 
(Columbia) 
(KCnia) 
(Anglia)

Se discută astăzi foarte mult și 
se face caz — cu său fără temei o- 
biectiv ori de cîte ori este ana
lizată comportarea unei echipe, des
pre unul dintre cei cinci factori 
principali ai antrenamentului și 
jocului, primul de fapt după ordi
nea didactico-metodică a instruirii i 
pregătirea fizică.

Există chiar și o anumită tendin
ță — ca să nu zicem modă — de di
versificare a exprimării, in sfera 
unei astfel de noțiuni, pleeîndu-se 
de la forma de bază a acesteia, pen
tru a se ajunge la variante ce se 
abat, pe alocuri, de la sensul ini
țial. Așa de pildă, se spune des
pre o formație oarecare, că în par
tida cu adversarul x, a avut sau nu 
q condiție fizică corespunzătoare. 
Despre jucători se afirmă, in ace
leași împrejurări, că au fost sau 
nu deficitari la capitolul capacitate 
de efort, că au manifestat sau că 
le-a lipsit prospețimea fizică nece
sară. Cu înțelesuri, mai mult sau 
mai puțin apropiate de factorul 
propriu-zls al antrenamentului spor
tiv, se mai folosește și expresia an
gajament fizic.

înglobate într-un singur termen 
generic, toate aceste aspecte care 
sugerează ideea de pregătire fizică, 
apar ca niște consecințe ale activi
tății de instruire, adeseori incrimi
nată de insuficiențe sub raportul 
conținutului șl mai ales al volurtwlui 
de muncă, 
la adresa 
derat din 
valorică a

A pune 
cantității de lucru in antrenament, 
neîmpiinirile pe’ planul marii per
formanțe ni se parc a fi, totuși, n 
acuzație ce favorizează escamjtarVa 
unei, mari părți de adevăr. Aceasta 
pentru că, în realitate, nu pregăti
rea fizică — ca proces pedagogic in ■ 
sine — este deficitară, ci fondul de 
calități fizice 
lorilor noștri 
tul de sărac 
competițional 
vinte spus, dacă ar fi să ne întoar
cem puțin Ia selecția din anii uce
niciei fotbalistice, va trebui să re
cunoaștem că, pe căile de acces 
către măiestrie și afirmare sportivă

De unde și reproșurile 
fotbalului nostru, consi- 
această cauză sub cota 
soccerului internațional, 
însă numai pe seama

ale majorității jucă- 
esta, în general, des- 
reprezentat la nivel 

național. Cu alte cu-

COMBUSTIBILILOR
(Urmare din pag l)

SI A ENERGIEI ELECTRICE
J

(Urmare din pag. I)

fundat, întreprins pe teren, la Com
plexul sportiv 23 August, Patinoa
rul artificial, Complexul sportiv 
Floreasca, Stadionul Republicii, 
Stadionul Tineretului, principalele 
săli de sport bucureștente a fost 
alcătuită o schemă precisă de în-

ffiergem

călzire și iluminare a Instalațiilor, 
sportive și a parcurilor care leîm- 
prejmuiesc, a folosirii parcului de 
autovehicule. Colectivul însărcinat 
cu această operațiune a întreprins 
o muncă migăloasă și responsabi
lă, condueîndu-se după ideea ca 
mișcarea sportivă să nu sufere cu 
nimic în urma măsurilor luate. 
Pe ansamblul amenajărilor sportive 
bucureștene economia realizată va 
fi de 50 la sută. Prestațiile însă 
vor rămîne aeeleași, ba chiar se 
vor îmbunătăți printr-o organizare 
superioară.

BRAȘOV: Autovehiculele vor circula

numai la capacitate completă I

Golgeterii de astăzi Bălan șl 
Adam oferă un foarte interesant mo
tiv de discuție. Cei doi, spre lauda 
lor, au reușit ptnă la această dată 
o frumoasă sumă (13 goluri în 13 
etape !), deși nici unul dintre ei n-a 
jucat efectiv toate minutele cam
pionatului actual. Bălan și Adam 
reprezintă, insă, două teme distinc
te, nu numai pentru Universitatea 
Craiova și C.F.R. Cluj, ci pentru 
întregul campionat. Bălan și Adam, 
reprezintă, în fond, două Adevăruri 
ale primei noastre divizii și, proba
bil, și ale eșaloanelor inferioare.

...Bălan a fost considerat multă 
vreme rezerva „tunarului" Oble- 
menco sau chiar ajutorul golgeteru- 
lui ultimului campionat. Bălan a 
devenit al doilea virf al echipei ol
tene, al doilea „spărgător* de re
dute și, acum, primul om de gol 
ceea ce nu poate fi decît un mare 
motiv de bucurie pentru antrenorul 
Cernăianu. Facem o aritmetică ele
mentară i Bălan 13 goluri + Oble- 
menco 6 + Tarăiungă 3 + Marcu 4.

clunile de fond ale echipelor in 
discuție. Dar, tocmai aici vrem să 
ajungem. La carențele generale ala 
liniilor de atac din prima noastră 
scenă, fenomen care explică, fără 
îndoială, mediocritatea de fond a 
campionatului. Mai Întotdeauna fot
balul nostru a suferit de complex* 
în problema ofensivei. Fenomenul 
continuă și nu este deloc întîmplă- 
tor. U.T.A. a făcut carieră atunci 
cînd avea un Kun, un Domide și 
un Broșovschl, toți trei foarte a- 
propiați de un barem ridicat de go
luri înscrise Intr-un campionat. S, C. 
Bacău lupta In campionatele trecute 
în jurul podiumului, cînd alături de 
Dembrovschi, conlucrau un Hugiubei 
(mai ales), și un Pană, jucători pe 
atunci eu goluri multe la activ. As
tăzi Dembrovschi a rămas și con
structor șl realizator ( 6 goluri în
scrise din cele 17 ale echipei), A 
dispărut Rugiubel; Pană și-a slips 
„focul* ofensiv, n-au apărut alți 
oameni de gol și, nu Intîmplător, 
echipa de pe Bistrița caută acum

CICLOCROS : Traseul din cartierul 
Balta Albă, ora 16 : „Cupa Olimpia" )

FOTBAL :StadionuI Steaua, ora 10: 
Steaua — C.F.R. (tin.-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 H : 
Autobuzul — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (Divizia B) ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Olimpia Giurgiu ; 
teren Steaua, ora 12 : Șoimii TAROM 
—Voința ; teren Triumf, ora 11 : Tri
umf Buc. — Laromet; teren Electro
nica, ora 11 : Electronica — Unirea 
Tr. ; teren Laromet, ora 11 : Țeh- 
nometal FI. roșie (Divizia C).

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 18 : Dinamo — 
Steaua (partidă în cadrul diviziei 
naționale).

RUGBI : Teren Gloria, ora 10,30 : 
Gloria - C.S.M. Sibiu (A), teren 
Constructorul, or# 9,30: Constructo
rul — Rapid (B), teren Tineretului 
(IVh ora 11 : Arhitectura — Tinărul 
petrolist Ploiești (B). teren Tinere
tului «. ora 10.30 : A.S.E. — Aero
nautica (B).

ȘAH : Aula I.P.G.G., de la ora ÎS : 
runda a iv-a a finalei campionatul 
Iul național.

TIR : Poligonul Dlaamo, de Ia 
9 : campionatul Capitalei, etapa 
ii-a la arme cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Dinamo, de la

Administrația bazelor spor- 
la Brașov a foșț înțoernit 
plan de deplasare a auta-

La 
Live de 
un nou 
vehiculelor. în cadrul cotelor lu
nare alocate sarcinile vor fi înde
plinite integral. S-au luat, de ase
menea, măsuri pentru revizuirea 
grabnică a instalațiilor tehnice ale 
patinoarului artificial din Poiana 
Brașov, astfel încît el să funcțio
neze normal, pentru antrenamente 
și patinaj public, cu un consum 
minim de energie electrică și car
buranți. La cluburile Dinamo, Stea
gul roșu și Tractorul, la Asociația 
sportivă Armata, programul de pre
gătire a secțiilor și calendarul 
competițional oficial au fost astfel 
organizate îneît deplasările auto la 
și de la bazele sportive să se facă 
folosindu-se capacitatea integrală a 
mijloacelor de transport. De ase
menea, acestea au primit dispozi
ția de a respecta cu strictețe vite
zele economice înscrise pe caro
serie.

★
ora 

a

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 
8,30 : Electra - Delta Tulcea (m B). 
Dinamo — Explorări B. Mare, Steaua 
- Viitorul Bacău (m A), sala Giu- 
leștl, de la ora 9 : Confecția — Lo
comotiva (m B). C.P.B. - progresul 
(f. B), sala Flacăra roșie, ora 10 : 
Spartan — Viitorul (f B), «ala 
UREMOAS, ora 10 : Confecția — 
Tomistex Constanța (f B).

Mișcarea sportivă, conștientă de 
însemnătatea măsurilor preconiza
te de partid, își aduce astfel mo
desta ei contribuție la îndeplinirea 
Hotărîrii Comitetului Executiv al 
e.C. al P.C.R., c« sentimentul că 
orice economie, cît de mică, se 
varsă în marea vîșterle energetică 
a patriei. -

biecte: „Etică și echitate" și „Drep
turile și îndatoririle tinerei gene
rații in procesul construcției socia
liste") ; convingerea asupra nece
sității vestimentației normale, a as
pectului fizic plăcut, îngrijit și a 
comportamentului civilizat pe stra
dă, în societate și acasă.

Sportivii consacrați se află și ei 
în raza de observație a antrenori
lor și a conducerii clubului. La 
secția de canotaj, de pildă, care 
are specifică pregătirea îndelun
gată în comun a fetelor și băieți
lor, se pune un deosebit accent pe 
conviețuirea absQlut civilizată, pe 
respectul reciproc. Mai mult, an
trenorul Petre Milincovici ne-a in
format că se preocupă permanent 
să sădeaseă în elevii și elevele 
sale gustul pentru citit recoman- 
dîndu-le să consacre, cel puțin o 
oră pe zi, literaturii: beletristică, is
torică, psihologică, politică.

Dar, nu toate lucrurile merg ca 
pe roate. A trebuit să se ia mă
suri ferme, aspre, în unele cazuri, 
în care nici discuțiile purtate, nici 
alte măsuri de prevenire a abate
rile^ n-au putut evita sancțiunile

sfîrșitul me- 
desemnarea 

la polo, ra- 
elev încă I —

drastice. Astfel, voleibalistul Va
lentin Mocuța, om de bază al for
mației rapidiste, a fost suspendat 
pe o perioadă de doi ani, datorită 
indisciplinei manifestate în proce
sul de pregătire.

Un alt exemplu : la 
ciulul decisiv pentru 
campioanei naționale 
pidistul Schervan
nu s-a prezentat la podiumul de 
premiere, unde formația sa pri
mea medaliile de vicecampioană 
a țării, o performanță, fără discu
ție, onorantă. De ce a fost posi
bilă această manifestare de des
considerare a partenerilor de în
trecere, de ce acest dispreț față 
de o realizare sportivă proprie 
remarcabilă ? Sînt întrebări care
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AL REVISTEI

Spicuim din cuprins :
• „Copii teribili în careul 

magic", un reportaj de la Cri
teriul tineretului disputat re
cent la Galați • La „Inter
viuri... incomode*, de această 
dată : Matei Ggntner, reputatul 
jucător de tenis de masă de 
acum un deceniu • In pagi
nile de fotbal; o sinteză a se
zonului internaționql recent în
cheiat și prezentarea echipei 
.Poli' Timișoara • Un amplu 
reportaj cu Lidia Stan, porta
rul echipei naționale feminine 
de handbal, în cadrul rubricii 
„Sportivi români altfel de cum 
ii cunoaștem" • Gimnastele 
noastre, din nou medaliate la 
„europene? • Sport Maga
zin, Sport globe-trotter, Orizont 
extern ete.

au apărut, cu ani tn urmă, foarte 
mulți dintre aceia care, impresionlnd 
la prima vedere doar printr-un grad 
oarecare de abilitate in manevrarea 
mingii, s-au dezvoltat, apoi, în con
dițiile unei tot mai evidente datorii 
în ce privește aptitudinile specifice 
practicării fotbalului modern.

Așadar, totul pleacă de la selecție, 
care începe cu cea timpurie sau 
primară și continuă, pe parcursul 
întregii perioade de formare a jucă
torului, pînă la seniorat. Și cum, 
de regulă, în cadrul selecției, cri
teriul acesta al calităților fizice — 
rezultat al unor predispoziții înnăs
cute — a cam fost ignorat, s-a ajuns 
de fiecare dată la o situație de com
promis, încredințîndu-se pregătirii 
fizice sarcina rezolvării unor pro
bleme, practic imposibil de rezolvat, 
la pretențiile performanței actuale.

De aceea spunem și repetăm că 
nu pregătirea fizică, ca proces peda
gogic, este deficitară in fotbalul nos
tru. Mai mult chiar, putem afirma 
că acumulările pe acest plan se 
realizează, in mod obișnuit, cu re
lativă ușurință. Valoarea și durata 
lor depinde insă de fondul nativ pe 
care se grefează. Și cînd acest fond 
este rezultatul unui cumul optim de 
calități motrice și pregătirea fizică, 
ca factor al antrenamentului sportiv, 
devine realmente un suport al teh
nicii și tacticii. Atunci putem pre
tinde cu adevărat echipelor noastre 
fruntașe să dea dovadă de o ridi
cată capacitate de efort competițio
nal, să se manifeste în condiții de 
angajament tuta], de prospețime sau 
dispoziție de joc. Atunci, de abia, 
noțiunea de. pregătire fizică își poate 
justifica integral sensul.

Mihai IONESCU

BĂLAN ADAM
cu greu țărmul salvării. Jiul ->oat* 
fi un alt argument Măi bine zis, 
startul său slab din acest campio
nat. înainte, „furia" petroșenenilor 
avea un registru mai bogat. înscria 
Roznai (ajuns la un moment dat In 
fruntea goigeterilor 1), ' înscria șl 
Libardi, mai înscria și constructorul 
Mulțeseu. Astăzi, din cele 18 goluri 
ale minerilor, 7 sînt opera Iui Mul- 
țescu (trei în penultima etapă !), el 
devenind golgeterta ■ echipei 1 Și tema 
ar putea fi argumentată în conti
nuare cu exemple mai vechi 
mai noi. Importantă este, însă, 
cluzia care se ; oate desprinde 
tr-o asemenea analiză cifrică.

Ne place să avem golgețeri, 
oameni de gol constanți, nu „simple 
focuri de artificii", de cîteva etape ; 
ne dorim jucători de atac cu per
sonalitate care să asalteze chiar 
„Gheata de aur". Și, bineînțeles, 
fiecare echipă își dorește un aseme
nea' atacant eficace. Dar, de multe 
ori, toate speranțele, ofensive stat 

________  _ ..... _____ 'canalizate număî de- singura perso- 
13 goluri a ■U.T.'Ai-elț’ S-âr putea' ' nalftate din atac, de el, goigeterul, 
obiecta în cazul de față și slăbi-

Aeeasta este contribuția liniei 
atac a liderului, a echipei care a 
înscris 28 de goluri, dintre care 
jumătate pe terenuri străine. Ceea 
ce ne oferă o foarte semnificativă 
fațetă a „diviziunii muncii" in ofen
siva craioveanâ și, mai ales, explică 
ascensiunea trainică a echipei cra- 
iovene. Nu intîmplător, în plașa li
derului se află o echipă al 
atac are și el oameni de gol, 
Constanța, formație de 24 de 
înscrise, dintre care 15 sînt 
celor două vtrfuri Mărculescu 
Caraman (6). Pentru unii, această 
aritmetică simplă ar putea fi întîm- 
plătoare și deloc expresivă. Există, 
însă, și antiteza care clarifică foarte 
mult problema în discuție.

...Adam a înscris 13 goluri din cele 
17 marcate de C.F.R. Cluj ; Neagu, 
7 <jin cele 14 ale Rapidului ; Bun- 
gău, 6 din totalul de 11 cite a reușit 
Politehnica Timișoara (echipa cu 
cea mai ineficace ofensivă, alături 
de formația studenților Ieșeni); 
Broșovsclii '6 din sardea zestre de

cărui
F. C. 

goluri ' 
opera
(9) și sau 

con- 
din-

dar

Au 
noi 
Cupei, 
putere 
Gloria

intervenit modificări, sau 
programări, în „16“-imile 
Iată-Ie : meciurile Electro- 
Craiova Delta Tulcea și 
Bistrița — A.S.A. Tg. Mu-

• 41
vor avea loc la
C. F. R. Cluj -

dispută la Pitești. încă nu

București. Jo-
F. C. Argeș 

s-a 
privința în- 

Ș. N. Oltenița.

reș 
cui 
se 
luat vreo decizie în 
tîlnirii Dinamo 
Să sperăm că pînă luni se va defi
nitiva — în sflrșit — programul 
„16"-imitor, care au loc, așa cum 
am anunțat, miercuri 21 noiembrie

își primesc răspunsul doar în lip
surile de educație a tinerei spe
ranțe a polo-ului nostru, de care 
sînt răspunzătoare acum și cadre
le specializate și conducerea clu
bului bucureștean. Să așteptăm, 
însă, măsurile ce trebuie neapărat 
luate... Măsuri care puteau fi evi
tate dacă, în acest caz, se acționa 
în sensul prevenirii lui. Căci în 
acest spirit se înscrie și recoman
darea cuprinsă în Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie- 
2 martie a.c. : ....cluburile și cei
lalți factori cu responsabilități în 
domeniul sportului vor întreprinde 
măsuri care să asigure în rîndurlie 
sportivilor o disciplină fermă și o 
ordine exemplară, ca o condiție de 
bază pentru dezvoltarea ascenden
tă a întregii mișcări sportive."

PE AGENDA F.R.F. IN DECURSUL 
LUNII DECEMBRIE

în luna decembrie, F.R.F. are 
programate mai multe consfătuiri, 
la toate nivelele, care urmăresc a- 
nalizarea activității competiționale 
în sezonul de toamnă.

Astfel, între 3—7 decembrie, va 
avea loc analiza centrelor de copii 
și juniori. La 14 decembrie se va 
ține plenara Comitetului federal. 
La 16 decembrie are loc consfătui
rea cu președinții colegiilor jude
țene de arbitri, iar la 17 decembrie 
ședința de analiză a activității echi
pelor de tineret.

Tot pe parcursul lunii decembrie, 
va avea loc și consfătuirea cu an
trenorii echipelor de Divizia A și 
B, în care se va analiza turul cam
pionatului.

și atunci toțuj poate deveni un 
bumerang. Pentru că și goigeterul 
poate prinde o zi slabă, ca om ce e, 
poate deveni și Indisponibil (cum 
s-au îptîmplat atîteș cazuri !) și, 
imediat, moralul echipei respective 
se clatină, se pierde. Cum tot Stît 
de bine, atunci cînd solicitarea 
numai și numai a golgeterului prin 
excelență devine unica modalitate 
de expresie ofensivă (se cunosc 
exemplele !), adversarul are o șansă 
în plus, o misiune mai facilă, toc
mai datorită stereotipiei,

...Actualul clasament al golgeterl» 
lor e foarte , sugestiv. El trebuie, 
însă, parcurs, paralel, cu clasamen
tul Diviziei A. O paralelă care ne 
spune că echipele care mizează totul 
pe un singur om de gol nu. au a 
soartă prea bună Spre deosebire de 
cele (două-trei) care n-au uitat că 
fotbalul este, totuși, un joc in pri
mul rind colectiv și cu sarcini com
plexe, astăzi, in vremea „careurilor 
saturate"...

Mircea M. IONESCU

ARBITRI i ROMÂNI LA MECIUL

AMICAL GRECIA - ELVEȚIA
Miercuri 21 noiembrie va avea 

loc la Atena întîlnirea amicală 
Grecia — Elveția.

Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din tara noastră, 
avîndu-1 la centru pe C. Ghemi- 
nean, iar Ia linie, pe C. Ghiță și 
O. Anderco.

După cum se vede, la acest mare club s-au luat măsuri și s-a 
apelat la mijloace, în marea lor majoritate, apte să realizeze, zi 
de zi, profilul moral al cetățeanului și sportivului. Nici inițiativele 
nu au lipsit, mai ales în direcția preîntîmpinării unor abateri 
care, pînă cu cităva vreme în urmă, erau destul de des întilnite. 
S-ar mai putea adăuga și alcătuirea de către mulți dintre sporti
vii rapidiști a unor caiete personale în care sînt notate principa
lele evenimente ale vieții și pregătirii de sportiv, ca și cele par
ticulare. De asemenea, ,s-ar putea remarca deosebitele succese ob
ținute pe linia bunelor rezultate ale muncii educative în secția de 
haltere a clubului. Ne vom opri, aici, nu înainte, însă, de a aminti 
că misiunea antrenorilor și tehnicienilor nu este nici pe departe 
încheiată : asemenea curgerii necontenite a generațiilor, a formării 
noilor și noilor eșaloane de sportivi, munca de educare este un 
proces continuu, totdeauna perfectibil, mereu nou.

IMPORTANT PENTRU DV.!

SIMPOZION DE JOCURI SPORTIVE
Institutul de Educație Fizică și 

Sport — Catedra de jocuri Spor
tive — organizează cu sprijinul 
C.N.E.F.S. un Simpozion de jocuri 
sportive cu următoarea tematică :

— Factorii limitativi — metodici 
și organizatorici — care frîncază 
pregătirea, promovarea și valorifica
rea juniorilor la : baschet, fotbal,
handbal, polo, rugby, tenis de cîinp, 
țeniș de mașă și volei.

— Caracteristici și tendințe ale 
jocului și antrenamentului echipelor 
feminine de performanță.

Dezbaterile vor avea loc‘ ia

Noi înlesniri pentru cumpărarea 
bunuri de folosință îndelungată.

cu plata in rate lunare a unor

din

cu 
de

puțind fi a*
18 rate Iu-

MAȘINI DE CUSUT tip masă ți 
tip mobilă, din producțio internă 
— se pot cumpăra cu un avans 
minim de 20% din valoare, restul 
sumei puțind fi achitat in 18 rate 
lunare.

Avansul pentru tip masă — 360 
lei ; pentru tip mobilă — 500 lei,

RADIORECEPTOARE 
toate tipurile 

producția internă 
se pot cumpăra 
un avans minim 
20% din valoare, res
tul sumei 
chitat in

,__ _  nare.
Pentru radioreceptoare portabile, avansa, este intre 73 ți 230 lei, 

iar pentru cele staționare — intre 100 și 560 lei.

zilele de 20—21 decem- 
începînd de la orele 9,00.

antre-

I.E.F.S. în 
brie a.

Sînt invitați să participe 
nori, cadre didactice de specialitate, 
activiști, medici, ziariști, jucători 
precum și alte persoane interesate.

Cei care doresc să prezinte refe
rate sau comunicări (cu o duraîă 
de maximum 15 min.), pentru a fi 
programați, vor trimite un scurt 
rezumat pînă Ia 8 decembrie a. e. 
pe adresa t Institutul de Educație 
Fizică și Sport (Catedra de Jocuri 
Sportive), str. Maior Ene nr. 12, sec
tor 7, București

c.

din București B-dul Muncii nr- 37—39 sectorul III tele
Fon 21.53.57

ANGAJEAZA DE URGENȚA
— FOCHIȘTI (DE ÎNALTA Șl JOASA PRESIUNE).
Angajarea se face în condițiile Legii 12/197E

TELEVIZOARE — foaie ti- 
□urile din producția internă 
— se pot cumpăra cu un 
avans minim de 25% din 
valoare, restul sumei puțind 
fi achitat in 18 rate lunare

Avans — între 875 și 875 
iei, in raport cu lungimea 
diagonalei ecranului.



ECHIPA DIN VALEA JIULUI - AUTOAREA UNUI REZULTAT
SURPRIZĂ LA CLUJ

CLUJ, 17 (prin telefon).
Partida avancronică a etapei a 

XlV-a a diviziei A la fotbal a fur
nizat o veritabilă surpriză, deoa
rece — în ciuda absenței cîtorva 
titulari, îndeosebi a Iul Barbu și 
Hurloi — „ll“-le local avea prima 
șansă în această confruntare, pe 
teren propriu, cu un adversar care 
nu a strălucit pînă acum în jocuri 
disputate în deplasare șl care — 
pe deasupra — era, la rîndul Iul, 
handicapat de lipsa unuia dintre 
oamenii de bază ai compartimen
tului defensiv : Stoker (suspendat).

Contrar, deci, anticipărilor, vic
toria a revenit formației oaspe și 
nu s-ar putea spune că în mod 
nemeritat. Fiindcă în meciul de 
azi (n.r. Ieri) de la Cluj, echipa 
care a lăsat o mai bună impresie 
prin jocul prestat, a fost, fără în
doială, cea din Petroșani. Ea a sal
vat, în destul de mare măsură, ca
litatea acestei partide, pe care e- 
voluția generală neașteptat de mo
destă a gazdelor ar fi condamna
t-o. probabil, la mediocritate.

Elevii antrenorului Traian Ivă- 
nescu s-au dovedit superiori par
tenerilor clujeni din punct de 
vedere tactic, al organizării jocu
lui. Ei s-au apărat cu multă de-

Stadion Municipal; teren bun; timp frumos: dar rece, vtnt puternic țl tilot; 
•peetatori aproximativ 3 500. A marcat: MULȚESCU (mln. S0). Raport de cor
ners it—2. Raportul luturilor Ia poartă 15—9 (pe spațiul porții 5—3).

„U" : Negru — porațchl, PEXA, Matei, Clmpeanu — Anca, Fanea Lazăr 
(mln. 26 Naghl) — UIFALEANU, Coca, Soo. Mureșan.

JIUL • I. Gabriel — Nlțu. TONCA, GEORGESCU, DodU — NAGHI (mln. «7 
Nai din), Luca, Llbardl — STOICHIT A, MULȚESCU, Roznal (mln. 79 cotormanl).

A arbitrat G. POPOVICI, ***** ajutat la linie de Gh. Vasllescu I șl Gh. 
Retezan (toți din București).

Cartonașe galbene: Dodu.
Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve s 3—0 (1—0).

cizie, dar nu s-au limitat la o de
fensivă exagerată, ci au jucat sur
prinzător de constructiv, împresio- 
nînd adeseori prin modul cum au 
știut și reușit să iasă la atac și să 
pună în pericol apărarea clujeană 
prin combinații de mare efect, în 
care rolul principal l-a avut Mul- 
țescu.

Scoțînd în evidență meritele in-, 
contestabile ale echipei din Valea 
Jiului în obținerea acestei foarte 
prețioase victorii trebuie — tot
odată — să recunoaștem că ea a 
fost facilitată și de replica sub aș
teptări a clujenilor. Vădind o ac
centuată stare de oboseală, studen
ții au practicat azi (n.r. ieri) un joc 
lent, destul de confuz, lipsit în ge-

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET

ÎN CEL MAI ECHILIBRAT MECI,
FĂRUL-RAPID 86-77

neral de orizont șl luciditate, poa
te cel mai slab joc al lor în ac
tualul sezon. Ei s-au dovedit mult 
prea vulnerabili la centrul terenu
lui (unde Anca a avut o evoluție 
ștearsă), iar la înaintare au con
tat aproape exclusiv pe impetuo
zitatea lui Uifăleanu, din contac
tele căruia cu fundașul Dodu au 
sărit adesea „scîntei”. Astfel că, în 
ciuda superiorității lor teritoriale, 
și a unor situații destul de favo
rabile de gol — cele mai multe 
neinspirat finalizate, prin șuturi 
slabe sau imprecise — clujenii au 
fost nevoiți să părăsească propriul 
teren învinși.

Singurul gol al partidei s-a în
scris în min. 20 cînd, în urma li
nei deschideri a lui Libardi, Mul- 
țescu a fost mai iute decît portar 
rul Negru, preluind mingea cu ca
pul și trimițînd-o apoi in plasă. 
Clujenii ar fi putut egala îndeo
sebi în repriza secundă, dar bara 
s-a opus în min. 67 loviturii de 
cap a lui Coca, iar în alte ocazii 
(min. 72, 75 și 87) șuturile au fost 
fie imprecise, fie parate de por
tarul Ion Gabriel. Și oaspeții, la 
rîndul lor, ar mai fi putut înscrie 
în min. 3 (cînd portarul Negru de
pășit de minge inițial a reușit to
tuși să revină și s-o respingă la 
limita golului), 61 (Naghi a scăpat 
singur, dar portarul clujean a blo
cat spectaculos) și 88 (cînd înain
tașii din Valea Jiului au trimis 
mingea peste poartă).

SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ

MONTFELLIER, 17 (prin telefon). 
Selecționata universitară de rugby 
a României a susținut cea de a 
doua partidă a turneului pe care 
îl întreprinde în Franța, avînd ca 
parteneră echipa R.C. Nîmes.

Meciul s-a desfășurat în nocturnă 
Pe stadionul „Mas De Viile". în 
prezența unui numeros public, și 
s-a încheiat cu victoria sportivilor 
noștri cu scorul de 34—7 (7—7). 
După o primă repriză mai echili
brată (gazdele au dominat în pri
ma parte, ratînd 3 lovituri de pe
deapsă — dintre care 2 în bară I — 
prin Costello), XV-le nostru s-a im
pus. datorită jocului mai bun pe 
înaintare și a faptului că perechea 
de mijlocași (Chiciu. Ghețu) a ac
ționat mai bine, punînd în valoare 
liniile dinapoi. Scorul a fost reali-

zat prin punctele înscrise de : Duță
— 1. p. (min. 15), Chiciu — încerc, 
(min. 20), Rășcanu — încerc., Duță
— transf. (min. 47), Băltărețu — 
încerc.. Duță — transf. (min. 59), 
Chiciu — încerc.. Ghețu — transx 
(min. 70), Rășcanu — drop. (min. 
75) și Nicolescu — încerc., Duță — 
transf. (mln. 80) pentru echipa ro
mână, respectiv Marmorat — 1. p. 
și încerc, (min. 18 și 24)

Formația noastră a avut urmă
toarea alcătuire : Duță—Peter, Ha- 
riton (min. 40 — Vărzaru), Nicoles
cu, Rășcanu — Chiciu, Ghețu — 
Băltărețu, FI. Constantin, Balint — 
Tătucii, Atanasiu — Ene, Iorgules- 
cu (min. 65 Popovici), Mihalașcu.

Partida a fost excelent condusă 
de arbitrul francez Cristian Alary.

SALUTUL DELEGAȚIEI ROMÂNE 
LA CONGRESUL UNIUNII CEHOSLOVACE 

DE CULTURĂ FIZICĂ

NĂSTASE ÎNVINS DE OKKER 
ÎN FINALA DE LA LONDRA

LONDRA, 17 (Agerpres). — Fi
nala probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului Internațional de 
tenis de la Londra (Albert Hall) 
s-a disputat între jucătorul ro
mân Ilie Năstase și olandezul Tom 
Okker. în semifinale. Năstase l-a 
învins cu 7—6, 5—7, 7—6 pe ame
ricanul Jimmy Connors, iar Okker 
l-a eliminat cu 6—0, 7—6 pe Mark 
Cox (Anglia).

Flnala i-a revenit tenismanului 
olandez care a cîștigat în două 
seturi : 6—3, 6—4.

La feminin. în semifinale, Jill 
Cooper (Anglia) a întrecut cu 6—3, 
6—1 pe Julie Heldman (S.U.A.). în 
timp ce Virginia Wade (Anglia) a 
cîștigat cu 6—1, 6—4 partida sus
ținută cu G. Coles (Anglia). j

In „cupa davis", la Melbourne

AUSTRALIA - CEHOSLOVACIA 2-1
MELBOURNE, 17 (Agerpres). — 

Meciul de tenis dintre echipele Ce
hoslovaciei și Australiei, care-și 
dispută cea de-a doua semifinală 
interzonală a Cupei Davis, ediția 
1973, a continuat la Kooyong Park 
din Melbourne cu partda de du
blu. Perechea australiană alcătui
tă din „veteranii" Rod Laver (35 
ani) șj Ken Rosewall (39 ani) a 
învins în patru seturi 6—4. 14—12, 
7—9, 8—6 cuplul cehoslovac 
Jan Kodes — Vladimir Zednik. 
Scorul după ziua a doua este de 
2—1 în favoarea echipei austra
liene. Partida de dublu, disputată

în prezența a 8 000 de spectatori, 
a durat peste trei ore. scoțînd în 
evidență buna pregătire fizică și 
tehnică a celor doi jucători aus
tralieni, care au cîștigat setul al 
patrulea în 32 de minute.

Astăzi se desfășoară ultimele 
două partide de simplu : Laver— 
Hrebec și Newcombe — Kodes.

Echipa învingătoare în acest 
meci va întîlni, la Cleveland (30 
noiembrie — 2 decembrie), în fi
nala Cupei Davis, selecționata 
S.U.A., deținătoarea „Salatierei de 
argint".

CLUJ, 17 (prin telefon).
Campionatul republican masculin 

de baschet a continuat sîmbătă în 
sala sporturilor din localitate, cu 
disputarea partidelor celui de al 
doilea turneu al primului tur (eta
pa a IV-a). înaintea de a trece la 
rezultate și amănunte, este necesar 
să amintim că vineri seară, în șe
dința Comisiei tehnice, s-a analizat 
ieșirea nesportivă a gălățeanulul 
Aurel Baltag, care și-a lovit inten
ționat (cu pumnul) adversarul. Pen
tru acest gest reprobabil și pentru 
că este recidivist în materie. Baltag 
a fost suspendat pe timp de patru 
etape.

Iată acum succinte relatări de la 
reuniune de sîmbătă :

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 86—77 (48—32). A-
ceastă întîlmre a opus două 
echipe care, vineri, cunoscuseră în- 
frîngerea. Dorința de a se reabilita 
după insuccesul din ziua preceden
tă s-a văzut, destul de bine, încă 
de la început: jocul a fost foarte 
prudent în apărare, dar mai ales în 
atac unde s-au căutat foarte mult 
pozițiile cele mai favorabile. în pri
mele minute, am asistat la o dis
pută echilibrată, în care scorul a 
avut o evoluție strînsă. Constănțe- 
nii au reeditat jocul bun sub pano
uri, de data aceasta recuperările 
fiind transformate prompt de Ivas- 
cenco, Spînu și Purcăreanu. In plus, 
intercepțiile și contraatacurile bas- 
chetbaliștilor de la Farul au fost 
tot mai dese și, astfel, tabela de 
marcaj le-a indicat un avantaj des
tul de clar : min. 15, 38—21. Fero
viarii au încercat să stăvilească ra
pidele acțiuni ale constănțenilor, 
dar nu au izbutit decît spre final, 
datorită pregătirii fizice superioare, 
dar mai ales faptului că baschet- 
baliștii de la Farul erau prea siguri 
de avantajul lor. în ultimele mi
nute. echipa Farul, văzînd că dife
rența scade vertiginos, a aplicat cea 
mai indicată tactică, cea a atacuri-

ILIE BĂIAȘ
(Constructorul Galați)

ON MERITUOS CAMPION
(Urmare din pag l)

cursului, pentru care s-au calificat 
doar 20 de jucători din 40 cîțl au 
luat startul în confruntarea indivi
duală. Au fost însă și unii jucă
tori fruntași, unii dintre ei cu pre
tenții la primele locuri în clasa
mentul general, care dintr-0 Insu
ficientă concentrare în momentele 
decisive, sau imprecizie la cana
lele mici și mari au înregistrat 
cifre sub posibilitățile lor reale. 
Este vorba de A. Chirilă. I. Fo- 
dor, F. Lupa, P. Radu, M. Torok 
și alți componenți ai echipelor di
vizionare, care s-au situat la pe
riferia clasamentului primilor 20.

în manșa decisivă pentru desem" 
narea campionului, a avut loc o 
luptă deosebit de interesantă între 
protagoniști. îndeosebi. Forma ex
celentă a veșnic tînărului Ion Mi- 
coroiu (896 p d). apoi jocul a- 
proape fără cusur al ploieșteanu-. 
lui Gheorghe Silvestru (914) ca și 
precizia lui Iosif Tismănaru l-au 
solicitat la maximum pe liderul 
primului tur. Ilie Băiaș. Acesta a 
intrat ultimul pe piste și pentru a 
ieși învingător trebuia să adauge 
la punctajul din manșa I (890) cel 
puțin 876 de popice doborîte pen
tru a-și menține poziția fruntașă 
și să-și apere titlul. Băiaș a jucat 
foarte bine și în acest final de 
campionat, a realizat 895 p d cu 
rare a cîștigat concursul și a de
venit pentru a doua oară consecu
tiv campion al țării.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Ilie 
Băiaș (Constructorul Galați) 1795 
p d (in manșa I 890 — în manșa 
a Il-a 895) — campion republican 
pe 1973, 2. Gheorghe Silvestru (Ra
finăria Teleajen Ploiești) 1765 p 
d (851—914). 3. Iosif Tismănaru
(Constructorul Gajați) 1754 p d 
(863—891), 4. Ion Micoroiu (Olim
pia Reșița) 1746 p d (850—896), 
5. Titus Constantinescu (I.M.U. 
Medgidia) 1706 p d (841—865), 6. 
Iul iu Bice (Constructorul Galați 
1697 p d (866—831).

întrecerile se încheie duminică, 
cu disputarea probei individuale 
la femei.

lor lungi, încheiate cu aruncări pre
cise de la distanță și semidistanță. 
Au marcat V. Ion 6, Racovițan 2, 
Ivascenco 14, Pașca 18, Purcărea
nu 20, Spînu 26, pentru Farul, res
pectiv Vintilă 9, Stănescu 12, Bu- 
lancea 4, Tursugian 8, Simulescu 8, 
Cr. Popescu 12, Predulea 6, Vlă- 
descu 18. Au arbitrat foarte bine 
G. Dutka și Em. Niculescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA TIMIȘOARA 70—40 (43— 
16). După buna evoluție avută vi
neri, în meciul cu Rapid, noua pro
movată în prima divizie a țării, 
Voința, a fost de nerecunoscut, mai 
ales în prima repriză, cînd perioa
de de cîte 5—6 minute nu a reușit 
să înscrie nici un coș. Evoluția sco
rului din această parte a întîlnirii 
a fost cît se poate de elocventă : 
28—2 (min. 11), 38—8 (min. 15) ! în 
repriza secundă, bucureștenii nu 
au mai insistat, permițînd baschet- 
bâliștilor de la Voință să reducă 
din handicap. Au marcat Szell 25. 
Kriszbai 10, Steav 6, Dudescu 9, 
Anghel 4, Molin 10, Rusu 6 pentru 
Politehnica, respectiv Ivanici 6, 
lancea 9, Viciu 8. Ondreikovici 1, 
Lup 2, Pascaru 10, Csordas 4. Au 
arbitrat E. Sarosi și I. Dinescu.

DINAMO — I.E.F.S. 93—71 
(45—37). Remarcabil s-au compor
tat tinerii baschetbaliști de la 
I.E.F.S. în compania experimentați- 
lor lor adversari. Studenții au înce
put cu mult curaj această partidă, 
imprimînd jocului un ritm destul 
de rapid și izbutind ca, în primele 
nouă minute, să aibă inițiativa în 
teren și pe tabela de marcaj. Trep
tat, însă, campionii echilibrează jo
cul, iau conducerea, fără să o mai 
cedeze pînă în final, și obțin o vic
torie pentru care au trebuit să se 
întrebuințeze destul de serios. Pu
tem spune că a fost cea mai fru
moasă întîlnire. de pînă acum, a 
turneului. Păcat că a existat pe te
ren un jucător — Novac — care 
s-a preocupat mai mult să comen
teze deciziile arbitrilor, avînd și 
cîteva ieșiri nesportive, pentru care 
a fost sancționat cu două faulturi 
tehnice. în legătură cu cei doi ar
bitri.— I. Szabo și G. Berekmeri — 
trebuie să,spunem că ei au comis 
o serie de greșeli în aprecierea gre
șelilor personale și. în plus, au fost 
indulgenți cu Novac, care trebuia 
eliminat pentru atitudinea sa. Au 
marcat Cernea 5, Chivulescu 27, 
Dumitru 1. Georgescu 12, Diaco- 
nescu 12, Novac 14, Popa 18. Ha- 
neș 4 pentru Dinamo, respectiv 
Zisu 6, L. Molnar 8, Szep 6, Bra- 
boveanu 18. A. Molnar 11. Bercea- 
nu 4, V. Gheorghe 6, Tucunel 4, 
Chircă 8.

STEAUA — POLITEHNICA CLUJ 
96—70 (44—33).

UNIVERSITATExl CLUJ - C.S.U. 
GALAȚI 98—54 (57—29).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.C.H.F. 54—48 (29—27).

Adrian VASILESCU

SANCȚIUNI DICTATE 
DE U.E.F.A.

Comisia de disciplină a Uniunii 
europene de fotbal a hotărît ca 
echipa Lazio Roma să fie exclusă 
pe timp de un an din competițiile 
continentale de fotbal, ca urmare 
a incidentelor petrecute în cursul 
meciului dintre Lazio și Ipswich 
Town, disputat la 7 noiembrie la 
Roma. Totodată, echipa italiană a 
fost amendată cu suma de 2 mi
lioane de lire.

Uniunea europeană de fotbal a 
respins protestul echipei scoțiene 
Hibernian, care a cerut rejucarea 
meciului pentru Cupa U.E.F.A. cu 
Leeds United (terminat cu victo
ria formației engleze, după exe
cutarea loviturilor de la 11 m).
Conducerea clubului Hibernian a 
contestat rezultatul, invocînd pre
zența pe teren a antrenorului lui 
Leeds. Don Revie, în timpul exe
cutării loviturilor de penalty care 
au decis calificarea. Omologînd 
rezultatul. Uniunea europeană de 
fotbal l-a sancționat în schimb pe 
antrenorul Don Revie, care nu va 
avea acces pe teren la următorul 
med al echipei Leeds United.

•fflSB!

PRAGA, 17 (Agerpres). — La 
Praga au continuat lucrările Con
gresului Uniunii de cultură fizică 
din Cehoslovacia. Conducătorul 
delegației române, prof. Ion Și- 
clovan. vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
și rector al I.E.F.S., a adresatConstantin FÎRANESCU

participanților la Congres un sa
lut din partea sportivilor români. 
I. Șiclovan a subliniat dezvolta
rea cu succes a colaborării între 
organizațiile sportive din cele două 
țări, arătînd că acordul de cola
borare pe termen lung între fo
rurile sportive din România și 
Cehoslovacia constituie un factor 
care contribuie la ridicarea nive
lului de pregătire a sportivilor, la 
întărirea prieteniei dintre sportivii 
celor două țări.

AU ÎNCEPUT C.M. DE TALERE, 

SKEET Șl „MISTREȚ ALERGĂTOR"
MELBOURNE, 17 (Agerpres). — 

La Melbourne au început campiona
tele mondiale de talere aruncate din 
șanț (trap), skeet și „mistreț alergă
tor". Proba de „mistreț alergător" 
a fost cîștigată de sportivul sovie
tic Valeri Postoianov cu 381 puncte.

Helmut Bellingbrodt (Columbia) — 
377 puncte și Alexandr Kadîrov 
(U.R.s.s.) — 376 puncte s-au clasat 
pe locurile următoare. Pe echipe, 
primul loc a revenit formației 
U.R.S.S, — 1 496 puncte urmată de 
Suedia — 1 458 puncte și S.U.A. - 
1 440 puncte.

CANNOTTIERI NAPOLI - PIATRA DE ÎNCERCARE 
A POLOIȘTILOR DE LA RAPID

Echipa bucureșteană a invins pe S.K.K. Stockholm cu 9-3 și a pierdut in fața lui O.S.C. Budapesta cu 3-5
PALERMO, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Debut nefavorabil pentru "poloiștii 

de la Rapid în semifinala C.C.E. ce 
se desfășoară în piscina „La Favo
rita". întilnind formația O.S.C. 
Budapesta, cîștigătoarea trofeului la 
ediția trecută, Rapid a pierdut, după 
un joc de slabă factură tehnică, cu 
3—5 (0—1. 1—1, 2—2, 0—1).

Două elemente au fost determinante 
în insuccesul feroviarilor. Maghiarii 
au înfipt un veritabil cui în mijlo
cul defensivei bucureștene: Szivos,

104 minute de penalizare au fost 
dictate în meciul de hochei De
troit — New York (4—3), pe care 
agenția „France-Presse" îl numeș
te „bătălia pe gheață". Faza a- 
ceasta din prima repriză stă măr- 

tUTÎC..
Telefoto : Â.P.-AGERPRES

URMĂRILE PENURIEI DE CARBURANȚI

ANULAREA CURSELOR 
DE AUTOMOBILE 

ÎN R.F. GERMANIA
MUNCHEN, 17 (Agerpres). — 

Comitetul automobil-clubului din 
R.F. Germania a hotărît să sus
pende cursele de automobile din 
cauza crizei de carburanți. în urma 
acestei decizii, cursele programate 
în R.F. Germania pînă la sfîrși- 
tul anului 1973 nu se vor mai dis
puta.

în Turneul Armatelor Prietene la scrimă

FLORETIȘTII ROMÂNI - LOCUL IV
In proba de sabie: Irimiciuc — IV, Nilcă — V

MOSCOVA, 17 (prin telefon). — 
Cea de a treia probă individuală de 
scrimă din cadrul Turneului armate
lor prietene — sabia — a luat sfîr- 
șit cu victoria polonezului J. Paw
lowski 4 v, urmat de V. Krovopus- 
kov (U.R.S.S.) cu 3 v și un alt tră
gător polonez, Nowara, tot cu 3 v. 
Cei doi sportivi români calificați în 
finală, Dan Irimiciuc și Al. Nilcă au 
ocupat locurile 4 și, respectiv, 5, 
ambii cu 2 v. Irimiciuc a dispus de 
Nilcă (5—0) și de Renski (5—4), iar 
Nilcă a întrecut pe Krovopuskov 
(5—4) și Renski (5—1). Ultimul loc a 
fost ocupat de P. Kenski cu 1 v.

Ziua de sîmbătă a fost, consacra
tă întrecerii pe echipe a floretiști- 
lor în care echipa României a evo
luat în grupa I cu formațiile

ÎN VEDEREA „TROFEULUI CARPAȚI“

HANDBAL1ȘTI1 IUGOSLAVI
SE PREGĂTESC INTENS

• „Dorim sa ne luăm revanșa după infrîngerea de la Bitolia"

- declară căpitanul echipei iugoslave, HORVAT
Poate mai activi ca niciodată în 

acest sezon, componenții lotului re
prezentativ masculin de handbal al 
Iugoslaviei și-au început din vre
me pregătirile, atît pentru a parti
cipa cu cît mai mult succes la „Tro
feul Carpați", cît și pentru a evolua 
la un nivel superior în cadrul Tur
neului internațional, care va avea 
Ioc între 30 noiembrie și 6 decem
brie la Tbilisi. Antrenorul federal, 
Ivan Snoj a declarat reprezentanți
lor presei, pe care i-a primit nu de 
mult la Kosutnjak (un centru de 
antrenament aflat în marginea Bel
gradului), unde lotul iugoslav se află 
în pregătire, că întrecerea de la 
Cluj constituie un „mini-campionat 
mondial", ceae ce justifică seriozita
tea și intensitatea antrenamentelor 
efectuate de jucătorii iugoslavi. Tn 
continuare, acest reputat specialist 
iugoslav a precizat că selecționata 
Iugoslaviei, care deține titlul de 
campioană olimpică, are un frumos 
prestigiu internațional de apărat și 
că muncește cu multă rîvnă pentru 
a confirma, în cadrul acestor ultime 
două verificări dinaintea C. M., că 
ea aspiră cu șanse și la victoria fi
nală tn disputa mondială.

La pregătirile ce au loc tn ca
pitala Iugoslaviei au luat parte cei 
mal buni handbaliști. absenții fiind 
foarte puțini și toți justificați din 
cauza examenelor. Dar tată Iotul pe 
care antrenorul Ivan Snoj l-a pre-

zentat ziariștilor : Jivkovici, Horvat, 
viilkovici, Lazarevici, Popovici, Fai- 
frici, Miljak, Lavrnici, Miskovici. 
Proilanici, Periei, Ragenovici, Pavi- 
cevici, Gazivoda, Timko, Lakici și 
Fejzula. După cum se vede, din lo
tul care urmează să facă deplasarea 
Ia Cluj lipsesc cunoscuții Pokrajac, 
Pribanici și Karalici, toți trei aflați 
— după cum spuneam — în plină 
perioadă de examene. Este foarte 
probabil ca Pokrajac și Pribanici să 
poată efectua deplasarea la Ci- j, 
ceea ce ar face ca selecționata iu
goslavă să poată folosi cu succes 
una din armele sale tactice : contra
atacul, cunoscut fiind faptul că atît 
Pokrajac, cît și Pribanici sînt mari 
specialiști ai declanșării și finalizării 
unor astfel de acțiuni.

O interesantă declarație a făcut 
reprezentanților presei, căpitanul se
lecționatei iugoslave, cunoscutul in
ternațional Hrivoje HORVAT. Aces
ta a spus i „In vara acestui an, cu 
prilejul Trofeului Iugoslavia, dispu
tat la Bitolia, cu toate că noi, Sn 
calitate de gazde și de recenți cam
pioni olimpici eram favoriți, victoria 
finală a revenit — vreau să subli
niez : pe merit — handbaliștilor ro
mâni. Noi ne pregătim ți dorim din 
tot sufletul să ne luăm revanșa, in- 
vingîndu-1. Ia fel, pe jucătorii ro
mâni, la ei acasă...**

DUȘAN BUGARIN
Belgrad, noiembrie

U.R.S.S. șl Cehoslovaciei. Floretiștii 
români au Intîlnit, mai întîi, cvarte
tul cehoslovac cîștigînd cu 9—5. Au 
punctat :, Țiu 4 v (5—2 cu Vîrșetki și 
Stepanek, 5—1 cu Jurka și Svoboda), 
Falb 3 v (5—2 cu Vîrșețki, 5—3 cu 
Svoboda și Stepanek), Ârdeleanu 1 v 
(5—3 cu Vîrșețki) și Nicolescu 1 v 
(5—2 cu Jurka). în următorul meci 
din grupă, floretiștii noștri au fost 
întrecuți de echipa U.R.S.S. cu 9—1 
singura victorie fiind opera lui Țiu 
(5—4 cu Koteșev). In urma acestor 
rezultate, floretiștii români și-au dis
putat locurile 3—4 cu formația Po
loniei. Victoria a revenit trăgători
lor polonezi cu 9—5 (2—2, 5—3, 7—5) 
datorită totalei ineficiente a lui Ar- 
deleanu și Nicolescu. In schimb, Țiu 
și Falb au tras fparte bine realizînd 
3 și, respectiv, 2 v. Țiu a învins pe 
Kaczmarek cu 5—4, Kaiinski cu 5—2 
și Zih cu 5—3, iar Falb a dispus de 
Dabrowski și Zih cu 5—3.

La ora convorbirii telefonice, e- 
chipele U.R.S.S. și Ungariei începeau 
meciul pentru locurile 1—2.

Octavian VINTILĂ

cu cei 2,02 m și 110 kg, care a ob
ținut nu mai puțin 5 situații de su
perioritate numerică pentru echipa 
sa. Colosul budapestan nu a putut 
fi anihilat în nici un fel și, deși el 
nu a marcat nici un gol, s-a ’ do
vedit elementul de bază al campioa
nei Ungariei. In al doilea rînd, re
zultatul final a fost determinat și 
de felul în care cele două echipe 
au concretizat situațiile de „om în 
plus". Rapid a ratat de trei ori în 
asemenea momente, în timp ce O.S.C. 
nu a pierdut decît o singură situa
ție. Și cine nu marchează la „om 
în plus", nu poate avea pretenția 
să cîștige. mai ales, cînd adversara 
sa este campioană în țara ce deține 
și titlul suprem.

Cum au evoluat lucrurile în acest 
meci de debut ? O.S.C. a deschis 
scorul (Bodnar șut de Ia 10 m) și, 
Un minut mai tîrziu, Bartolomeu a 
ratat de la 2 m la „om în plus". 
Feroviarii obțin egalarea în repriza 
secundă (Slăvei 4 m). In același 
„sfert", Sudar profită de o bîlbîială 
a lui Mustață și marchează — 2—1 — 
din superioritate numerică, avantaj 
ce. va fi . mărit în următoarele 5 
minute, cînd Rapid a comis multe 
erori. Vindisch, de la 6 m, și Bod
nar, din „om în plus", au urcat 
scorul la 4—1. Cu spectrul unei în- 
frîngeri grele, bucureștenii s-au 
mobilizat mai puternic, si-au creat 
cîteva situații favorabile și I. Slăvei 
(de două ori din superioritate nu
merică) a readus speranțele în ini
mile coechipierilor săi. Finalul a 
aparținut maghiarilor și Hamori 
(„om în plus") a realizat ultimul 
gol (5—3). W. Schneider (R.F.G.) a 
condus autoritar.

Jucînd mal bine în cea de a doua 
partidă, Rapid a întrecut pe cam
pioana Suediei, S.K.K. Stockholm. 
După un start furtunos al ferovia
rilor (3—0 în prima repriză), nordicii 
s-au apropiat Ia 2—3 datorită unor 
greșel’ ale defensivei bucureștene, 
dar mai ales ineficacității la „om 
în plus" (s-au ratat două situații). 
Dîndu-și, totuși, seama că poloiștii

suedezi (cu un gabarit impresionant, 
dar destul de greoi) acționează lent, 
rapidiștii au schimbat tactica ofen
sivă, începînd să înoate tot timpul. 
Apărarea adversă a cedat, treptat, 
și bucureștenii, în mai multe rîn- 
duri, ca urmare a unor combinații 
precise, au ajuns singuri Ia 2 m cu 
portarul Hernadi. De la 3—2, în 
bazin nu a mai existat, practic, decît 
o echipă, și aceasta a fost cea bucu- 
reșteană. Succesul la scorul de 
9—3 (3—0. 1—2, 1—0, 4—1) este me
ritoriu, dar toți jucătorii știu că 
adevărata piatră de încercare o con
stituie întrecerea cu Cannottierf 
Napoli, o echipă care înoată foarte 
mult și se apără în zonă. Partida se 
desfășoară la ora închiderii ’•ediției. 
Corect arbitrajul spaniolului A. 
Asenzio. Au înscris Slăvei 4, Bă.je- 
naru 2, Țăranu, Schervan și Rusu 
de la Rapid, respectiv Engstrom. L. 
Fjarstad, S. Karlsson. De subliniat 
că trei dintre cele nouă goluri ale 
rapidiștilor au fost realizate în In
ferioritate numerică.

Alte rezultate : Cannottieri Napoli
— S.K.K. Stockholm 9—4. O.S.C. 
Budapesta — Ruda Hvezda Kosîce 
11—6. •

Adrion VASILIU

★

în grupa de la Belgrad, pînă acum 
au fost înregistrate următoarele re
zultate t De Meuwen (Olanda) — 
Ethnikos Pireu 10—6, M.G.U. Mos
cova — Ț.S.K.A. Sofia 8—4, Partizan 
Belgrad — De Meuwen 7—4, M.G.U.

— Ethnikos 11—0.

SUCCES SUEDEZ IA CAMPIONATUL INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ AEE UNGARIEI

BUDAPESTA, 17 (Agerpres). — 
La Budapesta au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Ungariei. In finala probei 
masculine s-au Intîlnit jucătorii sue
dezi Johansson și Bengtsson. La 
capătul unei partide spectaculoase, 
Kjell Johansson a obținut victoria 
cu scorul de 21—19, 22—24, 17—21, 
21—13, 21—10. Proba feminină a re
venit campioanei engleze Jill Ha- 
mmersley, învingătoare în finală cu

21—12, 21—11, 21—12 în "fața sovieti
cei Elmira Antonian.

Rezultatele înregistrate în cele
lalte finale i dublu bărbați Bengts
son, Johansson (Suedia) — Juhăsz, 
Kovâcs (Ungaria) 3—0 : dublu femei : 
Judith Magos, Henriette Lotaller (Un
garia) — Beatrix Kishâzi (Ungaria), 
Jill Hammersley (Anglia) 3—0 ; dublu 
mixt: Henriette Lotaller, Gâbor Ger- 
gely (Ungaria) — Beatrix Kishâzi, 
Jănos Borzsey (Ungaria) 3—0.

CUPE EUROPENE
HANDBAL. C.C.E. (optimi de finală): 

V.f.L. Gummersbach — S.C. Barcelona 
21—15 (9—6); S.A.A.B. — Borac Banja
Luka 26—23 (10—7). S.A.A.B. și V.f.L.
Gummersbach s-au calificat în sfertu
rile de finală.

• Meciul dintre reprezentativele El
veției și Poloniei, contînd pentru grupa 
a 4-a a preliminariilor C.M. masculin s-a 
încheiat la egalitate: 17—17 (7—10).

BASCHET. C.C.E. Turul I (partida re
tur) masculin : Racing Anvers — UT 
Istanbul 89—73 (s-a calificat Racing An
vers) ; Lourenco Marques — U.S.C. Hei
delberg 79—17 (s-a calificat U.S.C. Hei
delberg) : Real Madrid — Fribourg (El
veția) 105—71 (s-a calificat Real Ma
drid) ; BC Epping (Anglia) — IF Sotna 
(Suedia) 69—73 (s-a calificat IF Soina); 
Dukla Olomouc — Turin Turku (Finlan
da) 94—Si (s-a calificat Dukla Olomouc); 
Panathlnaikos Atena — G.K.S. Gdansk 
97—70 (s-a calificat Panathinaikos Atena); 
C.C.E. — feminin: Ignis Mataro (Spania) 
— Kfum Soders (Suedia) 58—46 (s-a ca
lificat Ignis Mataro); Cupa Cupelor — 
masculin : WA Casablanca — Mounier 
Weis (Austria) 77—85 (s-a calificat 
Mounier Weis).

ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE

Tn primul meci, la hochei pe gheață
S. C. MIERCUREA CIUC — DUNĂREA GALAȚI 

8—4 (3—0, 2—2, 3—2)

M. CIUC, 17 (prin telefon). în fața 
unui public numeros și entuziast, for
mația locală șl Dunărea Galați, aflate 
în luptă directă pentru locul III, au 
abordat cu multă ambiție prima din 
disputele lor. început într-o notă de 
echilibru, cu mari ocazii de gol, de o 
parte ți de alta, partida va intra pe alt 
făgaș, odată ce gazdele înscriu — prin 
Papp, scăpat pe contraatac (min. 13).

Gălățenli cedează, moral, în timp' ce 
gazdele joacă din ce in ce mai bine 
și pînă la sfirșitul reprizei I mal înscriu 
de două ori. După pauză, localnicii 
marchează repede al 4-lea gol, dar, 
apoi, au cîteva momente de neatenție 
in apărare care îi costă 2 puncte : 4—2. 
Meciul se relansează, spiritele se încing, 
dar cu cîteva secunde înaintea finalului 
reprizei Kedves restabilește diferența 
de 3 goluri : S—2. Ultima parte a jocu
lui , este echilibrată, S.C. Miercurea 
Clue !nchelnd-o, de asemenea, in avan-

taj. Scor final 8—4, o victorie pe deplin 
meritată.

Au marcat : Kedves (4), Papp (2), 
Csaszar, Ballo pentru M. Cluc, respec
tiv, Clobotaru (2), Boldescu șl Fodorea.

Au arbitrat cu greșeli, care însă n-au 
influențat soarta partidei, O. Barbu 
(București) și A. Dlbernardo (Cluj).

VI. MARIN

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
A DEBUTAT VICTORIOASA 
ÎN TURNEUL DE BASCHET 

FEMININ DE LA BRATISLAVA
BRATISLAVA, 17 (Agerpres). — 

La Bratislava, în primul meci al 
turneului internațional studențesc 
feminin de baschet, echipa Uni-

versitatea Timișoara a învins cu 
scorul de 78—51 (28—24) formația 
Slavia Trnava.

IERI, IN DIVIZIA A DE JUDO
tn sala Gluleștl din Capitală, au avut 

loc ieri partidele triunghiularului Univer
sitatea — Politehnica — Rapid Bucu
rești, din cadrul etapei a 5-a, a diviziei 
A de judo, iată rezultatele: Rapid — 
Politehnica 3—2, Universitatea — Poli
tehnica 4—1 șl Rapid — Politehnica 3—2.

In turneul de fotbal (juniori) de 
la Monte Carlo

ROMÂNIA — BELGIA 
1_1 (0-0)

Aseară ttrzlu. tn turneul de fotbal 
pentru juniori de la Monte Carlo, echi
pa României a terminat la egalitate 
(1—1), cu formația Belgiei, care cîștigă 
primul loc în serie.
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