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START In CEA DE' A XlV-a EDIȚIE

LA FLORETĂ-FETE

TOAMNA SPORTIVĂ UNIVERSITARĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Precizări privind organizarea activităților de masă 
in anul școlar 1973-1974

Din hotărirea Plenarei C.C. al 
P.G.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. decurg sarcini importante 
pentru instituțiile de învățămînt 
superior și centrele universitare pe 
linia perfecționării continue a pro
cesului instructiv-educativ, la care 
activitatea de educație fizică și 
sport este chemată să-și aducă o 
mai mare contribuție la menținerea 
și întărirea sănătății, la educarea 
morală a tineretului studios, la ri
dicarea continuă a performanțelor 
sportive.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune, în arena mondială a sportu
lui, este imperios necesar de a 
asigura o . dezvoltare de masă a 
educației fizice în rîndurile tine
retului din România. Pornind de 
la acest deziderat, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Ministerul Educației și 
învățămîntului au elaborat citeva 
precizări cu privire la organiza
rea activităților sportive de masă 
eu studenții în. anul universitar 
1973—1974.

In domeniul de care ne pcupăm, 
ponderea principală revine acțiunii 
de angrenare a întregii mase de 
studenți și studente în practicarea 
sub diferite forme a exereițiilor 
fizice. Pe baza planului elaborat 
de Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, instituțiilor de învă- 
țămînț Ie revin sarcini sporite.

ORGANIZAREA. Experiența po
zitivă acumulată trebuie folosită 
din plin. Instituțiile de învățămînt 
superior sînt chemate ca, în cola
borare cu Asociațiile studenților 
comuniști și organel-e locale pen
tru educație fiziră și sport, să asi
gure cadrul organizatoric necesar 
cuprinderii întregii mase de stu
denți în practica sistematică a 
exereițiilor fizice și sportului. în

acest fel, Ia nivelul institutelor de 
învățămînt și a centrelor universi
tare se vor organiza, săptămînal, 
diferite acțiuni sportive, în . special 
la sfîrșit de săptămînă. Se reco
mandă ca acestea să fie organi
zate. pe cît posibil, în aer liber, 
să aibă forme cît mai atractive, să 
angreneze cît mai mulți studenți 
și studente.

FORME DE DESFĂȘURARE. 
Principala formă o constituie com
petiția, care cuprinde concursurile 
tradiționale eșalonate pe toată du
rata anului universitar, precum și 
în perioadele de vacanță. în acest

an universitar, calendarul va fi 
completat cu întreceri organizate 
în cadrul competiției de masă cu 
caracter republican „Cupa tinere
tului". Disputele vor avea loc a- 
nual începînd de la nivelul anilor 
și facultăților, la următoarele ra
muri sportive: schi, șah, tenis de 
masă, atletism, orientare turistică, 
baschet, handbal, volei și fotbal. în 
afara formelor competiționale, pro
gramele pot fi completate, în func
ție de preferințele studenților, cu 
alte activități accesibile dintre care 
se recomandă :

— organizarea unor cercuri (cen
tre) de inițiere în unele discipline 
îndrăgite de tineretul studios : 
înot, schi, judo, gimnastică mo-

Amplu program competițional pentru studenții clujeni
Căutînd să angajeze studenții din 

toți anii universitari și să se adre
seze, deopotrivă, atît băieților cît 
și fetelor, Comisia sportivă a cen
trului universitar Cluj a întocmit, 
în colaborare cu catedrele de spe
cialitate din institutele de învă
țămînt superior, un calendar spor
tiv bogat și variat.

Capul de afiș îl dețin diviziile 
studențești, o inițiativă declanșată 
anul trecut — cînd a fost inaugu
rată divizia studențească de atle
tism — și extinsă anul acesta la 
baschet, volei, handbal și fotbal.

Preconizată a se desfășura în 
mai multe etape (la atletism: 4 
etape in toamnă, 4 in primăvară), 
sau sistem tur-retur (la jocuri), di
viziile studențești au darul să men
țină sportivii nelegitimați —- căci 
lor li se adresează aceste întreceri 
— într-o competiție de durată și 
de ridicat 

■care dintre 
obțină un 
capabil să 
jul institutului pe care-1 
zintă.

Fiind, de altfel, martori 
ma etapă a diviziei de atletism și 
la primul meci din turul diviziei 
de fotbal, am putut înregistra, cu

interes. Pentru că fie- 
competitori va căuta să 
rezultat cît mai bun, 
îmbunătățească puncta- 

repre-

la pri-

Turneul Armatelor prietene

A ..TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

satisfacție, ardoarea cu 
denții luptă pentru a ______
cît mai bine culorile institutelor în 
care ei învață.

în plină desfășurare se află și 
Cupa anilor I, faza pe centru uni
versitar. Primii cîștigători din a- 
ceastă animată competiție a bobo
cilor au fost echipele de volei 
(băieți și fete) ale Universității, 
victorioase cu 2—0 asupra forma
țiilor Agronomia (fete), IMF și Po
litehnica (băieți).

Studentelor clujene li s-a rezer
vat o cupă specială ; „Cupa Dia
na", care va angaja — la volei, 
înot și tenis de masă — toate re
prezentativele feminine ale insti
tutelor.

Ca o replică la competiția fete
lor, reprezentativele masculine se 
vor întrece 
într-o cupă 
Decembrie.

Rezultat 
UASCR și 
se impune ca o competiție de am
ploare ce va opune formațiilor uni-

care stu- 
reprezenta

— la înot și polo — 
închinată zilei de 30

al colaborării dintre 
UTC, „Cupă Napoca"

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 2-a)

„CROSUL FETELOR" din Sectorul 11 al Capitalei s-a bucurat de mult 
succes printre tinerele din asociațiile sportive ale școlilor, întreprinderi
lor și instituțiilor. Instantaneu surprins in timpul desfășurării cursei, pe 
aleile din preajma Circului de stat Foto : Dtfagoș NEAGU

lAcrr AȚII SPORTIVE DE MASĂ

ÎNTRECERILE STUDENȚILOR 
DE LA INSTITUTUL 

AGRONOMIC DIN BUCUREȘTI
A devenit o tradiție ca, la fiecare 

«firșit de săptâmînâ, terenurile de sport 
ale Institutului Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București să fie supra
solicitate de studenți și studente. Cate
dra de educație fizică și sport organi
zează permanent întreceri sportive, la. 
care participă sute și sute de tineri. 
Așa a fost șl sîmbătă după amiază, 
cind pe frumosul stadion și în afara, 
lui, a avut loc crosul „Agronomilor". 
Disputele, deosebit de interesante, au 
atras la startul diferitelor probe peste 
500 de studenți șl studente de la toate 
facultățile institutului. Traseul variat, 
bine ales, a solicitat din plin calitățile 
sportivilor și sportivelor care, in mare 
majoritate,. au demonstrat frumoase în
sușiri pentru probele de alergare.

Desfășurat pe facultăți, concursul a 
dat ciștlg de cauză următorilor : 
Georgeta Țintea, Mihai Capu, Vasile 
Murgocl, Pompilia Mihail, Ion Popa. In 
afara învingătorilor, o bună impresie 
au lăsat Aurica Nechite, Hodica Crișu, 
Nicolae Angliei, Aurel Boja, Alexandru 
Preda ș.a.

★
Duminică dimineața, din nou anima

ție pe terenurile de sport de la „Agro
nomie", Intr-un cadru de adevărată 
sărbătoare sportivă au fost aniversați 
25 de ani de la înființarea facultății de 
„Horticultura". Catedra de educație fi
zică și sport a ținut să-și aducă apor
tul la această manifestare a Institutu
lui prin organizarea unor întreceri 
sportive de amploare. Au avut loc pa
sionante meciuri de handbal, volei și 
fotbal, interesante dispute atletice și un 
cros cu o participare masivă. Rezulta
tele contează mai puțin. Importantă a 
fost inițiativa care a angr.enat un nu
măr mare de tineri in diversele între
ceri. Prezența pe stadion a unor cadre 
didactice din conducerea Institutului, a 
profesorilor de specialitate de la cate
dra de educație fizică șl sport, a creat 
o evidentă emulație în rîndul competi
torilor, care au făcut multă risipă de 
energie pentru a se clasa cît mai bine.

Liana RADULESCU 
studentă în anul IV

„CROSUL DE TOAMNĂ"
AL ELEVILOR DIN SALONTA

Consiliul orășenesc al pionierilor, 
în colaborare cu Consiliul orășe
nesc- pentru, educație figlcă *1

sport și Inspectoratul școlar din 
Salonta au organizat, zilele trecu
te, „Crosul de toamnă" al elevilor 
din localitate. întrecerea, deosebit 
de interesantă, a atras la starturile 
diferitelor probe peste 500 de elevi 
și eleve. Concursul a avut loc pe 
clase și a dat următorii cîștigători: 
cl. a V-a: Clara Kiss și Alexandru 
Kovacs; cl. a Vi-a: Elisabeta Ko
vacs și Ioan Buda ; el. a VII-a : I- 
rina . Szabo și Ștefan Nagy ; cl. 
a VIII-a: Ileana Boroș și Iosif Ma- 
tușinka.

învingătorilor li s-au înmînat di
plome și premii.

Fr. DARVAȘI — coresp.

„CROSUL BOBOCILOR"
Pe cea mai frumoasă arteră de 

circulație din municipul Buzău — 
bd. Nicolae Bălcescu — s-a des
fășurat, recent. „Crosul bobocilor", 
la care au participat peste 250 de 
elevi din școlile generale și din anii 
I ai liceelor buzoiene. Iată câștigă
torii : Violenta Mănăilescu și Titel 
Stănciulescu, Elena Vasile și Mircea 
Mircea, Mirela Virlan și Corneliu 
N ăst ase.

Dumitru SOARE — coresp.

ÎNTRECERI DE OINĂ

Consiliul Județean pentru Edu
cație Fizică și Sport Bihor, în co
laborare cu Inspectoratul școlar al 
județului a organizat, recent, „Cu
pa de toamnă" la oină, Competiție 
rezervată școlilor generale și des
fășurată în patru centre ale jude
țului : Beiuș, Salonta, Popești și 
Sacadat.

în urma unor meciuri interesan
te, cu multe faze spectaculoase au 
fost stabiliți următorii cîștigători • 
Beiuș; Școala generală din Sîm- 
băta ; Salonta : Școala generală nr. 
3 — echipa I ; Popești: Liceul Po
pești ; Săcădat: Școala generală 
din Săcădat — echipa I.

S. VASILE eoresp

MOSCOVA, 19 (prin telefon).
Turneul Armatelor prietene la scri
mă a continuat luni cti întrecerea 
pe echipe a floretistelor. Evoluînd în 
aceeași grupă cu formațiile Bulgariei 
și R.D. Germane, echipa României a 
obținut două victorii nete care i-au 
dat dreptul să lupte în continuare 
pentru locurile 1—2 ou cvartetul 
floretistelor sovietice. în primul meci, 
sportivele noastre au întrecut cu 

9—1 echipa Bulgariei punctele fiind 
realizate de PASCU 3 (4—0 cu Meto- 
dieva, 4—1 cu Dermendjieva și Bâ- 
tuliska), SZABO 2 (4—0 cu Grajda- 
nova și Dermendjieva), ST A III, 2 
(4—1 cu Grajdănova, 4—0 cu Batu- 
liska), ARDELEANU 2 (4--0 cu Graj- 
danova, 4—1 cu Metodieva). In me
ciul cu echipa R.D. Germane, flo- 
retistele noastre au cîștigat cu 9—3. 
Au punctat: GYULAI 3 (4—3 cu Jahn 
și Lorenz. 4—1 cu Junker), ARDE- 
I.EANU 2 (4—3 cu Schulze și Jun- 
ker), PASCU 2 (4—2 cu Schulze si Lo
renz). SZABO 2 (4—3 cu Jahn. 4—0 
cu Junker).

In finală, formația U.R.S.S. a ter
minat victorioasă cu 9—5 după un 
meci foarte echilibrat pină la sco
rul de 6—6. în această
GYULAI a realizat 3 v (4—0 
bevskaia, 4—2 cu Derjlnskaia 
zoeva). STAHL a dispus cu 
Cirkova, iar SZABO eu 4—2 
zoeva dar 
decisive (la 
în timp ce 
contribuție.

Turneul continuă marți cu proba 
individuală de spadă.

întîlnire 
cu Liu- 
și Mîr- 
4—1 de 
da Mîr- 
ăsalturia pierdut două

Cirkova si Derjinskaia). 
PASCU nu a avut nici o

Octavian VINTILA

Imagine din ediția trecută a „Trofeului Carpați". In atac echipa țării noastre care obține prin Ștef o aruncare 
de la 7 m in partida cu Iugoslavia

• Redutabila selecționată sovietică are prima șansă • S-au decis handbaliștii

români să nu mai rateze ?
• Out-sideri capabili

de zile

• Dorința de revanșă a reprezentativei Iugoslaviei
de surprize... • în prima etapă un meci

in mod absolut jus- 
de „minicampionat 
așa

Considerată, 
tificat. un fel 
mondial" sau, așa cum aprecia 
Jiri Vicha, antrenorul selecționa
tei Cehoslovaciei: „un foarte inte
resant '«rezumat - a tot ceea ce va 
fi frumos și interesant Ia apropia
ta dispută pentru titlul mondial...", 
cea de a XlV-a ediție a „Trofeului 
Carpați" se înscrie, deci, cu auto
ritate printre cele mai importante 
evenimente sportive ale acestei 
săptămînî. începînd de azi, ama
torii de sport din Cluj vor avea 
un fericit, prilej de a urmări în 
tr-o confruntare directă și într-o

IN VEDEREA CAMPIONATULUI BALCANIC DE SCRIMĂ

SPORTIVII TURCIEI Șl Al IUGOSLAVIEI 
AU SOSIT - IERI - TA BUCUREȘTI

mari: Iugoslavia — U.R.S.S.!
palpitantă suită, patru dintre se
lecționatele care emit cele mai jus
tificate pretenții la un loc pe po
diumului viitorului campionat mon
dial, echipe care și pînă acum 
s-au numărat cu regularitate prin
tre protagonistele marilor întreceri 
internaționale. Ne referim la re
prezentativele R. D. Germane. 
Iugoslaviei, Uniunii Sovietice și 
României, toate laureate in ulti
mii ani ale celor mai importante 
dispute ale handbalului masculin 
mondial. Zilnic, pe podiumul Sălii 
sporturilor din acest mare centru 
cultural și industrial din inima 
Transilvaniei, se vor declanșa a- 
prige confruntări sportive, 
bile ’ ' '
chiar și pe spectatorul 
exigent în ale handbalului, 
azi, spre exemplu, programul 
ca partidă ~ 1 ___ _
formațiile Iugoslaviei și 
Sovietice, 
timp, ar

Astăzi sînt așteptate delegațiile Bulgariei și Greciei (care va prezenta.
pentru prima oara, și

Partenerii de întrecere ai mușche- 
tarilor noștri în Campionatul bal
canic, care va debuta miercuri în 
sala Floreasca, au . început să so
sească în Capitală. în cursul zilei 
de ieri, organizatorii competiției 
au primit delegațiile Iugoslaviei și 
Turciei, însoțite de factori de răs
pundere ai federațiilor respective, 
care vor participa la obișnuitul 
congres al forurilor de scrimă din 
țările balcanice.

■Lotul sportivilor turci, condus de 
președintele federației de scrimă, 
Nef'i Guven, cuprinde pe cei mai 
buni trăgători de care dispune a- 
ceastă țară în momentul de față. 
Echipa masculină de floretă se ba
zează pe consacrații Tan. Ozbek. 
Erdem și mai noul venit în lot Ba- 
kirdosi, care a reușit, în ediția de 
anul trecut (Ankara), să se nu
mere printre finaliștii Balcaniadei. 
Nume în general noi,. în cvartetul 
florestistelor : Tokman, Besler, _Ar- 
tun și Altinoz. Un valoros trăgă
tor se ‘ află în echipa de spadă : 
Aii Tayla, finalist în Campionatul

precedent, participant la 
campionate mondiale. Ală- 
el vor evolua Kaya, tizei,

o echipă de floretiste)
balcanic 
ultimele 
turi de
Torul și Ribac. La sabie, care con
stituie, de asemenea, una din arme
le la care scrimerii turci au obți
nut rezultate notabile, lotul este 
alcătuit din rutinații Ozgiider și 
Akpihar, cărora li s-au adăugat 
(51 ker și Sengezer.

în delegația scrimerilor iugoslavi 
se remarcă prezența florestistelor 
Krejovici și Laszlo, ambele numă- 
rîndu-se printre finalistele ultime- 

. lor ediții : prima la Ankara — 
1972 și Laszlo, la Atena — 1971. 
Floreta masculină iugoslavă va fi 
reprezentată, printre alții, de Hartig, 
Ștain și Markov, iar în formația 
de sabie reintîlnim nume cunos
cute : Jarmazovici, Japkovici și 
Brusin. Un cvartet de valoare mai 
ridicată îl constituie spadasinii

Sebastian BONIFACIU

capa- 
sîntem siguri — să satisfacă 

cel mai
Chiar 

are 
finală meciul dintre 

~ _ .1 Uniunii
care, nu peste mult 
putea fi o semifinală 

a campionatului mondial (finală 
—nu deoarece ambele echipe sînt 
pe aceeași parte a tabloului !). Ca 
să nu mai vorbim că în zilele ur
mătoare prin fața ochilor celor 
ce vor lua loc în tribunele Sălii 
sporturilor și, doar parțial, ai celor 
ce se vor așeza în fața micilor e- 
crane, vor defila cei mai buni 
bandbaliști din lume, angajați îri- 
tr-o dispută sportivă de toată fru* 
musețea.

Interesant ni se pare să încer
căm azi cînd au loc . primele par
tide, o evaluare a șanselor for-

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOTBAL A INTRAT ÎN LINIA DREAPTĂ

SEMNIFICAȚIILE UNUI CLASAMENT
ULTIMELOR TREI ETAPEȘl ROLUL

Duminica viitoare, prima ju
mătate a campionatului ar fi 
trebuit să se încheie, dacă 

am -judeca lucrurile potrivit „stilu
lui vechi". Așa însă, campionatul 
se prelungește cu încă două etape, 
apropiind efortul jucătorilor noștri 
de norma internațională.

Astăzi, după 14 etape, clasamen
tul este plin de semnificații- în 
frunte se află Universitatea Craio
va, care și-a depășit cu mult nor
ma de start, aflîndu-se în zona a- 
proximativă a 26—27 de puncte fi
nale. j ceea ce reprezintă foarte mult. 
Pe locul doi, F.C. Constanța aire și 
ea o situație de invidiat, calculul 
teoretic pledînd pentru un bagaj 
final de 22 de puncte, ceea ce re
prezintă o cifră greu de proiectat 
la startul campionatului. Dacă pri
vim clasamentul de la locul trei 
în jos, constatăm, cu destulă părere 
de rău. că aproape toate 
— exceptînd, dacă vreți, 
Reșița, Jiul și, oarecum, 
nica Timișoara — se află sub nive
lul pretențiilor emise în august.

Formațiile cu un randament sub 
normal sînt în primul rînd Steaua 
și Dinamo, care, chiar și în even
tualitatea realizării unui total de 
19—20 de puncte, nu pot fi nici pe 
departe mulțumite de „cariera" 
în această toamnă plină de 
mîntări în lumea fotbalului.

Dacă stăm să ne gîndim 
mutațiile cele mai relevante 
tualul clasament sînt două : 
tașarea cuplului Universitatea Cra
iova — F.C. Constanța față de fa- 
voriții eurenți Steaua — Dinamo si 
2. Regresul în bloc al ultimelor 
cinci echipe, începînd cu U.T.A. și 
sfîrșind cu Sport Club Bacău, toa
te acestea fiind incapabile, cel pu
țin.-ân momentul de față, de forti
ficări sau înnoiri, in primul rînd 
in virtutea, unor relații organizato-

echipele
C.S.M.

Politeh-

PROGRAM
AZI

ora 16,45: Deschiderea festivă: 
ora 17: România — România B; 
ora 18,15: R.D. Germană — Da
nemarca; ora 19,30: Iugoslavia 
- U.R.S.S.

MUNE

ora 17; U.R.S.S. — România 
B; ora 18.15: Iugoslavia — R.D. 
Germană; ora 19.30: România — 
Danemarca.

In continuare, selecționata Ro
mâniei va întîtni ' 
R.D. Germană 
U.H.S.S, (sîmbătă), 
(duminică).

în ordine: 
(miercuri), 
iugoslavia

(R. D. Ger-
Dane-

România și România B),

mațiilor participante 
mană, U.R.S.S., Iugoslavia, 
marca.
străduindu-ne să punem, într-o oa
recare măsură, în temă pe cititori. 
De la început trebuie spus că în
trecerea a debutat cu o surpriză: 
Ia startul „Trofeului Carpați" — 
pentru prima oară în acest sezon ! 
— va putea fi văzută la lucru cea 
mai puternică selecționată a Uniu
nii Sovietice echipa care, de fapt, 
va da în luna februarie a anului 
viitor și lupta pentru cucerirea 
titlului de campioană a lumii. în 
aceste condiții este desigur, lesne 
de bănuit, că handbaliștii sovietici 
se numără printre principalii 
voriți la primul loc în marea 
trecere de la Cluj. Alături de 
aproape cu aceleași șanse.

fa
in
ei, 
se 

plasează reprezentativa țării noas
tre, care în acest sezon a obținut 
citeva rezultate bune, reușind, 
printre altele Să cîștige „Trofeul 
iugoslavia" (pierzînd un singur jc-c, 
în fața echipei Uniunii Sovietice) 
și realizînd alte succese promită-

(Continuare tn pag. a 4-0 i

In campionatele de sah
MASCULIN FEMININ

PATRII LIDERI
DUPĂ 5 RUNDE

Lupta se menține foarte str’nsă în 
finala campionatului feminin de sah. 
De citeva remize ale fruntașelor' în 
rundele a 9-a și a 10-a (Teodorescu 
— Polihroniade, Nicolau — Reicher, 
Baumstarck — Gogâlea. Juncu — Pe? 
revoznic, Pogorevici — Teodorescu) 
a profitat Suzana Makai care, cîști- 
gînd consecutiv la Olteanu și Gogâ
lea, a preluat singură șefia clasa-' 
mentului. în rest . rezultate scontate-- 
(Tolgyi — Juncu o—1, perevoznic — 
Pogorevici 0—1, Ilie — Bogdan 0—1, 
Fârcaș — Băloianu 0—1 
9-a, Polihroniade 
nu —• Nicolau 
Baumstarck 0—1, 
1—0 — runda a 
nouă înfrtngere 
de data aceasta 
Tolgyi.

ÎN CLASAMENT : Makai 8'/2 p 
(din 10), Polihroniade 8 (10), Nicolau 
7*/t (10), Juncu 7 (9), Baumstarck 7 
(10), Perevoznic 6>/2 (9), Teodorescu 
6 (9), Bogdan 4>/2 (10) etc.

Ultimele 7 runde programează o 
serie de întîlniri decisive între ju
cătoarele aflate în cursa pentru titlu. 
Astfel, Makai are de jucat cu Baum
starck, Nicolau, Perevoznic și Teo
dorescu; Polihroniade cu Juncu (în 
penultima rundă), Nicolau cu Baum
starck și Perevoznic, Juncu cu Teo
dorescu, Perevoznic cu Baumstarck, 
Teodorescu cu Perevoznic. Dar, pe 
lingă aceste dueluri directe, surpri
zele de care sînt capabile unele ju
cătoare din eșalonul secund pot 
complica lupta. Finala feminină pro
mite, așadar, un finiș deosebit de in- 
teresant.‘

Partidele întrerupte, desfășurate 
luni dimineața, s-au încheiat toate 
cu rezultatele pe care le preve
deam : Pavlov — Ciocâltea 1/2—1/2, 
Șubă — Botez 1/2—1/2, Suta — Stan- 
ciu 1/2—1/2, Vaisman — Rotariu 
1—0 și Urzică — Ilijin 1—0. Ulti
mele două rezultate au făcut ca nu
mărul liderilor să se mărească la 4 : 
Georgescu, Vaisman, Urzică și Gheor
ghiu aveau, înaintea rundei a 5-a, 
cîte 3 puncte fiecare. Doi dintre ei, 
Vaisman și Gheorghiu, au fost ad
versari în' aceeași zi, furnizind par
tida centrală a serii. S-a jucat foarte 
tăios, cu rocade inverse, ceea ce a 
condus la mari complicații tactice. 
Vaisman avea la un moment dat trei 
piese atacate simultan, dar într-o 
poziție aparent pierdută ieșeanul a 
găsit o foarte frumoasă combinație 
de șah etern. Remiză de măre luptă 1

Ciocâltea, aflat în urmărirea frun
tașilor, a obținut, cu negrele, un 
punct foarte prețios la Partoș. Cam
pionul țării pare departe de forma 
sa de anul trecut Tot cu negrele, 
Rotariu a oprit ascensiunea lui Ur
zică cîștigînd la mutarea 40. Cele
lalte partide încheiate au fost re
mize : Georgescu — Șuta, Stanei u — 
Ghizdavu, Buza — Pavlov, Șubă — 
Ghițescu și Mititelu — Botez. S-au 
întrerupt întîlnirile Ungureanu — 
Ilijin și Neamțu — Rădulescu cu 
avantaj’ de partea albelor.

In. clasament, după cinci runde, 
patru jucători se află la egalitate : 
Georgescu, Vaisman, Gheorghiu și 
Ciocâltea 3>72 p, urmează Stanciu și 
Urzică cu 3 p, Ghizdavu, Pavlov, 
Ghițescu, Șuta 2>/2 p etc.

Astăzi de la ora 16,00 în aula 
I.P.G.G. se joacă runda a 6-a.

runda a
— Ilie 1—0, Oltea- 
0—1, Cirmaciu —

Bogdan — Fârcaș 
10-a) exceptînd o 
a Rodicăi Reicher, 
suferită la Viorica

IN DIVIZIA A DE VOLEI

bine, 
în ac-
1. De-

Una dintre „secvențele" permanentului duel Dobrin — Schepp, înregis
trată in partida F. C. Argeș — U.T.A.

In ideea de a îmbunătăți probabil 
recordul de ... scurtime a campio
natului, echipele masculine și-au 
programat — între etapele săptă- 
mînale ale începutului de retur — 
meciurile din partea a doua a a- 
cestuia. Astfel, îneît există toate 
șansele ca multe dintre ele să ter
mine returul într-un timp șl mal 
scurt decît turul (20 de zile)! Ieri,

rice care nu permit prea multe spe
ranțe.

Există în campionatul acestui an 
un grup de echipe universitare — 
cinci la număr — eșalonate pe pri
mele 13 locuri ale clasamentului.. 
Poziția de lider a Universității

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)

O NOUĂ ȘI IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 
DE TIR IN SALĂ „CUPA OLIMPIA“

săptămînî va- 
cornpetiție de

La sfîrșitul acestei 
avea loc o importantă 
tir la arme cu aer comprimat, ediția ...^ 
1973 a „Cupei Olimpia". întrecerile, 
eșâlonjte pe timp de trei zile, vor

avea loc pe poligonul Dinamo din 
Capitajă și vor fi deschise trăgăto
rilor de toate categoriile: seniori și 
juniori, atît avansați (inclusiv ma
eștri si sportului) .cît și începători.

a avut Ioc partida Steaua—Politeh
nica Timișoara, azi urmează să se 
desfășoare întîlnirea Dinamo-Rapid 
(sala Dinamo, ora 17), iar joi me
ciurile Dinamo—Universitatea Cra
iova și Steaua—I.E.F.S.

în confruntarea de ieri, Steaua a 
dispus de Politehnica Timișoara cu 
3—1 (7, 8, — 14, 8), conform aștep
tărilor, dar în urma unui joc slab 
în ansamblu, în care echipele au 
dovedit o evidentă lipsă de inte
res. Ceea ce merită reținut din 
această întîlnire (dominată, totuși, 
de bucureșteni prin combinațiile 
realizate la fileu), este faptul că 
în setul III, cînd coordonatorul Sta- 
mate a fost înlocuit, timișorenii 
s-au găsit în situația de a cîștiga 
setul la 0, ei conducînd la un mo
ment dat cu 12—0! Arbitraj 
corgct; R. FarfQuș—I, Covaci.
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DIVIZIA DE HOCHEI, LA ÎNCHEIEREA TURULUI DUPĂ CAMPIONATELE INDIVIDUALE

L

CURSA PENTRU TITLU
SI PERSPECTIVELE

ECHIPEI NAȚIONALE
Primul tur al divizie) naționale de 

hochei și-a dispiitat sîmbătă și duminică 
ultima etapă, programînd — la Bucu
rești și Miercurea Ciuc — tntîlnirile cele 
mal echilibrate ale competiției, derby- 
urile pentru locurile I șl III din clasa
ment.

O prună apreciere, de ordin general, 
care se poate face este aceea că noua 
formulă de desfășurare a campionatului 
s-a dovedit utilă și foarte inspirată, im
primarea unul caracter de regularitate 
competiției a impus echipelor un ritm 
asemănător de pregătire, eliminindu-sc 
munca „in asalt", Încercările (cel mai 
adesea nereușite) de a atinge nivelul 
optim dc formă sportivă „din mers", în 
timpul desfășurării celor 4 sau 5 turnee 
pe care le programa întrecerea.

Fără a ne putea declara pe deplin mul
țumiți de echilibrul valoric existent, el 
este — totuși — in real progres și avem 
impresia că prima etapă a returului 
(24—25 octombrie). cînd Dinamo ți 
Steaua vor intilni in deplasare pe S.C. 
Miercurea Ciuc șl Dunărea, va oferi par
tide mult mai disputate și ma! strinse 
decit s-a întimplat la București, cînd 
— deși învinse — cele două outsldere au 
reușit perioade lungi de joc egal cu fa
voritele. uneori chiar reprize întregi.

★
Desigur, momentul „top" al întrecerii 

l-au constituit primele două confruntări 
dintre Dinamo și Steaua, așteptate cu 
mare interes de spectatorii șl tehnicienii 
hocheiului. Ele trebuiau să dea primele 
răspunsuri nu numai in privința rapor
tului de forțe existent între cele' două

BASCHET. Ultimul turneu al primului 
tur al campionatului național feminin 
de baschet se va disputa, începînd de 
sîmbătă, în sala Dinamo, după următo
rul program : sîmbătă, dc la ora 9,30 : 
Universitatea Iași — Voința Tg. Mureș, 
Voința București — Sănătatea Satu 
Mare ; de la ora 15 î Universitatea Ti
mișoara — Crișul Oradea, Olimpia 
București —- Politehnica București, IEFS 
— Rapid, Universitatea Cluj — Cons
tructorul București ; duminică, de la 
ora 8,30 î Voința Tg. Mureș — Sănătatea, 
Universitatea Timișoara — Universitate^ 
Iași ; de la ora 15 : Olimpia — IEFS, 
Crișul — Constructorul, Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj, Rapid — 
Politehnica ; luni, de la ora 8,30: Uni
versitatea Timișoara — Voința Tg. Mu
reș, Universitatea Cluj — Crișul, Uni
versitatea iași — Sănătatea, Olimpia — 
Rapid, Voința București — Constructo
rul, IEFS — Politehnica.

CICLISM în parcul sportiv „23 Au
gust" din Tg. Mureș, pe un traseu bine 
ales, cu un ridicat grad de dificultate, 
s-a desfășurat etapa județeană a cam
pionatului republican de ciclocros. La 
întrecere au participat 33 de cicliști re
prezentând toate categoriile. La seniori 
primul loc a fost ocupat de Nicolae 
David, urmat de Valentin Hoța și Ar
pad Gyorfy, toți de la clubul sportiv 
Mureșul. Iată rezultatele și la celelalte 
«categorii : juniori mari : 1. Stelian Az- 
be, 2. ștefan Orban, 3. Ladislau Boacă 
(Mureșul); juniori mici : 1. Ștefan Pe- 
terfi, 2, Ștefan Simon, 3. Gyorgy Simo 
(Mureșul); biciclete de oraș : 1. L.
Bokor.

fruntașe, dar — mai ales 
privește stadiul de pregătire a jucăto
rilor reprezentativei naționale, alcătuită 
în majoritatea el din componenții celor 
două cluburi.

Sub aspect spectacular, derby-urUe au 
corespuns in bună măsură, Oferind jocuri 
aprige, Interesante, cu o mare încărcă
tură emoțională. Steaua șl Dinamo și-au 
împărțit, după cum se știe, punctele (cu 
un avans de 3 goluri pentru cei dinții), 
astfel că lupta pentru titlu rămine des
chisă.

Steaua are meritul de a fi făcut slra- 
bătă unul dintre cele mal bune meciuri ale 
sale din ultimii ani, practicind un hochei 
modern, simplu, rapid, economic (dar 
efidace). Spre cinstea lor, dlnamoviștli 
au găsit, la un interval de numai 24 de 
ore, resursele de a vedea și înțelege 
cauzele eșecului sever înregistrat, ba — 
mal mult chiar — de a reuși să le eli
mine și să-și ia o grea dar frumoasă 
revanșă. Nu incape îndoială că aceste 
colective de elită ale hocheiului nostru 
ne vor oferi în retur șl în turneul final 
jocuri frumoase, palpitante, care să facă 
o bună propagandă sportului cu crosă 
și puc.

In ceea ce privește echipa națională, 
nivelul de pregătire a jucătorilor apțl 
de a face parte din ea nl se pare co
respunzător perioadei actuale. In apă
rare, fundașii Varga și Inniță, au de
monstrat multă siguranță șl clarviziune 
a jocului (ceea ce nu se poate spune, 
deocamdată, despre FI. Sgincă). Ne-au 
plăcut, de asemenea, evoluțiile de slm- 
bătă șl duminică ale Iul Florian Gheor- 
gl>e (atent, mobil și în evident progres 
tehnic). Justinian (deși a avut cîteva ne
glijențe în marcarea adversarilor) șl 
Sarosi. Malehin, prea proaspăt ca fun
daș, nu s-a acomodat încă cu acest 
post.

Surprinzătoare șl îngrijorătoare fluc
tuația de Valoare arătată de portarul 
Netedu (pe care îl vedem titular al na
ționalei) — excelent în primul meci, 
foarte slab în al doilea. Dumitra? — în 
notă obișnuită — a fost handicapat la 
cele mal multe dintre golurile primite 
de greșelile apărătorilor echipei, de alt
fel punctul în continuare nevralgic al 
dinamoviștilor.

Înaintarea naționalei se poate bizui 
pe cîteva linii de valoare, o excelentă 
dispoziție de joc manifestă Geza Szabo, 
la înălțime pe parcursul întregului tur 
al competiției. Veteranul demonstrează 
pe Ungă subtilitățile sale tehnice și tac
tice recunoscute o mare putere de luptă. 
In categoria celor cărora Ie putem a- 
corda note de la 8 tn sus ar ii Pană, 
Gheorghiu, Vaslle și Gheorghe Huțanu 
(acesta, însă, fără primul meci Steaua 
— Dinamo, în cursul căruia a evoluat 
net sub posibilități). Așteptăm mai mult 
de la tinăra linie Axintc — Tureanu — 
Costea, mal ales sub aspectul seriozi
tății și al disciplinei.

★
La Miercurea Ciuc, Sport Club a re

zolvat în favoarea sa duelul cu Dună
rea pentru locul III. Au fost două jocuri 
foarte animate, cel de duminică de-a 
dreptul dramatic, cu un gol al victoriei 
înscris de localnici în ultima '
Din păcate, hochelștli de la 
n-au avut puterea de a primi 
infrîngerea și au comis, după 
regretabile de indisciplină în

echipei O. Cordu- 
A. Olenlci. tn gene- 
domnește în acest 
eterogen, cu mulțl 

dorit și ar necesita, 
> mal energică a

„excelat" căpitanul 
ban, N. Fodorca și . 
ral, atmosfera care 
colectiv, destul de 
noi veniți, lasă de < 
poate, o intervenție 
conducerii clubului.

HANDBAL în urma încheierii „Cupei 
de toamnă", precum și a turului divi
ziilor b și de juniori, Comisia de dis
ciplină a dictat un mare număr de 
suspendări. Jucătorii de mai jos se vor 
„odihni" pe termenele dictate de comi
sie : S. Lorenz (Lie. Bolyai) — o lună, 
Mircea Anton (Rafinăria Teleajen) — 2 
etape, Paulina Stan citi (Tomistex) — o 
etapă, S. Mărcuț (Șc. sp. Galați) și 
p. Stan (Zimbrii Brăila) — 2 etape, 
Marin Badea (Carom). — 2 etape, Mela
nia Cornea (Șc. sp. Hunedoara) — 2 
etape, Ovidiu Eremia (Rapid București)
— 6 etape, Iulian Nițescu (Rapid Buc.)
— 2 etape, M. Maicovschi (Șc. sp. Tg. 
Jiu) — o etapă, Alexandru Volker (Șc. 
sp. Orșova) — 4 etape, Mihai Samson 
(Relonul) — 4 etape, Ervin Flueraș și 
Fr. Bugariu (Gloria Arad) — suspendați 
pînă la 1 iulie 1974, Gh. Răzor (Minaur 
Baia Mare) și Ervin Kroner 
Brașov) — o etapă 
republican 1974 — 75, 
(Dinamo Brașov) — 4

(Dinamo 
din campionatul 
Nicolae Messmer 
etape.

LUPTE s începînd de azi, 
Brăila găzduiește o mare c 
rezervată tinerilor luptători : 
republican de toamna", 
vor întrece concurenții de la 
mane, iar de vineri șl pînă 
cei de la stilul libere.

, orașul 
mare competiție 

„Concursul 
Pînă joi, se 

greco-ro- 
duminică

VOLEI La Tg Mureș s-a 
jocul internațional amical dintre echi
pele feminine Medicina Tg. Mureș și 
Bakonyi Vegyăsz Veszprcm (Ungaria). 
La capătul unei dispute atractive care 
a plăcut spectatorilor, victoria a revenit 
gazdelor cu 3—0 (8, 0, 10).

disputat

Gălățeanul Ilie Băiaș în spațiul 
a bilei

Voleriu

CLASAMENTUL

DE POPICE
»

® Titlurile — in miini bune • Județe noi pe foile de concurs

• O formula dc desfășurare discutabilă • Arbitrajul

secundă !
Dunărea 

bărbătești 
meci, acte 
care au

CHIOSE

1
3
4

O 6

o 
o 
n

32—15 10
42—16 10
27—45 4
18—43 0

1. Steaua
2. Dinamo
3. S.C.M. Cluc
4. Dunărea

La punctaj egal se Iau in considerație 
rezultatele șl golaverajul din tntîlnirile 
directe.

Campionatele republicane indivi
duale și pe perechi, desfășurate 
timp de 5 zile pe pistele automati
zate ale arenei din Neptun, au re
unit aproape 200 de jucătoare și 
jucători, cifră record în istoria ce
lor 33 de ediții ale acestei compe
tiții. Dar, ceea ce ni s-a părut și 
mai îmbucurător a fost prezența, 
pentru prima dată la startul unui 
concurs de asemenea anvergură, 
a unor popicari din județele Har
ghita, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Bo
toșani, cărora participarea la în
treceri, alături de sportivi consa- 
crați în arena internă și interna
țională, le-a dat un impuls mo
ral pentru viitorul proces de in
struire, iar comportarea lui Eme- 
ric Șandor (I.J.J.M. Miercurea 
Ciuc), Eugen Lavric (Voința Boto
șani), Iosif Kiraly (Rapid Jibou) și 
Arpad Papolți (Voința Bistrița) ne 
îndreptățește să sperăm că jocul de 
popice va continua să se dezvolte 
în aceste zone ale țării.

In privința titlurilor de campioni 
afirmăm — fără teama de a 
— că ele sînt în mîini bune, 
deținute la individual de 
Petrescu (Gloria București), 
Baiaș (Constructorul Galați)

capabile de rezultate 
superioare. Pistele a- 
renei Neptun, extrem 
de pretențioase, au so
licitat la maximum pe 
concurenți. Majoritatea 
competitorilor au 
vedit, din 
sînt încă 
capitolele 
„canalele” 
dovedind 
în manșele 
unde au ratat neper- 
rriis de mult pentru 
sportivi consacrați.

în ceea ce 
pe membrii 
reprezentative, 
dintre aceștia 
putut apropia 
cipalii animatori ai 
trecerilor, deoarece 
începutul sau în 
naiul evoluțiilor au 
vut căderi, datorate 
unui șoc psihic 
cauza unei lovituri în... 
gol, fie unei 
deschideri la 
sau 
la 

tă slăbiciune 
tul de frecventă, deoarece sportivi 
de talia Anei Albert-Ianoși, sau 
Elenei Bîrligea, a lui Aurel Chiri- 
lă sau losif Fodor, ca să amintim

do- 
păcate, că 

deficitari la 
precizie la 

mari și mici, 
imprecizie și 

„izolate",

privește 
loturilor 
o parte 

nu s-au 
de prin- 

în- 
la 
fi- 
a- 

fie 
din

de lansare

greșite
„izolate” 
spărgeau

Aceas-
cînd 

„pline".
ni s-a părut des-

sub așteptări
■ numai cîteva nume de selecționa- 

bili, și-au pierdut complet precizia 
după cîteva lovituri fără adresă. 
Au fost chiar și oameni de bază 
ai echipelor naționale, ale căror 
nume nu le consemnăm, care în 
fața unor dificultăți de moment 
s-au resemnat prematur, obținînd 
rezultate sub posibilități. Credem 
că nu mai este cazul să amintim

1 antrenorilor' loturilor naționale că 
rezolvarea deficiențelor menționate 
se impune de urgență .

Mult comentată a fost actuala 
formulă de desfășurare a actului fi
nal. Marea majoritate a specialiș- 
tilor se întrebau de ce o serie de 
sportivi nu trebuie să treacă prin 
sita calificărilor în fazele superioa
re ale competiției, fiind invitați 
direct în finala pe țară, unde prin- 
zind o zi bună, unii ar fi putut să 
devină campioni... Subscriem și 
noi pentru ,că toată lumea să- ia 
startul în campionat în 
timp.

Nu putem încheia, fără 
nia aportul adus la buna 
rare a reuniunilor de către secre
tariatul de concurs, care a funcțio
nat ireproșabil. în schimb, arbitra
jul nu a fost la înălțimea con
cursului, o serie de oficiali creînd, din 
neatenție sau insuficientă cunoa
ștere a manipulării automatelor, 
justificate nemulțumiri în rîndu
rile sportivilor și antrenorilor lor.

Traian IOANIȚESCU

același

a subli- 
desfășu-

RETROSPECTIVA ATLETICA 1973

ANA PETRESCU (popice)

S-a născut la București, în anul 
1948. A început să joace popice la 
echipa Gloria din Capitală, unde ac
tivează și în prezent. Primul și actua
lul ei antrenor: Constantin , Neguțoiu. 
Este de profesie merceolog principal 
la uzinele ..Republica". E căsătorită 
și are un băiat de doi ani și jumătate.

Ana Petrescu, un nume care 
s-a afirmat rapid în arena co'ih- 
petițională internă și internațio
nală, a devenit duminică pen
tru întiia oară campioană la se
nioare. Noua campioană a săr
bătorit in aceeați zi și împlini
rea unui deceniu de cind a fă
cut primii pași pe arena de po
pice. Și încă o satisfacție: ea a 
urcat cu colega sa de la for
mația Gloria București, Florica 
Neguțoiu, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului premian
telor și in proba de pereahi a 
campionatului.

La începutul activității, pe 
atunci Ana Marcu, tinăra bucu- 
reșteancă (talentată, conștiin
cioasă și dornică de afirmare) 
s-a impus în marile concursuri, 
cucerind în anul 1969 titlul de 
campioană republicană la juni
oare. Din 1967 face parte în per
manență din lotul reprezentativ, 
fiind o jucătoare de bază a e-

chipei naționale de senioare, 
care de ani de zile deține su
premația pe plan mondial. îm
preună cu colegele ei din se
lecționata țării, a fost de trei 
ori medaliată cu aur la C.M., 
iar pentru aportul adus la fru
moasele performanțe sportive 
românești peste hotare, i s-a de
cernat titlul de maestră emeri
tă a sportului.

Printre calitățile sportive ale 
Anei Petrescu, cele mai eviden
te sînt precizia de... metronom 
în lansarea bilei (în cele 
evoluții pe pistele arenei 
Neptun a realizat, în mod pro
gresiv, cele mai mari cifre ale 
finalei pe țară: 432 p.d., 440 
p.d. și 447 p.d., rezultate de va
loare mondială, fără nici o lo
vitură în... gol), puterea de con
centrare
ea fiind și o excelentă anima
toare a spiritului de echipă.

trei 
din

în momentele dificile,

(IV)

AȘTEPTAM MAI MULT DE LA SPECTACULOASA
CONFRUNTARE PERȚA - SEBESTYEN

greși 
fiind 
Ana
Ilie

. , _ _____ și la
perechi de Ana Petrescu—Florica 
Neguțoiu (Gloria București), Ilie 
Baiaș—Iosif Tismănaru (Construc
torul Galați), realizatorii unor re
zultate de valoare mondială.
. La cele patru titluri puse în joc 

a. candidat, mai ales, la fete, un 
pluton mult mai mare decît în anii 
trecuți, printre favoriți numărîn- 
du-se maeștri și maeștri emeriți- 
ai sportului, precum și elemente 
dotate pentru marea performanță,

In probele peste obstacole s-a pro
dus cel mai spectaculos eveniment 
atletic al anului i doborîrea celui 
mai vechi record mondial, acela de 
Ia 110 m g. Autor — Rod Milburn, 
cel considerat de mai toți specialiștii 
drept primul hurdler al tuturor tim
purilor.

Milburn alerga de vreo doi ani

LA ARME CU AER COMPRIMAT

IUGA ÎNVINS
DE FECIORESCU

LIGIA LUPU (C.S.M. Cluj) Șl MARIN FIRĂNESCU („U“ Craiova) 
CAMPIONI DE TENIS DE MASA Al ȚÂRII LA JUNIORI

Peste o sută de junioare și juniori 
și-au disputat, în Sala sporturilor 
din Iași, titlurile de campioni ai 
țării la tenis de masă. Iată cele mai 
importante rezultate :

Simplu fete (53 de concurente), se
mifinale : Ligia Lupu — Ildiko Gyon
gyosi 2—1, Liana Mihuț — Lidia Ilie 
2—1 I Meciul s-a jucat conform re
gulii activizării, de la scorul 
12—14 din setul întîi. Finala : L 
Lupu (C.S.M. Cluj, antrenor F. Pa
neth) — Liana Mihuț (C.S, Arad, 
antrenor Emil Procopeț) 2—0 (12, 10) ; 
simplu băieți (86), semifinale : Firă
nescu — Buzescu 2—0, Popovici — 
Dinu 2—1, finala : Marin Firănescu 
(Universitatea Craiova, antrenor Vir
gil Bălan) — Cornel Popovici (Șc. 
sp. Buzău) 2—0 (11, 191: dublu fete 
(26 de cupluri), semifinale : Lupu, 
Ilie — Bondor, Petrescu 2—0, Gyon-

de 
Ligia

gy6si, Mihuț — Popescu, Șinteoan 
2—0, finala : Ligia Lupu, Lidia Ilie 
(C.S.M. Cluj, Spartac București) — 
— Ildiko Gyongyosi, Liana Mihuț 
(C.S. Arad) 2—0 (18, 11) ; dublu băieți 
(42), sferturi de finală : Tripon, Ghe- 
nea (Constructorul Hunedoara) — 
Firănescu, Buzescu 2—1 ! Semifinale : 
Moraru, Cuc — Tripon, Ghenea 2—0, 
Henț, Blănaru (Progresul Bucu
rești) — P.opovici, Romanescu 2—1 1 
Finala : Moraru, Cuc (Progresul 
București, C.S.M. Cluj) — -Henț, Blă
naru 2—0 (10, 14) ; dublu mixt (48), 
semifinale : Gyongyosi, Firănescu — 
Lupu, Buzescu 2—1, Șmteoan, Roma
nescu — Ilie, Popovici 2—0, finala : 
Maria Șinteoan, Cristinel Romanescu 
(C.S.M. Cluj, Șc. sp. Buzău) — Ildiko 
Gyongyosi, Marin Firănescu (C.S. A- 
rad, Universitatea Craiova) 2—1 (15, 
—22, 19).

întrecerile de tir in sală au continuat 
și la sfirșitul săptăminii trecute, cind 
pe poligonul Dinamo din Capitală, s-au 
întrecut peste 130 de trăgători fruntași 
și începători, în cadrul etapei a Il-a a 
campionatului municipal la arme cu aer 
comprimat. La competiție, care a fost 
reușită, soldindu-se cu rezultate bune — 
au participat toți trăgătorii fruntași de 
la clubul Dinamo șl, în număr destul 

. de mare, și de la alte cluburi : I.E.F.S., 
Olimpia, Metalul etc. Concursul a con
stituit un mijloc excelent pentru pre
gătirea în vederea „naționalelor" de 
luna viitoare. A surprins ’însă faptul 
că secția de tir de la steaua a trimis 
doar 2—3 sportivi la start...

Revenind la întrecerile proprlu-zise, 
trebuie să amintim că ele au fost viu 
disputate, în special, la pistol unde, 
după un „duel" pasionant, multiplul 
campion al țării. Dan Iuga, a cedat lo
cul I outsiderului Constantin Fecio- 
rescu, in urma unui dublu baraj. Con
tinuă să se afle într-o formă bună și 
specialista nr. 1 a țării la proba femi
nină de pistol. Anișoara Matei, care 
și-a depășit toate rezultatele din ac
tualul sezon, iar eterna ei rivală, Ana 
Buțu a obținut un record personal, 

și Mariana 
arbitraj cu 
la numai 2 
general, la 
au realizat 
începători, 

reușit 172 p

după acest record. De două ori reu- 
■șise performanțe superioare acelui 
13,2 realizat în 1959 la Ziirich de 
Martin Laucr, dar de fiecare dată 
pe distanța în yarzi astfel că, pentru 
24 cm, rezultatele sale, mai bune 
cu 0,2 sec decît recordul lui Lauer 
n-au putut fi omologate. La 9 iunie 
însă, tot la Ziirich, și tot pe stadio
nul Letzigrund, Milburn reușește 

_ mult visatul 13,1. Dar acest rezultat 
nu va fi nici el omologat, întrucît 
a fost înregistrat manual, iar pe sta
dion exista instalație electrică de 
cronometraj. Abia la 22 iunie, la 
Siena, Milbum reușește — tot „ma
nual" — 13,1 care este pe placul ofi
cialilor I.A.A.F. Așadar, cel mal 
vechi și mai controversat record a- 
tletic a devenit o amintire. Cit va 
dura recordul lui Milburn ?

La 400 m g ugandezul Akii Bua, 
exuberantul campion olimpic, termi
nă anul in fruntea listei, dar evo
luțiile sale ău fost contradictorii. 
După un 48,5, realizat în ianuarie la 
Lagos, face, începînd din mal, un 
turneu în Europa unde este învins 
de mai multe ori, chiar de alergă
tori fără faimă, reușind performanțe 
modeste. își revine apoi, însă nu 
mal cobora sub 49,3. în general, evo
luția iul Akii Bua este apreciată ne
favorabil.

Americanii, cu buni specialiști pe 
400 m, au In. continuare alergători 
valoroși de 400 m g. în Europa, so
vieticul Gavrilenko deține cel mai 
bun rezultat, dar revelația o con
stituie englezul Alan Pascoe, specia-

list la 110 mg, care reușește, în pri
mul an de alergare pe noua distan
ță, 49,5. Un nume care trebuie re
ținut: polonezul (junior) Jerzy Pie- 
trzyk (18 ani, 1,90 m înălțime), pe 

anul
Ro-

care-1 vom vedea, probabil, ; 
viitor, pe podium la C.E. de la 
ma.

Proba de 3000 m obstacole a 
serios „scuturată" de kenianul 
Jipcho. De unul singur, polițistul 
Nairobi a coborit cu aproape 7 
cunde recordul lumii considerat 
drept cel mai puțin valoros. în afara 
lui Jipcho, evident în mare progres 
(deși are 32 de ani I), valorile sînt 

, destul de echilibrate și consemnăm 
cu plăcere prezența recordmanului 
nostru Gheorghe Cefan în ceea ce 
putem numi elita europeană a pro
bei.

fost 
Ren 
din 
se

, ★
Diferența tot mai mică, an de an, 

^dintre Nicolae Perța și Erwin Se
bestyen s-a redus. în continuare, in 
acest sezon, astfel că Perța (de 
cițiva ani recordman al țării), deși 
și-a îmbunătățit performanța, se ve
de egalat de mai tînărul său coechi
pier. Maf constant, Perța rămîne 
însă primul specialist al țârii, iar 
duelul cu Sebestyân ridică nivelul 
probei. O probă in care, In spatele 
celor doi fruntași, e un gol cam 
mare, o probă despre care cu greu 
putem spune că este In progres — 
cu excepția celor două virfuri — 
pentru că, în ciuda rezultatelor de 
13,7, media primelor 10 performanțe 
nu este mai bună decît cu o sutime

de secundă fața de 1972 (14,33 față 
de 14,34). Destul de modeste, în ge
neral, performanțele juniorilor r.i 
proba gardurilor înalte.

Talent deosebit la vîrsta juniora
tului, Viorel Suciu și-a văzut barat 
drumul spre vîrful ierarhiei probei 
de 110 mg de N. Perța- După cite- 
va sezoane în care a fost întotdeau
na „vice", Suciu s-a hotărit, în iarn3 
trecută.^ să treacă definitiv la 400 
m g, Mărturisim că ni s-a părut ris
cantă această opțiune — deși auto
rul ei mai alergase, chiar la vîrsta 
junioratului distanța — cel puțin în 
ceea ce privește dorința steiistului 
de a obține aici mal mult decit la 
110 mg. Și totuși, la 27 de ani, Su
ciu a reușit o convertire spectacu
loasă și eficace, îndepărtîndu-ne sen
zația neimplinirii deosebitului său 
talent pe care o încercam de 3—4 
ani. El termină sezonul în 
listei performerilor noștri 
rezultat sub 51 secunde — 
doilea atlet român care coboară sub 
această limită — și, de data aceasta, 
afirmăm noi, el mai poate cîștiga o 
secundă.

In sensibil progres, Dorin Melinte 
— mal ales — șl Gh. Tănăsescu : 
extrem de îmbucurătoare ascensiu
nea vertiginoasă a juniorului losif 
Korodi, care poate fi. pentru Suciu, 
ceea ce Sebestyen este pentru Perța. 
Specialiștii noștri cei mai buni sînt 
în evident progres — media prime
lor 10 rezultate ale anului coboară 
pentru prima dată sub 52 see (51,88, 
tn 1972 — 52,44) dar. astăzi, tn lume 
este o adevărată inflație de rezul
tate sub 50,5...

Proba de 3 000 m obstacole cu
noaște In Gh. Cefan un lider autori
tar și în același timn valoros. Spu
neam că el poate fi încorporat In 
elita continentală. Cefan deține, 
printre altele, o victorie categorică 
asupra grecului Kondossoros și, cre
dem, cu mai mult curaj ar mil^pu- 
tea smulge cîteva secunde acuelei 
performanțe.

fruntea 
cu un 
este al

Vladimir MORARU

ROMÂNIA I EUROPA MONDIAL

110 METRI GARDURI

TOAMNĂ SPORTIVĂ UNIVERSITARĂ
Amplu program Precizări privind organizarea
(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag 1)

versitare din mai multe discipline, 
reprezentative muncitorești 
raza municipiului Cluj.

în programul sportiv al studen
ților clujeni mai figurează între
cerile din cadrul noii competiții 
„Campionatul republican de masă", 
ca și „Crosul

Așadar, un 
lendar sportiv, 
necesitățile de 
ment ale discipolilor Almei Mater 
Napocensis și să faciliteze specia
liștilor depistarea , de noi talente 
care să ^Servească sportul clujean 
de performanță.

din

ri e toamnă", 
bogat și variat ca- 
capabil sâ satisfacă 
mișcare și divertis-

dernă, culturism, canotaj etc. Cele 
de schi și înot își vor desfășura 
activitatea în vacanțele studențești ;

— gimnastica zilnică în cămine, 
în care este bine să fie angre
nată întreaga masă de studenți și 
studente. Aceasta are rolul de a-i 
pregăti totodată pentru trecerea 
normelor din complexul „Sport și 
sănătate”, precum și a celor 
prinse în sistemul de cerințe 
vind aprecierea nivelului de 
gătire fizică a studenților.

BAZA MATERIALĂ. Toate
tățile de învățămînt superior se vor 
îngriji de asigurarea bazei mate-

cu- 
prî- 
pre-

uni-

La Sibiu — amenajări sportive care au primit altă destinație
într-o dimineață, pe stadionul 

din Parcul Sub arini din Sibiu, cî- 
teva zeci de fete —• studente la fa
cultățile de filologie, istorie și ști
ințe economico-administrative, fi
liale ale Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj — executau programul 
orei de. educație fizică. Stadionul, 
fiind destul de departe de facul
tate, în mod firesc, ne-am pus în
trebarea de ce vin tocmai aici stu
denții la lecția de educație fizică ? 
Răspunsul l-am primit ajungînd la 
sediul acestei unități de învățămînt 
superior. Curtea, arată acum ca un 
eren arat! Se pregătește aici Io
nii unui nou parc(!?). Nu demult 
xistau terenuri de baschet și de 
landbal. în clădirea facultății ne 
ștepta o aTtă surpriză : una din 
âlile de la subsol, amenajată cu 
ni în urmă pentru sport (pardo- 
eală parchetată, cu spaliere pe pe- 
eți, instalație completă de gim- 
astică, helcometre, baie cu du- 
iri) avea ușile zăvorite și feres- 
ele acoperite cu perdele negre 
îăuntru — depozit de mobilă (zeci 

zeci de paturi, mese etc). Se 
>une că metamorfoza sălii de sport

este provizorie, a început astă 
vară și va dura pînă la construi
rea noului cămin studențesc (la 
ora actuală însă de-abia s-a ridi
cat parterul și oricine își poate da 
seama că nu va fi gata înaintea 
terminării 
1974). Deci 
întinde pe
10 luni.

anului școlar 1973— 
o improvizație care se 
parcursul a cel puțin

Cînd timpul nu va mai fi priel
nic pentru efectuarea exercițiilor 
fizice în aer liber se va recurge 
la alte imprpvizații — închirierea 
unei săli, dacă se va găsi, firește.

Desființarea „provizorie" a sălii 
afectează, totodată, și sportul de 
performanță al orașului. Aici aveau 
„terenul" lor de antrenament sec
țiile de judo și lupte ale Școlii 
sportive Șoimii, cea de judo re- 
prezentînd o forță pe plan repu
blican.

Sperăm că rîndurile de față vor 
avea ecoul dorit și că, măcar, sala 
va fi redată urgent activității pen
tru care a fost amenajată.

T, RABȘAN

riale necesare desfășurării tuturor 
acțiunilor sportive de masă. Este 
recomandabil ca instituțiile de în- 
vătămînt superior, cu sprijinul aso
ciațiilor studenților comuniști să 
se preocupe de întreținerea în bune 
condiții a terenurilor și sălilor 
existente, să amenajeze, prin forțe 
proprii, noi instalații și baze sim
ple în apropierea complexelor stu
dențești.

„Cupa tineretului" 
principala competiție 
rîndul studențimii, 
universitare se vor 
continuare, pînă la 
trelor universitare inclusiv, la toa
te ramurile sportive cuprinse în 
programul actual al întrecerilor, 
dar care nu sînt incluse totodată 
în regulamentul competiției de 
masă cu caracter republican. La 
schi, judo și atletism întrecerile 
din cadrul campionatelor universi
tare vor ajunge pînă la nivel na
țional. De reținut că pentru evi
tarea unor suprapuneri în calen
darul competițional republican, la 
șah, tenis de tnasă, orientare tu
ristică și jocuri sportive, ramurile 
ce sînt cuprinse în regulamentul 
competiției sportive de masă cu 
caracter național, nu se mai or
ganizează finale universitare.

La șah, gimnastică modernă și 
sportivă, finalele universitare se 
transformă în concursuri republi
cane. întrecerile între instituții de 
învățămînt de același profil se vor 
organiza în anii în care disputele 
de masă cu caracter republican se 
opresc la nivelul centrelor univer
sitare.

Organizarea tuturor acțiunilor și 
a competițiilor sportive cuprinse în 
programul unic al activităților spor
tive pentru anul universitar 1973— 
1974 se va efectua în baza» preve
derilor cuprinse în broșura „Acti
vități sportive studențești", precum 
și a recomandărilor prezentate mai 
sus.

constituind 
de masă în 
campionatele 
organiza, în 
nivelul cen-

Buțu a obținut un
Foarte bine s-a comportat 
Feodot, notată pe foile de 
un valoros 380 p la pușcă, 
puncte de recordul țării. In 
toate probele cîștigătorii 
punctaje mari, Chiar și la 
unde A. Șerban (Metalul) a 
la pistol 20/ „focuri".

REZULTATE TEHNICE : 
niori : 1. C.
(ultima decadă 93, pcr.u'.‘.L.._ .
D. Iuga, (Dinamo) 377 p (93—94), 
Roșea 367 p, 4. Gh. Neacșu 366 p,
1. Tripșa 365 p (toți de la Dinamo) ;
senioare : ' “-a-------- . —.... —
377 p, 2. ana nuțu țuumpia) 87Z p, 3. 
Veronica Stroe 353 p, 4. Monica Șerban 
347 p. 5 ’ ' E
de la Dinamo); juniori : 1. E. Ciutea
(Școlarul) 366 p, 2. Gh. Vasllescu 365 p, 
3. L. Pop 363 (ambii de la Dlnamo); 
junioare : 1. Silvia Ratz (Metalul) 356 p,
2. Mihaela Manclu (Dinamo) 336 p, 3.
Dana Teodorescu (I.E.F.S.) 323 p.
Pușcă seniori : 1. M. Ferccatu 374 p,
2. E. Satala 373 p (ambii de la Dinamo),
3. I. Olărescu (I.E.F.S.) 373 p, 4. Gh.
Vasileseu (Olimpia) 372 p, 5. C. Co- 
dreanu (Dinamo) 363 p: senioare : 1. 
Mariana Feodot 380 p, 2. Veronica Stroe 
376 p (ambele.de la Dlnamo), 3. Magda 
Borcea (I.E.F.S.) 364 p, 4. Mariana To- 
mescu (Dinamo) 362 p, 5. Ioana Soare 
(I.E.F.S.) 356 p; juniori : 1. S. Cucu
(Dinamo) 367 p, 2. Gh. Barbu (I.E.F.S.) 
366 p, 3. D. Pantazl (Șc. sp. 1) 364 p : 
junioare : 1. Dumitra Matei 365 p, 2.
Anca Iuga 358 p (ambele de la Dinamo). 
3. Niculina losif (Șc. sp. 1) 355 p.

pistol se-
Feciorescu (Steaua) 377 p 

93, penultima 95), 2.
3. M. 

s.

1. Anișoara Matei (Dinamo) 
Ana Buțu (Olimpia) 372 p, 3.

Livla Demetriade 342 p (toate

4.
5.

R. TOMA

N. 
E. 
N.
V. 
A.
R.
D. 
Ii.
E. 
D.
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RECORD 13,7 (1973)
Perța
Sebestyen
Petcu
Teașcâ
Șepci
Gavrilaș
Scrab
Cernescu
Gheorghe
Stăniloiu

METRI GARDURI

RECORD
13,3 Slebeck

13.3 Drut
13.4 M. Wodzynski
13.4 Bethge
13.5 Cech X
13.5 Price
13.5 Fiedler
13,5 Nadenlcek
13.5 Munkelt
13.6 L. Wodzynski
13.6 Mazepa

13,2 (1959)
(R.D.G.)
(Franța)
(Polonia)
(R.D.G.)
(Cehoslovacia)
(Anglia)
(R.D.G.) 
(Cehoslovacia) 
(R.D.G.) 
(Polonia) . 
(U.R.S.S.)

RECORD
Milburn
Hill
Slebeck
Drut
M. Wodzynski 
Bethge
Fostei
Stubbs
T. Lee-Whlte
— 9 atlețl

13,1 
13,2* 
13,3
13.3
13.4
13.4 
13,4» 
13,4* 
13,4*
13.5
*) — obținut pe 120

13,1 (1973)
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(R.D.G.) 
(Franța) 
(Polonia) 
(R.D.G.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.)

yg (109,76 ni)

RECORD 50,7 (1971) RECORD 48,1 (1968) RECORD
50.9 V. Sucju 49,3 Gavrilenko (U.R.S.S.) 48.5 Akii Bua
51.2 D. Melinte 49,4 Kodejs (Cehoslovacia) 48.8» Bolding
51,7 Gh. Tănăsescu 49,5 Pascoe (Anglia) 49,2» Primeaux
51.7 I. Rățoi 49,6 Stukalov (U.R.S.S.) 49,3* Mann
51,7 I. Korodi 50,0 Tzortis (Grecia) 49,3 Gavrilenko
52,0 Gh. Hidi 50,1 Kulczieki (Polonia) 49,4 Kodejs
52,2 Gh. Monea 50,1 Pietrzyk (Polonia) 49.5» Williams
52,3 N. Cristea 50,2 Hewelt (Polonia) 49.5 Pascoe
52,5 I. Coveanu 5D,2 Savcenkos (U.R.S.S.) 49,6 Stukalov
52,6 E. Gheorghe 50,3 Laser (R.D.G.) 49.7* Collins

50,3 Soriano (Spania) •) — obținut pe «0
50,3 Karasiov (U.R.S.S.) scăzut 0.3 sec.

METDi nfiCTAmiC *--------JUUv /VIL 1 Kl wuwlAwvLt
RECORD 8:26,2 (1973) RECORD 8:16,1 (1973) RECORD 8

8:26,2 Gh. Cefan 8:16,1 Gaerderud (Suedia) 8:14,0 Jipcho
8:35,1 V. Bichea 8:21,6 Malinowski (Polonia) 8:16,1 Gaerderud
8:50,0 P. Murgoci 8:23,0 Maier (R.F.G.) 8:21,6 Malinowski
8:50,2 N. Mustață 8:23,6 Bucchett (Franța) 8:23,0 Maier
8:52,2 O. Scheible 8:23,8 Kantanen (Finlanda) 8:23,6 Buchheit
8:55,2 A. Laurențiu 8:25,6 Kondossoros (Grecia) 8:23,8 Kantanen
8:56,8 I. Cioca 8:25,6 Moravcik (Cehoslovacia) 8:24,0 Mogaka
9 :04,3 V. Lascăr 8:25,6 K. Kvalheim (Norvegia) 8:25,6 Kondossoros
9:05,0 L. Voichin 8:26,2 CEFAN (ROMANIA) 8:25,6 Moravcik
9:03,2 N. Cefan 8:26,2 Wagner (R.F.G.) 8:25,6 K. Kvalheim

47,8 (1972)
(Uganda) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.) 
(Cehoslovacia) 
(S.U.A.) 
(Anglia) 
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.) 

yg (402,34 m), s-au

:14,0 (1973)
(Kenia) 
(Suedia) 
(Polonia) 
(R.F.G.) 
(Franța) 
(Finlanda) 
(Kenia) 
(Grecia) 
(Cehoslovacia) 
(Norvegia)

REZULTATE DIN DIVIZIA B
BASCHET

In etapa a doua a celui. de al 
treilea tur al diviziei B la baschet, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : MASCULIN : Progresul — 
Mine-Energie 67—66 (32—35), Mureșul 
Tg. Mures — Sănătatea Satu Mare 
79—63 (43—33), A.S.A. Bacău —C.S.M. 
Iași 72—67 (31—32), C.S.U. Brașov — 
Constructorul Arad 91—60 (36—23), 
Crișul Oradea — Medicina Tg. Mu
reș 76—93 (38—48) — derby-Ul seriei 
a doua a 
care au 
du-se în 
Czedula ; 
versitatea
90—51 (46—19), P.T.T. — I.E.F.S.
74—90 (38—33) — meci de bună fac
tură tehnică, cîștigat de echipa stu
denților datorită superiorității pregă
tirii fizice, decisivă în final. Cele 
mai multe puncte : Safar 35, Boanță 
14 pentru I.E.F.S. respectiv Burcea 
30 și Sterian 25. Au arbitrat bine P. 
Spiru 
I.E.F.S.
C.S.U. 
113—39 
va —

(23—21), Voința Oradea — Știința Sf. 
Gheorghe 59—52 (25—21), Voința Bra
șov — Rapid Deva 73—44 (34—19), 
inst. Pedagogic Tg. Mureș — Știința 
Mediaș 70—41 (38—24), Progresul 
București — Medicina București 
47—34 (14—22).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții E. Suranyi, Gh. Ște
fan, Daniel Diaconescu. I. lancu, C. 
Harea, C. Albu, C. Gruia, V. Popo
vici. V. Ștefănescu.

marcat, terminînd învingătoare.

revenit pe merit oaspeților 
jucat excelent, evldepțiin- 
mod deosebit Bencze și 
de la gazde, Leitner, Uni- 
Craiova — Olimpia Sibiu 

(46—19), -------

si V. Stinghie : FEMININ : 
II - P.T.T. 99—44 (57—28), 

Galați — Confecția
(61—18), .Universitatea 

Medicina Timișoara
Focșani 
Craio- 
44-51

RUGBY
In seriile I și a H-a ale campio

natului Diviziei B de rugby 
putat partidele penultimei 
turului. Iată rezultatele :

Constructorul — Rapid 
derbyul primei grupe s-au 
două foste divizionare A. 
de la Constructorul a abordat parti
da, încă de la început, cu mult a- 
plomb, asaltind continuu buturile 
adverse. Dar, contrar cursului jocu
lui, cei care au punctat mai mult au 
fost giuieștenii, ei reușind să termi
ne prima repriză In avantaj : 8—7. 
După pauză, beneficiind de o pregă
tire fizică superioară, gazdele au

s-au dis- 
etape a

13—8. în 
întîlni t 

Jucătorii

____ A 
condus : St. Cristea; Dunărea Giur
giu — Olimpia București 15—16, Po
litehnica București — Oțelul Bucu
rești 3—f, A.S.E. București — Aero
nautica București 14—12, Arhitectura 
București — Tînărul Petrolist Plo
iești 22—0 (meciul s-a întrerupt în 
tnin. 70) ; Portul Constanța — C.F.R. 
Constanța 8—8. I.T.C. Constanța — 
Farul II Constanța 20—0, Construc
torul Constanța — Voința Constan
ța 32—0.

CORESPONDENȚI i Tr. Barbălată, 
I), Daniel, O. Guțu, N. Stoian, 
Enache, C. Popa, N. Teodorescu, 
Rosner. t

VOLEI
etapa

P.
G

Duminică s-a disputat 
doua a turului al II-lea din cadrul 
campionatului diviziei B de volei.

MASCULIN : Electra 
cea 1—3 (—12, 13, —9. —8). 
mai Important meci al seriei 
voleibaliștii tulceni — lideri 
pei — au reușit o meritată 
în fața fostei divizionare A, 
Oaspeții, cu lancu, Ispas și Stănescu

a

Delta TuJ- 
în cel 
a IT-a, 

ai gru- 
victorie 
Electra.

în bună dispoziție de joc, s-au im
pus cu autoritate, nelăsînd nici o 
speranță bucureștenilor. cu excepția 
setului al doilea, in care au condus 
cu 5—0, 9—5, 12—6 si 13—8 — tulce
nii au dominat destul de clar. Au 
arbitrat S. Dumitrescu, din Ploiești, 
și I. Covaci, din București. (Pavel 
PEANA); C.S.U. Pitești — Aurora 
Bacău 3—2, Industria Sîrmei C. Tur- 
zii — Silvania Șimleul Silvaniei 3—2. 
Farul Constanța — Medicina Bucu
rești 3—2, Confecția — Locomotiva' 
0—3, C.F.R. Cluj — Foresta Arad 
3—0, Politehnica Iași — Relonul Să- 
vinești 3—1, C.S.M. Suceava — Uni
rea Tr. Brăila 3—0, Electroputere 
Craiova — Petrolul Ploiești 1—3. 
Corvinul Hunedoara — Voința Alba 
Iulia 3—0.

FEMININ : Voința Brașov — Dra
pelul roșu Sibiu 3—0, Dacia Pitești 
— Voința Craiova 3—1, C.P.B. — Pro
gresul 2—3, Medicina Tg. Mures — 
Voința Zalău 3—0, Știința Bacău — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3, I.G.C.M. Bra
șov — Voința M. Ciuc 0—3, Confec
ția — Tomistex Constanța 3—0, Spar
tac — Viitorul 3—1, Universitatea 
București —Flacăra roșie 3—0, C.S.U. 
Galați — Universitatea Iași 3—1

CORESPONDENȚI : I. Fețeanu. P. 
Tonea. G. Tamaș, C. Harea. I. Po- 
col, D Diaconescu, C. Alexa, Șt. 
Gurgui, I. Vlad, C, Albu, C. Gruia, 
l. lancu, N. Tokacek, N. Stoian, G. 
Rosner.

ambele.de
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pe stadionul „23 August"
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In Capitală, un cuplaj atractiv
Nu s-a stins încă ecoul etapei a 

XlV-a a Diviziei A și mîine ne aș
teaptă o nouă zi plină cu atîtea 
semne de întrebare și meciuri echi
librate. Competiția K.O. e aștepta
tă și mîine să producă cîteva „lovi
turi de grație", mai ales că se joa
că pe terenuri neutre și în nu mal 
puțin de cinci partide se întîlnesc 
între ele divizionare A. Și vor fi 
jocuri de mare luptă și ambiție, 
mai ales în cuplajul bucureștean 
de pe stadionul „23 August" (C.S.M. 
Reșița — Politehnica Iași și U.T.A,
— Universitatea Craiova, cuplaj ce 
începe la ora 13,30), O partidă de 
orgoliu la Craiova, acolo unde se 
vor întîlni cîștigătoarele ultimelor 
ediții ale „Cupei României", Rapid 
și Chimia Rm. Vîlcea, joc atractiv 
și pe stadionul bucureștean Meta
lul (din Pantelimon), acolo unde 
liderul autoritar al seriei I a Divi
ziei B, Gloria Buzău întîlnește pe 
A.S.A. Tg. Mureș. Vor fi mîine și 
două partide între divizionare B 
(Șlectroputere Craiova — Delta Tul- 
cea, pe stadionul Politehnica din 
Capitală și Minerul Baia Mare — 
Gloria Bistrița) și un derby al Di
viziei C (Oltul Sf. Gheorghe — Ști
ința Petroșani), meciuri deschise și 
ele oricărui rezultat. Mai ușoară 
pare misiunea lui „U“ Cluj și a 
Jiului care întîlnesc două formații 
din campionatele județene (Stăru
ința Aleșd și Partizanul Bacău), a 
Stelei și Sportului studențesc care 
vor primi replica unor divizionare 
C, a Petrolului care joacă acasă cu 
C.F.R. Pașcani și a dinamoviștilor 
care întîlnesc o formație din scena 
secundă (Ș.N. Oltenița). Dar Cupa 
a răsturnat de atîtea ori cele mai 
nete calcule...

Iată programul complet al jocu
rilor de mîine și orașele lor :

BUCUREȘTI: C.S.M. REȘIȚA — 
POLITEHNICA IAȘI (stadion 
August", ora 13,30) ; U.T.A. — 1 
VERSITATEA CRAIOVA 
„23 August' 
BUZĂU — A.S.A. TG. 
(stadion Metalul) ; DELTA TULCEA
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
(stadion Politehnica).

CRAIOVA: RAPID
RM. VÎLCEA.

PARTIZANUL

PITEȘTI : F, C. ARGEȘ 
CLUJ.

RM. V1LCEA: POLI TIMIȘOA
RA — F.C. CONSTANȚA,

P. NEAMȚ: STEAGUL ROȘU — 
S.C. BACAU.

PLOIEȘTI: PETROLUL — C.F.R. 
PAȘCANI.

SIBIU : JIUL
BACĂU.

ORADEA : „U CLUJ — STĂRU
INȚA ALEȘD.

GIURGIU : DINAMO — Ș.N. OL
TENIȚA.

MEDIAȘ : DACIA ORĂȘTIE — 
SPORTUL STUDENȚESC.

SIGHIȘOARA: OLTUL SF.
GHEORGHE — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI,

TIRGOVIȘTE: POIANA CÎMPI
NA — STEAUA.

CÎMPIA TURZII: MINERUL 
BAIA MARE — GLORIA BISTRI
ȚA.

Toate partidele încep la ora 13,30, 
cu excepția partidei U.T.A. — „U“ 
Craiova. în caz de egalitate, după 
90 de minute, partidele se vor pre
lungi cu două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea va continua, se va 
apela 1 Z/2. Z- Z 1_
11 m. în caz de egalitate șl în ur
ma penaltyurilor, se vor executa 
alternativ lovituri de pedeapsă pînă 
cînd una din echipe va obține a- 
vantaj.

la seria de 5 lovituri de la

POSIBILE REINTRĂRI

„23 
UNI- 

(stadion 
ora 15,15) ; GLORIA 

MUREȘ

CHIMIA

Mîine, în meciurile contînd pen- 
tru „Cupa României", este posibilă 
reintrarea !a Universitatea Craio
va și Rapid a doi dintre oamenii 
de bază ai acestor formații. Este 
vorba de Oblemenco (absent din 
„U“-le studențesc craiovean de la 
partida-retur cu Standard Liege), 
care s-a refăcut, dar a fost me
najat în ultima etapă a campio
natului și de Răducanu, al cărui 
deget fracturat s-a însănătoșit și 
care va fi prezent, după toate pro
babilitățile, la partida de la Cra
iova. Adamachc, însă, continuă să 
fie indisponibil și el nu va apăra 
poarta Steagului roșu nici în etapa 
de duminică.

Intrăm în a doua săptămînă a 
contabilizării cartonașelor galbene, 
o operațiune foarte necesară, după 
cite s-a văzut pînă acum. Rezulta
tele imediate ? 
jucătorii care 
de... nevoie pe 
trebuie notată 
MOSFERA DE
TIVITATE INSTAURATA PE TE
RENURILE PRIMEI DIVIZII. Con
cret : de unde în etapa a Xl-a ar
bitrii au scos de 27 de ori cartona
șele galbene și de 25 de ori în run
da a XII-a, la 11 noiembrie nu
mărul acestora a scăzut la 10, pen
tru ca în jocurile disputate sîmbă- 
tă și duminică ele să scadă la 7 !

Diminuarea — spectaculoasă — a 
acestora se datorește, pe de o parte, 
înșiși jucătorilor care, în mod fi
resc, își controlează mai mult ges
turile și atitudinea pe teren, dar 
și arbitrilor care nici ei nu mai 
sint la fel de... culanți. Faptul a- 
duce în discuție un element nou : 
se trece cu vederea peste abaterile 
care ar merita acest gen de aver
tismente. Un astfel de caz l-am 
notat duminică, la partida dintre 
Steaua și C.F.R. Cluj : Ciugarin. 
care fusese avertizat în min. 27, 
l-a lovit și pe Moga (min. 40) dar 
a fost iertat. în schimb, același 
Moga, a fost invitat să privească 
șl el cartonașul galben (in min. 28) 
pentru un simplu fault de joc (l-a 
„agățat" pe Pantea), care impunea, 
credem, doar lovitură liberă di
rectă.

Dar să vedem care sint celelalte 
„cartonașe galbene" dictate sîmbătă 
și duminică de cavalerii fluierului. 
Așadar : Marcu (Universitatea Cra
iova) — faulturi repetate; Ivan 
(F.C. Argeș) — l-a „cosit" pe Kun 
pentru că acesta își permisese să-l 
dribleze; Vigu (F.C, Constanța) — 
proteste lh deciziile arbitrului;

Lăsînd la o parte 
stau (ori au stat) 
banca rezervelor, 

cu majuscule AT- 
MAI MARE SPOR-

Savu (Rapid) — vociferări repeta
te ; Dodu (Jiul) — joc dur, tragere 
de timp, insultarea adversarului 
direct. Deci, diverse motive aduse 
Ia același numitor comun prin gal
benul cartonașului.

Firește, mai «mt multe de dis
cutat și de pus la punct în legă
tură cu aceste sancțiuni. De pildă, 
credem că F.R. Fotbal trebuie să 
stabilească cit mai curând ce sc 
intim plă cu așa-numitele „avertis
mente colective", ceea ce înseamnă 
că o întreagă echipă poate fi sanc
ționată datorită jocului obstructio
nist sau dur, datorită tragerii de 
timp etc. etc. Adică, aceste avertis
mente colective au aceeași valoare 
ca și cele individuale ? Se adaugă 
ele acestora ? Mai precis : un jucă
tor cu două cartonașe galbene „in
dividuale", primind unul colectiv, 
este trimis pentru o etapă pe tușă ?

Dar iată cum arată situația a- 
vertismentelor date de arbitri de 
la începutul campionatului. O 
gură corectură trebuie făcută 
lăsăm la îndemîna cititorilor : 
cinci cartonașe galbene ale lui 
selnicu ar trebui șterse din încăr
cătura Universității Craiova, ca și 
cele trei ale lui Stocker, care și-a 
efectuat suspendarea ; în schimb, 
intră Dodu, care a ajuns la cifra 4-

Dar iată, în ordinea clasamentu
lui Diviziei A, cum arată aces
ta situație : Universitatea Craiova 
7 jucători cu 17 cartonașe galbene ; 
F.C. Constanța 11/15 ; Steaua 9/20 ; 
Dinamo 8/9 ; ~
F.C. Argeș 10/13 ; Jiul 8/20 ; 
Cluj 5/7 ; .. ............ “ *
7/8 ; A.S.A.
țese 8'16 : Steagul roșu 6/11 : Poli
tehnica Iași 12/20 ; U.T.A. 60 ; 
C.F.R. 6/7 ; Rapid 11/13 ; Petrolul 
10/11 ; Sport Club Bacău 8/13.

sin- 
și o 
cele
De-

C.S.M, Reșița 5/11 ;... ... .... (XJ„
Politehnica Timișoara 
7/14 ; Sportul studen-

Mircea TUDORAN

în proiectele F. R. F

UN TRIAL AL TINERILOR JUCĂTORI
Forul de specialitate intenționează 

să organizeze la 28 noiembrie, pro
babil la București, un meci de ve
rificare la care urmează să fie con- 
vocați cîțiva dintre jucătorii tinerei 
generații ce s-au remarcat în mod 
deosebit, atît în Divizia A cit și în 
Divizia B.

Lista jucătorilor convocați ur-

mează să fie definitivată in cursul 
zilei de astăzi, după care ea va fi 
supusă spre aprobare Biroului fe
deral in ședința din această seară, 
ședință care va avea pe ordinea de 
zi și alte probleme referitoare la 
activitatea din finalul acestui sezon 
și unele privind viitorul an com- 
petițional.

Wfiii
Faza înscrierii unicului gol al partidei de la Ploiești: Zamfir (care nu se vede în fotografie) a șutat, iar 
portarul Ștefănescu încearcă zadarnic să oprească balonul. Celălalt Ștefănescu (nr. 7) din meci, cel de< la 
Petrolul, e gata să intervină, în vreme ce Ghircă (nr. 4) pare resemnat... Foto : S. BAKCSY

z

SEMNIFICAȚIILE UNUI CLASAMENT
(Urmare din pag. 1)

Craiova ar putea să pară bizară — 
dacă pornim de la structura comu
nă a celor cinci echipe studențești 
— dar performanța liderului se da
torează unor factori palpabili, prin
tre care se cuvine a fi citat în pri
mul rînd rolul unui public tînăr, 
îndrăgostit de fotbal, care a propul
sat echipa din toate punctele de 
vedere, începînd cu ambiția net su
perioară a jucătorilo\- și sfîrșind, 
dacă vreți, cu atmosfera de elan 
caro a făcut posibilă venirea lui 
Boc la Craiova — și nu la Timișoa
ra, sau aiurea. Existența acestui 
factor obiectiv' — TRIBUNA PLI
NĂ — cîntărește mult în balanță, 
ea fiind, la urma 'urmei, criteriul 
primordial în stabilirea unei ierar
hii cu nimic diferite decît aceea 
care face, de pildă, din Internazio- 
nale, Milan sau Juventus trioul su
premației . italiene, pentru simplul 
motiv că Milano sau Torino trăiesc 
pentru fotbal cu mult mai multă 
înflăcărare — paradoxal, veți spu
ne — decît Palermo, Catania sau 
Bari.

Poziția celorlalte echipe univer
sitare este oarecum logică. „U" 
Cluj are în ecuația sa avantajul 
tradiției și dezavantajul unei oare
care blazări a publicului, binom 
din care se naște inegalitatea con
stantă a „șepcilor roșii". Politeh
nica Timișoara are dezavantajul 
unei istorii care a văzut multe, dar 
și avantajul unui suflu oarecum 
nou. născut pe sedimentele acestei 
istorii... contemplate. Sportul stu-

dențesc are avantajul tinereții, dar 
și dezavantajul plusului de autori
tate al celorlalte trei echipe bucu- 
reștene. în sfîrșit, Politehnica Iași 
respiră din greu, ca întotdeauna în 
ultimii ani ai primei divizii națio
nale.

Așadar, clasamentul actual al Di
viziei A este plin de semnificații, 
el demonstrând cu destulă exacti
tate potențialul general al echipe
lor noastre, starea de oboseală (spe
răm, momentană) a foștilor lideri 
— Steaua și Dinamo — precum și 
avantajul de moment al tinerelor 
echipe universitare față de echi
pele din „grupul celor cinci", care 
încearcă să-și depășească condiția 
precară, consecință firească a unui 
statu quo organizatoric incompati
bil cu mersul înainte.

Mai sînt, deci, trei etape pînă 
la terminarea turului. Trei 
etape care, deși conturile par 

încheiate, în limita unui punct în 
plus sau în minus, ar trebui să re
prezinte mult mai mult pentru fot
balul nostru. Și iată de ce.

După cele trei etape, va urma 
iarna obișnuită a fotbalului nos
tru — din păcate atît de lungă. Cu 
alte cuvinte, efortul pentru 
ționarea 
si. dacă 
talizarea 
așteaptă 
trei etape. Dacă ne gîndim că e- 
chipa națională are în programul 
său un meci cu Franța, la 23 mar
tie. în deplasare, ne dăm seama 
că aceste ultime trei etape sînt un 
excelent prilej pentru fotbaliștii

care vor să demonstreze că mai 
sînt în cursa selecției de principiu 
și mai ales pentru cei care vor în
cerca să-și impună tinerețea și 
prospețimea.

Astăzi, echipa națională, adică 
esența fotbalului nostru,' este, deo
camdată, în faza pregestației. Iubi
torii fotbalului discută mult pe 
marginea viitorului echipei națio
nale. Unii dintre ei, radicalii, sînt 
pentru tabula rasa, în vederea 
construirii unei echipe absolut noi. 
Alții, poate mai numeroși, sînt 
pentru împrospătarea „ll“-lui cla
sic, admițînd, în această situație, 
că împrospătarea poate depăși ca
drul cifric al noțiunii. în sfîrșit, 
cei mai puțini sînt în continuare 
pentru instituirea unei selecții 
foarte riguroase, pentru absorbirea 
elementului foarte tînăr.

Ultimele trei etape, care se con
stituie într-un vast trial de princi
pii și nume concrete, ar putea să 
dea răspuns la toate aceste între
bări.

Să sperăm că fotbaliștii noștri. 
Și mai ales cei tineri, vor înțelege 
imperativul acestui final de sezon.

În Divizia
SERIA I

G. H.
mun. Suceava 
Botoșani

— C.S. Botoșani
— Nieolina Iași
— Metalul Rădăuți
— Constr. iași
— Avîntul Frasin 
—ASA Cîmpulung

Minerul 
sportul 
constr. ___ _____
Mia oradul V. Dornel 
Danetolana Roman 
Unirea Iași ____ __ __________
Vletoria PTTR Botoșani — Foresta Fălticeni 
Unlv. iași — Cristalul Dorohoi

(Echipa ieșeană a fost 
campionat)

(Corespondenți : D. Bolohau, Al. Constantin. T. 
gureajiu, H. Chiriluș, 
Teodor).

1. Unirea Iași
2. Foresta Fălticeni

C. S. Botoșani 
.. A.S.A. Cîmpulung 
5. Sportul muncitoresc Sv. 
" Danubiana Roman

Cristalul Dorohoi 
Metalul Rădăuți 
Minerul G. H. 
Avîntul Frasin
Constructorul Botoșani
Nieolina Iași
Victoria PTTR Botoșani
Constructorul Iași 
Minobradul V. Dornel
Universitatea. lași
Etapa viitoare — 23 noiembrie 

blana Roman, Cristalul Dorohoi — i 
lung — ___ ____ .T- -. _ _ __ .
Humorului, Minobradul Vatra Dornel — Metalul Rădăuți, 
Constructorul lași — Victoria PTTR Botoșani, Avîntul Fra
sin — Sportul,muncitoresc Suceava, Foresta Fălticeni stă.

SERIA A ll-A

G. Groapă

3.
4.

6.

«:
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

selec- 
unei noi echipe naționale 
vreți, efortul pentru cris- 
ttnei idei de joc adecvate 
mult de la aceste ultime

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

C:O ETAPĂ ABUNDENTA ÎN GOLURI
SERIA A IV-A SERIA A VII-A SERIA A X-A

2—O

1~« (0—0) Viitorul Brăila — Portul Constanța 1-0 (1-0) Știința Petroșani — F.O.B. Bălș 4-1 (1-1)
1 —0 (0—0) Rapid Fetești — Ancora Galați 1—1 (0—0) Metalurgistul Sadu — Steagul roșu Plenița 2—0 (0—0)
1—2 (0—0) Electrica Constanța — Arrubium Măcin 4—0 (0—0) A.S. Victoria Craiova — Minerul Lupenl 2—1 (1—0)
3—0 (2—0) (Întrerupt în min. 68) Victoria Călan — C.F.R. Craiova 3-0 (2-0)
2—0 (1—0) Cimentul Medgidia — Constr. Tulcea 2—0 (0—0) Progresul Strehaia / — Petrolul Țiclenl 3—0 (1—0)
(1—0 Tehnometal Galați — Voința Constanța .1—0 (0—0) MEVA Drobeta Tr/'Sev. — Energia Rovinari 0—0
0-0 Dunărea Tulcea — Chimia Brăila 1—0 (0—0) Dunărea Calafat — CIL Drobeta Tr. Sev. 4-1 (2—1)
0-3 Știința Constanța — I.M.U. Medgidia 0—1 (0—0) Cimentul Tg. Jiu — Metalul Topleț 3—0 (1—0)

scoasă din

D. Diacon eseu și
Un

ii.

«
7
7«
5

6
5
6
5
6
5
4
4
3
0

i 1 C.S. Botoșani
_____ _ ____ _____________ Unirea Iași, A.S.A. Cîmpu-
Constructorul Botoșani, Nieolina Iași — Minerul Gura

Bradul Vișeu

6
3
3
4
4
2
2
4
2
3
0

1
3
3
3
3
5
5
4
5
5

3
2
3
1

13— 5
20— 9
24—16 
23—10
14— 9
23—11
23—17
23—19
17—14
20—20
19—19
15— 16
17—30

8—15
14—24
1—47

Danu-

18
17
17
16
16
U
14
14
14
13
12
12 
îl 
lfl

9
1

Marina Mangalia
(Corespondenți 

rescu, L. Avram, 
și I. Cioboată).

1. Marina Mangalia
2. Portul Constanța
3. Chimia Brăila
4. Dunărea Tulcea
s. Electrica Constanța
fi. Ancora Galați
7. Viitorul Brăila
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10. Granitul Babadag
11. Rapid Fetești
12. Tehnometal Galați
13. Voința Constanța
14. Știința Constanța
15. Constructorul Tulcea
16. Arrubium Măcin

Etapa viitoare : Ancora 
Constanța

— Granitul Babadag 
D. Cristache,

Ștefănescu,V.
V. 
M.

(0-0) 
N. Teodo- 

Topolschi, N.
lonescu.

Ster
(Corespondenți : S. BăloI, A. 

Giinther, C. Bologa, 
ceanu).

M. Focșan,
Sripnic. V. 
~ Trei s tar uc.

Popovlcl, A. 
și O. —vn-

cimentul Bicaz — Constr. Gh. Gh.-Dej 2—2
Bradul Roznov — Foresta Gugești 3—2
Trotușul Gh. Gh.-Dej — Letea Bacău 0—2
Oituz Tg. Ocna — Constr. Vaslui 1—0
Energia Gh. Gh.-Dej — Rulmentul Bîrlad 1—0
Hușana Huși — Minerul Comănești 3-1
Locomotiva Adjud — Relonul Săvinești 2—3
U.R.A. Tecuci — Textila Buhuși 1—0

; o
Gh.

St. Ghimpe, 
... Gheorghe,

(Corespondenți 
Gruuzu, A. Avei, 
șl V. Doruș).

Relonul Săvlneștl
2. Letea Bacău
3. Constructorul Gh.
4. Trotușul Gh. Dej
b. Energia Gh, Dej
6. U.R.A. Tecuci
7. Minerul Comănești
8. Hușana Huși
9. Textila Buhuși

10. Cimentul Bicaz
11. Oltuz Tg. Ocna
12. Bradul Roznov
13. Foresta Gugeștl
14. Rulmentul Bîrlad
15. Constructorul Vastul
16. Locomotiva Adjud 1'

Etapa viitoare s U.R.A. Tecuci

D. 
Gh.

Soroccanu, 
Dulhac, i.

(1—2)
(1-1)
(9-1)
(0—6)
(1-0)
(2-1)
(0-2)
(0-0)

Gh.
I. Vasillu

Dej

1
3
4
3
4
6
5
5
5
4
7
6
6
5
7
7

32—11
22— 9
18—11
16—11
11—10
20—16
18—19
17—20
17—12
13—14
12—21
15—24
13—17
9—13
9—21
9—27

13
16
11
15
15
14
14
14
12
12
12
12 
II
10

0
7

Rulmentul___ _ . ....... ...... ... .......................... Bîrlad, con
structorul Vaslui — Energia Gh. Gheorghiu-Dej, Textila Bu
huși — Hușana Huși. Cimentul Bicaz — Bradul Roznov, Fo
resta Gugești — Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej. Locomotiva 
Adjud — Oituz Tg. ocna, Minerul Comănești — Letea Bacău, 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — Relor.ul Săvtaești.

SERIA A III-A

Rm. Sărat. 
Focșani —

comerțul Brăila — Poiana Cîmpina l-l (1—0)
Chimia Buzău — Luceafărul Focșani 0—0
I.R.A. Cîmpina — Carpați Nehoiu 5—1 (4—1)
Carpați Sinaia — Chimia Brazi 3—0 (1—0)
Petrolistul Boldești — Prahova Ploiești 3—1 (l—l)
Victoria Florești — Petrolul Berea 3—1 (l—l)
Avîntul Măneciu — Olimpia Rm. Sărat 5—1 (0—1)
Unirea Focșani —• Portul Brăila 3—0 (3—0)

(Corespondenți : Tr. Enache , I. Stănescu, E. Stroc.
V. Feldman, C. Filostache, N. Coman,, Gh. lonescu și u.
Manoliu).

1. Unirea Focșani 13 R 4 1 31—12 20
3. Poiana Cîmpina 13 6 5 2 24—10 17
3. Petrolul Berea 13 R 1 4 22—20 17
4. I.R.A. Cîmpina 1.3 6 4 3 17—11 16

S^6. Olimpia Rm. Sărat 13 6 3 4 21—18 15
5—6. Chimia Brazi 13 6 3 4 15—12 15

7. Chimia Buzău 13 6 3 4 13—16 15
3. Petrolistul Boldești 13 6 2 5 17—12 14
9. Carpați Sinaia 13 6 1 6 23—13 13

10. Luceafărul Focșani 13 5 3 5 25—24 13
11. Victoria Florești 13 6 0 7 15—20 12
12. Avîntul Măneciu ' 13 5 2 6 12—19 12
13. Prahova Ploiești 13 S n 8 17—19 lfl
14. Portul Brăila 13 3 2 R 7—15 8
15. Comerțul Brăila 13 2 2 9 12—28 6
16. Carpați Nehoiu 13 1 3 9 12—34 B

Etapa viitoare : Petrolistul Boldești — Olimpia
Ca-oati Neholu — Avîntul Măneclu. Luceafărul ------
victoria Florești. Comerțul Brăila — Chimia Buzău. Chimia 
Brazi — Unirea Focsani, Prahova ploiești — Carpați sinaia, 
poiana Cîmplpa - Portul Brăila, Petrolul Berea - LR.A. 
Clmpina,

Topitorul Baia Mare .
CIL gighetu Marmației — Victoria Zalău 
Minerul Baia Borșa — Măgura Simleu 
Oașul Negrești 
Voința Cărei 
Rapid Jibou 
Unirea Zalău
Minerul Baia Sprie

(Corespondenți : 
Preda, Tr. Sllaghl, ;

2—2
2—1

— Măgura Slmleul Silvanlel 6—0 
-r Bihoreana Marghita
— Gloria Baia Mare
— Minerul Suncuiuș
— Someșul Satu Mare
— Minerul Băița

2—1
1-1
0—2
1—1
8—1

(0-0) 
(l-l) 
(4-0) 
(0-4) 
(0-1) 
(0-D 
(0—0) 
(5-0)

1. Steaua 14 9 3 2 28—10 21
2. Univ, Craiova 14 9 1 4 23—14 19
3. Petrolul 14 7 3 4 23—16 17
4. F. C. Argeș 14 6 4 4 27—18 10
5. Rapid 14 7 2 5 16—14 16
6. Dinamo 14 6 3 5 12— 8 15
7. Politehnica Tini. 14 7 1 6 21—20 15
8. Steagul roșu 14 6 3 5 16—15 15
9. C.S.M. Reșița 14 5 3 4 13—22 15

10. A.S.A. Tg. Mureș 14 6 2 6 22—20 14
11. ,u- Cluj 14 5 3 6 16—14 13
12. U.T.A. 14 5 3 6 17—18 13
13. Politehnica Iași 14 5 2 7 16—18 12
14. F.C. Constanta 14 5 2 7 20—27 12
15. C.F.R. Cluj 14 5 2 7 20—27 12
16. Sportul stud. 14 5 1 8 15—25 11
17. Sport Club Bacău 14 4 3 7 15—26 11
18. Jiul 14 2 1 11 12—25 5

Miercuri, la Tirgoviște

FOTBAL FEMININ
: V. Săsăranu, 
B. Marcel, M.

V. Mihail, 
Bonțoiu

C. 
Al.

iureș. Gh. 
I. Domuța).

13 8 3
13 9 1 •
13 9 1
13 7 4
13 6 S
13 6 $
13 7 2
13 . 6 1
13 6 1
13 5 1
13 3 4
13 3 3
13 2 4
13 3 1
13 2 2
13 2 2

Galați — Chimia

23— 7
27—12
17— 6
19— 9
20— 11
17— 9
21—10
16—12
16— 14
17— 19
16—20
12—23
10—22
16—19
10—30

8—40

2

3
2
2
2
4
6
6
7
6
7
7
9
9
9

___ _ _ ______ _______Brăila, Voința 
I.M.U. Medgidia, Constructorul Tulcea — jTeh- 

ialia — Electrica 
Cimentul Med-

nometal Galați, Portul Constanța —- Dunărea Tulcea, Viitorul 
Brăila — Granitul Babadag, Marina Manga’*- —-x —
Constanța, Arrubium Măcln — Rapid Fetești, 
gidia — știința Constanța.

SERIA A V-A

G rănitul

T.M. București 
Azotul Slobozia 
Șoimii TAROM Bue. 
Argeșul Mlhăllești 
Triumf București 
Sportul Cioroglrla 
Electronica București 
Tehnometal

— Olimpia Giurgiu
— I.O.R. București
— Voința București
— Sirena București
— Laromet București
— Dlnamo Slobozia
— Unirea Tricolor Buc. 

București — Flacăra roșie București

Ser.

1. Dunărea Calafat
2. victoria Călan
3. Energia Rovinari
4. Cimentul Tg. Jiu
5. steagul roșu Plenița

6—7. Progresul Strehaia 
Minerul Lupenl

8. F.O.B. Balș
9. MEVA Droheta Tr.

10. C.F.R. Craiova
11. C.I.L. Drobeta Tr. Sev.
12. A.S. Victoria Craiova
13. Metalurgistul Sadu
14. Știința Petroșani
13. Metalul Topleț
16. Petrolul Ticlenl

Etapa viitoare : Dunărea 
nerul Topleț — MEVA Drobeta Tr. Sev., 
Sev. — Progresul Strehaia, Petrolul Țiclenl 
Sadu, F.O.B. Balș — Energia Rovinari, 
știința petroșani, Steagul roșu Plenița —

Calafat

3
3
2
4

17— 8
20— 13
16—12
21— 9
20—15
10—17
17— 15
23—17
10—12
16—22
14—22
16—16
14—19
20—13
18— 27

9—28

18
18
16
15
15
15
15
13
13
13
12
11
11
10

9
4

1. Minerul Bala Sprte
2. Someșul Satu Mare
3. Unirea Zalău
4. C.I.L. Slghetu Marmațiel
5. Bihoreana Marghita
6. Gloria Baia Mare
7. Minerul Baia Borșa
8. Topitorul Baia Mare
9. Minerul Sunculuș

10. Rapid Jibou
11. Oașul Negrești
12. Voința Cărei
13. Bradul Vișeu 

Minerul Bălța 
Victoria Zalău 
Măgura Slmleul Sllvanlel

14.
15.
16.

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
12

fi 
fi
6
7
6
3
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3

3
2
5
.1
4
7
2
4
3
3
3
3
2
4
3
3

23— 5
27—13
17— 6
22—16
30—15
16—15
21—15
19—19
16— 19
17— 21
19—23
18— 21
15— 22
12—28
16— 30
10—28

19
18
17
17
16
13
12
12
11
11
11
11
10
10
9
9

RAPID - MINERVA

Cimentul 
C.I.L.

Mi- 
Tr.

Tg. Jiu,
Drobeta 

Metalurgistul
Roviriarl, C.F.R. Craiova — 

~ Victoria Cra-

Bihoreana

A.S.
iova. Minerul Lupenj — Victoria Călan.

) SERIA A VIII-A
3-1 (1—1) Minerul Ghelar — Furnirul Deta 4—0
2—0 (0—0) Unirea Tomnatic — A.S. Bocșa. 2—1
2—3 (2—2) C.F.R. Caransebeș — Metalul Oțelu Roșu 1—1
4—2 (2—2) Dacia Orăștie — Constructorul Arad 4—1
0—0 Strungul Arad — C.F.R. Simeria 0—2
1—0 (1—0) Minerul Teliue — Electromotor Timișoara 1—0
0—0 Unirea Sirmicolaul M. — Minerul Moldova Nouă 1-1
1-0 (1-0) Progresul Timișoara — Gloria Arad 3—1

(Corespondenți : G. Rosner, I. Matei, N. Tokacek, I.
Ton, O. Guțu, P. Anghel,, D. Daniel și C. Ilarea).

1. Voința București 13 8 3 2 30- 9 19 1.
2. Triumf București 13 8 3 2 24—12 19 2.
3. T.M. București 13 5 6 2 15— 9 16 3.
4. Flacăra roșie Buc. 13 6 4 3 17—14 16 4.
5. I.O.R. București 13 5 5 3 19—15 15 5.
6. Tehnometal București 13 5 5 3 16—15 15 6.
7. Olimpia Giurgiu 13 6 2 5 23—19 14 - 7«
8. Azotul Slobozia 13 5 4 4 19—22 14 8.
o. Electronica București 13 5 3 5 13—11 13 9.

10. Unirea Tricolor Buc. 13 3 6 4 21—14 12 10.
11. Sirena București 13 5 2 6 23—19 12 11.
12. Laromet București 13 4 4 «5 16—19 12 12.
13. Șoimii TAROM Buc. 13 4 2 7 19—20 10 13.
14. Argeșul Mlhălleștl 13 4 1 8 17—37 9 14.
15. Dlnamo Slobozia 13 2 4 7 II—28 8 15.
te. Sportul Cioroglrla 13 1 2 10 9—29 4 16.

Etapa viitoare : Sirena București — Tehnometal Bucii-
reștl. Flacăra roșie București — Argeșul Mlhăilești, Olimpia 
Giurgiu — I.O.R. București. Unirea Tricolor București — 
Triumf București. Voința București — Azotul Slobozia, La
romet București — Electronica București. Sportul Cioroglrla 
— Șoimii TAROM București. Dlnamo Slobozia — T.M. Bucu
rești.

SERIA A VI-A
Răsăritul Caracal 
Automatica Alex. 
Petrolul Tîrgoviște 
Unirea Drăgășanl 
Dacia Pitești
AHO Cîmpulung Muscel — Cimentul Fleni 
Progresul Corabia 
Chimia Tr. Măgurele

(Corespondenți :* .<*h. Doncitt, M.
Denghel, Al. Momete, D. l|ădulescu,

1. Răsăritul Caracal
2. Progresul Corabia
3. Automatica Alexandria
4. ROVA Roșiori
5. Dacia Pitești
6. Chimia Tr. Măgurele
7. Petrolul Tîrgoviște
3. Chimia Găești
9. Vulturii Cîmpulung 

to. Cetatea Tr. Măgurele 
11. Textilistul Pitești 
I?. Recolta Stoicănești
13. Unirea Drăgăneștl
14. AHO Cîmpulung
15. Cimentul Ffent 
1«. Petrolul Videle

ț

Etapa viitoare : Unirea Zalău — C.I.L. Sighet, _ 
Marghita — Voința Cărei, Gloria Bala Mare — Rapid Jibou, 
Minerul Sunculuș — Bradul Vișeu, Minerul Băița — Oașul 
Negrești. Someșul Satu Mare — Victoria Zalău, Măgura 
leu — Minerul Baia Sprie, Minerul Borșa — Topitorul 
Mare.

Așa cum ne-a obișnuit în ultima 
vreme, fotbalul feminin va fi pre
zent și miercuri în deschiderea 
unui meci oficial. De data aceasta 
a celui de la Tîrgoviște, contînd 
pentru „16“-imile Cupei Româ
niei, care va opune formațiile Stea
ua și Poiana Cîmpina. Spectatorii 
vor putea urmări, cu începere de la 
ora 12, evoluția jucătoarelor de la 
echipele bucureștene Rapid și 
Minerva.

SERIA A Xl-A

Sini- 
Baia

LOTO-PRONOSPORT

Bizon, M. 
C. Filip Și

— Chimia Găești
— ROVA Roșiorii de Vede

— Textilistul Pitești
— Cetatea Tr. Măgurele
— Recolta Stoicănești
— Vulturii C-lung Muscel
— Petrolul Videle

2—1 (2-0)
1—0 (0-0)
0—0
2—1 (0-0)
5—0 (3—0)
1-0 (0-0)
2—1 (0—1)
0—0

Avanu, r. 
D. Gruia).

(Corespondenți ; 
Crețu, I. Ștefan, I. 
ton).

Minerul Moldova Nouă 
C.F.R. Simeria
Minerul Ghelar 
Unirea Sînnicclaul Mare 
Dacia Orăștie
A. S. Bocșa 
Unirea Tomnatic 
Progresul Timișoara 
Metalul Oțelul Roșu 
Minerul Teliue 
Electromotor Timișoara 
Strungul Arad 
Constructorul Arad 
C.F.R. Caransebeș 
Furnirul Deta 
Gloria Arad

(2—0)
(1-0) 
(1—1) 
(3-0) 
(0-0) 
(0—0) 
(0-9) 
(2-1)

FI. Oprița, P. Iatan, M. Mutașcu, B. 
Vladislav, Ov. ’ ’Gllgorovici șl Șt. Mar-

Viitorul Tg. Mureș
A.S. Miercurea Ciue 
Minerul Bălan 
Minerul Rodna 
Foresta Bistrița 
Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Gheorghienl 
Carpați Covasna

— Lacul Ursu Sovata
— Unirea Sf. Gheorghe
— Hebe Sîngeorz Băi
— Unirea Cristuru Sec.
— Avîntul Reghin
— Mureșul Topllța
— Chimica Timăveni
— Forestierul Tg. Sec.

(Corespondenți î f 
Balint, L Toma, Gh.

S. Albu, Gh. Chiper, V. 
. Briotă, Cs. Malnasi 'Și A. Fekete)

3-1 (1-1)
3-1 (2-1)
8-0 <*—0>
3—1 (2—0)
1—0 (0-0)
6-0 (2—0)
l—l (0—1)
1—1 (1-1)

Bogan . Gh.

ciștigatorii SAPTAMÎNH

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
6
7
7
7
6
6
6
5
5
4
5
4
3
4
3

2
4
2
2
1
2
2
1
3

3
1
3
4
2
2

3
3
4
4
5
5
5
6
5
6
fi
7
6
8

£

22—11
27—14
23— 15
25—19
20—14
16—16
11-14
24— 24
23— 23
24— 14
17— 14
13—20
18— 20
9—16
7—29

11—23

1. Oltul Sf. Gheorghe
2. Chimica Tîrnăveni
8. A.S. Miercurea Ciuc
4. Viitorul Gheorghienl
5. Avîntul Reghin
6. Forestierul Tg. Secuiesc
7. Carpați Covasna
8. Viitorul Tg. Mureș
9. Minerul Bălan

10. Minerul Rodna
11. Unirea Sf. Gheorghe
12. Unirea Cristuru Secuiesc 

Foresta Bistrița 
Lacul Ursu Sovata 
Mureșul Toplița 
Hebe sîngeorz Băi

13.
14.
15.
16.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13 
l'fi
13
13

2
3
2
3
2
3
3
2
3

2
4
1
4
1

1
1
3
3
4
4
5
6
fi
7
7
7
6
8
7

10

37—12
32-14
23— 11
27— 16
22—13
28— 14
16—16
21—27
18—13
24— 36
20—16
18— 24
15—23
19— 29
14—34

8—42

22
21
18
17
16
15
13
12
11
11
10
10
10

9
8
5

Oțelu Roșu C.F.R. Simeria.
A.S.

Etapa viitoare : Metalul
Progresul Timișoara — Dacia Orăștie. Gloria Arad — 
Bocșa, Minerul Ghelar - ---------- ‘ --------
Nouă — —1__
rul Deta, Constructorul Arad 
nicolaul Mare — C.F.R. Caransebeș.

______  ______ • — Strungul Arad. Minerul Moldova 
Electromotor Timișoara. Unirea Tomnatic — Furni- 
------ Minerul Teliue, Unirea Sîn-

SERIA A iX-A
Metalul Aiud — Unirea Alba lulia 5—0
Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 8—0
Someșul Beclean — Tehnofrig Cluj 1-4
Aurul Brad — Arieșul Cimpia Turzil 2—0
Minerul Bihor — C.I.L. Gherla 1—0
Crișana Sebiș — Cimentul Turda 1—0
Constr. Alba lulia — Minaur Zlatna 2—0
Dermata Cluj — Recolta Salonta 1—0

(Corespondenți • T. Somogyi, T. 
M. Susan, M. Domițian, 
hervari).

C. Brad, 1.
Prodan.

Cristur Minerul Bălan, OltulEtapa viitoare : Unirea ______ ________ _____ , _
Sf. Gheorghe — Foresta Bistrița, Chimica Tirnăveni — Avln- 
tul Reghin, Mureșul Toplița — Viitorul Tg. Mureș. Viitorul 
Gheorghienl — Forestierul Tg. Secuiesc, Carpați Covasna — 
A.S. Miercurea Ciuc, Hebe Sîngeorz Băi — Unirea —------
ghe. Lacul Ursu Sovata — Minerul Rodna.

SERIA A XII-A

Sf. Gheor-

(S-0) 
(4-0) 
(0-3) 
(2-0) 
(0—0) 
(0-0) 
(1-0) 
<0—o;

G. Platon, 
Filipescu și E. Fe-

Carpați Mîrșa — Chimistul Rm. Vîlcea 2—3
Oltul Rm. Vîlcea — Chimia Victoria 1—2
I.C.l.M. Brașov — C.I.L. Blaj 5—1
Textila Sebeș — Torpedo zămești 2—1
Vitrometan Mediaș — C.S.U. Brașov 0—2
U.P.A. Sibiu — Lotrul Brezol 3—3
Textila Cisnădie — Metalul Copșa Mică 3-4)
C.F.R. Sighișoara — Precizia Săcele 3-0

(Corespondenți : V. Belciug, P. Giornoiu, G. I

(2-0) 
(1-0) 
(2-9) 
(1-0) 
(0-2) 
(1—3) 
(3-0) 
(0—0)

Și săptămîna care a trecut a în
scris pe lista performanțelor Loto- 
Pronosport o serie de cîștiguri de 
ridicată valoare. Astfel, omologarea 
tragerii Pronoexpres din 7 noiem
brie a consemnat două cîștiguri de 
cite 100 000 lei realizate de parti- 
clpanții Niculăescu Vasile din co
muna _ Moțăeni, județul Dîmbovița, 
și Scîntee Adrian din București. 
Ambele premii au fost obținute pe 
variante 10%.

La rândul său. omologarea tra
gerii Loto din 9 noiembrie a.c. a 
prilejuit, pe baza avantajelor a- 
cordate participanților, un cîștig 
în valoare de 100 000 lei (Iuga 
Gheorghe din Golești, județul Vran- 
cea) și 62 496 lei (Niculescu Florian 
din București).

Participînd la tragerea Pronoex
pres de mîine, oricine poate ob
ține asemenea cîștiguri . Rețineți • 
Azi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor !

• Tragerea excepțională Loto de 
astăzi va avea loc la* București în 
sala Casei de cultură a sectoru
lui 4 din strada Turturele, cu în
cepere de la ora 18,30.

Cu acest prilej va avea loc și 
tragerea la sorți a autoturismelor 
și excursiilor atribuite la con
cursul special Pronosport din ?8 
octombrie 1973

Găești — Dacia

13 7 3 3 19-11 17 1.
13 7 2 4 24—13 16 2.
13 6 4 3 17—12 16 3.
13 7 1 5 22—12 15 4.
13 5 & 3 25—16 15 5.
13 5 4 4 19—14 14 6.
13 5 4 4 13—11 14 7.
13 5 4 4 17—16 14 8.
13 5 3 5 15—13 13 9.
13 4 5 4 9—16 13 10.
13 4 3 6 12-15 11 11.
13 4 3 6 16—23 11 12.
13 3 5 5 12—24 11 13.
13 3 4 6 13—20 10 14.
13 3 4 6 14—21 10 15.
13 3 2 8 12—22 8 16.

Roșiori — ARO Cîmpulung. Ci-Etapa viitoare : ROVA 
meritul Fleni — rc-;’,u; —---------- --------- - - ,
Pitești. Recolta Stoicăneștt — Chimia Tr. Măgurele. Vulturii 
cîmpulung — Progresul Corabia, Automatica Alexandria — 
Petrolul Videle. Textilistul Pitești — Unirea Drăgășanl, Ceta
tea Tr. Măgurele — Răsăritul Caracal,

Petrolul Tîrgoviște. Chimia

Unirea Dej 
Metalul Aiud 
Aurul Brad 
Cimentul Turda 
Crișana Sebiș 
Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor 
Recolta Salonta 
Constr. Alba lulia 
Dermata Cluj 
Tehnofrig Cluj 
Minaur Zlatna 
C.I.L. Gherla 
Arieșill C. Turzil 
Unirea Alba lulia 
Someșul Beclean

C. Turzii

1
4
0
2
4
2
2
3
3
2
1
1 
1
3
2
3

39—12
28— 6
26—17
14—12
14—14
22-7-23
14—22
11—11
17—17
13—12
17—20
10—15
21—27
10—18
12—23
12—31

19
18 
lfl
14
14
14
34
13
13
12
11
11
11
11
10

7

Recolta Salonta,Etapa viitoarei Arleșul
C.I.L. Gherla — Someșul Beclean. Cimentul Turda — Con
structorul Alba lulia, Tehnofrig Cluj — Crișana Sebiș, Uni
rea Dej — Metalul Aiud, Minaur Zlatna -- Dermata Cluj, 
soda Ocna Mureș — Aurul Brad, Unirea Alba lulia — Mine
rul Bihor,

D. Lădaru, R. Zamfir, I. lonescu. I. Andrei și L Turjan),

1. Chimia Victoria 13 6 3 2 14- 8 17
2. C.S.U. Brașov 13 8 0 5 20—13 16
3. C.F.R. Sighișoara 13 7 1 5 17—13 15
4. Textila Cisnădie 13 7 1 5 17—15 15
3. Chimistul Rm. Vîlcea 13 6 3 4 12—12 15
6. I.C.l.M. Brașov 13 fi 2 5 19— 9 14
7. Textila Sebeș . 13 6 1 8 18—15 13
8. Lotrul Brezol 13 6 1 fl 13—13 13
9. C.I.L. Blaj 13 6 1 6 17—18 13

to. Vitrometan Mediaș 13 6 1 6 15—17 13
11. U.P.A. Sibiu 13 4 5 4 12—18 13
12. Metalul Copșa Mică 13 5 2 6 11—14 12
13. Precizia Săcele 13 5 2 8 9—15 12
14. Torpedo Zărnești 13 4 3 6 10— 9 11
15. Carpați Mîrșa 13 3 S 7 17—24 . 9
16. Oltul Rm. Vîlcea 13 3 1 9 10—13 7

CÂȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX
PRES DIN 14 NOIEMBRIE 1973 :

Extragerea I : Categ. 1 • i variants 
10% a 100.000 lei î Cat. 2 : 1 variant! 
25'/, a 32.947 șl 3 variante 10% a 13.17! 
lei : Cat. 3 : 12,20 a 5.941 lei ; Cat 4 
34,35 a 2.110 Iei ; Cat. 5 : 111,95 a 647 ' ' 
Cit. 6 : 4.065,75 a 40 lei.

io%
lei :

2 ;

lei
Cat.

REPORT CATEGORIA 1 ; 526.499
Extragerea a Ii-a : Categ. A : 3 

rtante 10% a 37.366 lei ; Cat. B • 12.30 1 
4.531 lei ; Cat, C : S3 a 679 lei : Cat. D 
2.751,50 a 60 lei ; Cat. E : 175,70 a 20 
lei ; Cat. F : 3.372 a 40 lei.

Ciștlgul de categoria 1. a fost obținu 
de ION TATOMIR din Brașov, care 1 
alegere, poate opta pentru un autotu 
rlsm „Dacia 1 300" plus diferența 1 
numerar sau suma integrală.

lei
va

— Vitrometan Mediaș, 
Carpați Mîrșa — C.S.U.

Etapa viitoare : I.C.l.M,
Textila Cisnădie — Precizia___ ___ _____r.,. ___
Brașov. Metalul Copșa Mică — C.F.R. Sighișoara, Chimistul
Rm, Vîlcea — “ ‘ -•• • —. . — •- ---
I/O tru 1 Brezol
Rm, Vilcc».

Brașov 
Săcele.

U.p’â: Sibiu, Chimia Victoria' — C.I.L. Blaj,
— Textila Sebeș, Torpedo Zărnesti oltul RubrirS redactată de 
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JUNIORI

„VETERANII"

CUPA DAVIS
ediție a competî-

DE

i

puncte 
Budu- 
clasat 

finală.

IN „CUPA 
LA HOCHEI

INSUCCES 
PRIETENIA”

TINERII PUGILIȘTI 
SE AFIRMA

HANDBALISTELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE

Palatul 
s-a disputat, în cadrul 
CAMPIONILOR EUROPENI

a ocupat locul secund. Pe locul trei 
s-a clasat echipa Slavia Preșov, în
vingătoare cu 46—44 (24—20) în 
jocul susținut cu formația Union 
Garant Viena.

AUSTRALIENI ASALTEAZA

sporturilor din Buda- 
„cu-

CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMĂ

la puncte, meciul cu Stefanov 
(Bulgaria).

LA PHENIAN, IN ț,COPĂ PRIETENIA* EA HALTERE

VASILE DANIEL-NOU RECORD EUROPEAN
• Rezultate valoroase

ale juniorilor români
Ediția din acest an a 

prietenia" la haltere s-a desfășu
rat recent la Phenian, capitala 
R.P.D. Coreene. La acest mare 
concurs internațional și-au dat în- 
tîlnire reprezentativele de juniori 
din U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D.G., Ungaria, Polonia, Cuba, 
România, Mongolia și R.P.D. Co
reeană (cil două echipe). întrece
rile au fost găzduite de o moder
nă sală ’de sport cu capacitate de 
24.000 de locuri.

Reuniunile au oferit celor peste 
15.000 de spectatori prezenți, între
ceri pasionante, încununate de per
formanțe remarcabile.

Cu acest prilej reprezentantul 
țării noastre Vasile Daniel a. sta
bilit un nou record european de 
juniori in limitele categoriei pa
nă, la stilul aruncat, cu rezultatul 
de 143,5 kg (v.r. 143 kg. îi apgrți- 
nea), smulgind ropote de aplauze.

Concurând la categoria super- 
grea, Șt. Kreicik a reușit, cu 127,5 
kg, să cucerească Ia „smuls" me
dalia de bronz, pierzînd la mare 
luptă un loc pe podium la „arun
cat" și total, clasîndu-se pe locul 
4. Ceilalți sportivi români au avut 
comportări mulțumitoare. V. Iancu 
(cat. muscă) a „aruncat" 115 kg, 
stabilind un nou record național 
(v.r. 112,5 kg), pierzînd la cîntar 
(mai greu cu 400 g) medalia de 
bronz la „aruncat". In clasamen
tul final el a ocupat locul 5. Tot 
pe locul 5 s-au clasat M, Chiamil 
(cat. cocoș) care a îndeplinit nor
ma de maestru al sportului, V. 
Daniel (cat. pană) și N. Căpriceru 
(cat. mijlocie). St Bălan (cat. 
ușoară), I. Oros (cat. grea) și G. 
Groapă (cat. grea) și-au egalat și

„Cupei

a i fi I • *1
B

„aruncat", alături 
gazdă, Son Son Rim (în mijloc) și Om Cion Ghi 

Foto : M. CONSTANTINESCU

Vasile Daniel (dreapta) pe podiumul învingătorilor la 
de reprezentanții țării
(stingă)

depășit cele mai bune
țe personale.

Categoriile mici au
nate de sportivii tării

perfortnan-

fost domi- 
gazdă, care

PE MARGINEA TURNEULUI SEMIFINAL AL C.C.E. LA POLO

Șl RAPIDISTII SINT VINOVAȚI
’ ’ 7

au ocupat primele două locuri la 
categoriile muscă, cocoș și pană, 
în continuare, lupta pentru prime
le locuri s-a desfășurat între spor
tivii din Bulgaria, U.R.S.S. și 
R.D.G. în general, rezultatele au 
fost de mare valoare, în cele cinci 
zile de concurs doborîndu-se multe 
recorduri naționale. La cat. muscă, 
Im Ce Ho (R.P.D. Coreeană) a 
realizat la „aruncat" 123 kg, per
formanță ce constituie un nou re
cord mondial de juniori.

prof. MIHAI CONSTANTINESCU

DE RATAREA CALIFICĂRII

Turneul internațional feminin de 
handbal (echipe de tineret), des
fășurat în localitatea poloneză 
Krapkovice, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei României care a în
vins în meciul decisiv cu scorul 
de 11—10 (7—7) reprezentativa 
R. D. Germane după ce întrecuse 
anterior cu 18—11 (6—4) echipa Po
loniei Și cu 17—11 (10—5) formația 
poloneză de junioare. Rezultatele 
celorlalte întîlniri: R. D. Germană 
—Polonia (tineret) 19—15 ; R. D. 
Germană—Polonia (junioare) 18— 
13 : Polonia (tineret)—Polonia (ju
nioare) 18—14.

Clasament: 1. România ; 2. R. D. 
Germană; 3. Polonia (tineret) ; 4. 
Polonia (junioare).

VICTORIE A LUPTĂTORILOR 
LA STEAUA

pesta 
PEI
la lupte libere. întîlnîrea dintre 
formațiile STEAUA BUCUREȘTI și 
Honved Budapesta. Victoria a reve
nit echipei bucureștene cu scorul 
de 12—6. Punctele luptătorilor ro
mâni au fost realizate de Aurel 
Neagu, Gheorghe Ștefan, Gheorghe 
Anghel, Petre Coman, Aurel Bălă- 
ianu și Ștefan Stîngu.

LOCUL I IN TURNEUL 
STUDENJESC FEMININ 

DE BASCHET
feminin 

la Brati- 
formația 

TIMIȘOARA.

Turneul internațional 
studențesc de baschet de 
slava a fost cîștigat de 
UNIVERSITATEA 
în partida decisivă, baschet
balistele românce au învins 
cu scorul de 73—69 (38—
43) echipa Slavia Bratislava, care

Tinerii pugiliști români au re
purtat victoria la trei categorii 
in gala finală a turneului interna
țional de box desfășurat la Byd- 
goscz (Polonia). în limitele catego
riei semimuscă, Paul Dragu l-a în
vins prin k.o. tehnic în repriza ă 
3-a pe Kozlowski (Polonia), la 
categoria muscă, Niță Robu, a cîș
tigat prin k.o., în rundul. doi, me
ciul susținut cu polonezul" Czer- 
winski, iar la categoria 
rian Ghiță l-a întrecut 
pe Prsibylski (Polonia), 
șan (categoria ușoară) 
pe locul 'doi, pierzînd

Cea de-a treia 
țîei internaționale de hochei pe 
gheață pentru juniori, „CUPA 
PRIETENIA", s-a încheiat în lo
calitatea cehoslovacă Nitra cu victo
ria reprezentativei Cehoslovaciei, 
care în meciul decisiv a întrecut 
cu scorul de 4—3 (0—3, 3—0 1—0) 
formația U.R.S.S. Alte rezultate din 
ultima zi a turneului: Polonia—R.D. 
Germană 1—1 (0—0, 1—1, 0—0); 
R.P.D. Coreeană—România 4—2 (2—1 
2—0, 0—1) ; Bulgaria— Ungaria
8—6 (4—3, 2—1, 2—2).

Iată clasamentul final al turne
ului : 1. Cehoslovacia ; 2. U.R.S.S.; 
3. R. D. Germană; 4. Polonia; 5. 
Bulgaria; 6. R.P.D. Coreeană: 7. 
Ungaria ; 8. România.

MELBOURNE, 19 (Agerpres). — După 
victoria echipei Australiei cu 4—l in 
fața selecționatei Cehoslovaciei, căpita
nul echipei australiene, fostul campion 
Neale Fraser, a declarat că este satis
făcut de comportarea jucătorilor săi. 
„Cred că-i vom învinge și pe americani 
și vom recuceri Cupa Davis. Calificarea 
în finală a fost destul de facilă și prin
cipala problemă pentru mine este aceea 
de a alege pe cei mat buni din cei șase 
tenismani cu care vom pleca la Cleve
land. Echipa noastră va cuprinde pe 
Rod Laver. Ken Rosewall, John New
combe, Mal Anderson, Colin Dibley șl 
Geoff Masters".

Echipele Australiei și S.U.A. se vor 
întîtoi, în zilele de 30 noiembrie, 1 și 2 
decembrie. Ia Cleveland, pentru a 23-a 
oară în finala „Cupei Davis". Aus
tralienii au cîștigat de 14 ori tottlnirea. 
iar americanii de 13 ori. în cele 61 edi
ții de pînă acum, echipa S.U.A. a dis
putat de 43 de ori finala, obținînd vic
toria de 24 de ori, iar Australia a fost 
finalistă de 37 de ori, cîștigînd în 22 de 
ediții „Salatiera de argint". Dar, din 
amil 1968, cînd americanii i-au detronat 
pe australieni, echipa S.U.A. a cucerit 
„Cupa Davis" numai în meciuri cu for
mații europene : cu România (1969, 1971 
și 1972) și r.f. Germania (1970).

Ediția 1973 este un punct de răscruce 
to istoria Cupei Davis. Australia va to- 
oerca să reia șirul succeselor.

(Urmare din pag. 1)

PALERMO, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Așadar, participantele la cel de 
al XI-lea turneu final (7—9 decem
brie, Moscova) al C.C.E. la polo vor 
fi: campiona Ungariei—O.S.C. 
Budapesta, a U.R.S.S.—M.G.U. Mos
cova, a Iugoslaviei—Partizan Belgrad 
și a Italiei—Cannottieri Napoli. A- 
celeâși patru țări care, la Belgrad, 
au terminat, în ordinea de mai sus, 
turneul final al C.M.

Participînd pentru prima oară 
la competiție, Rapid București a 
ajuns pînă în semifinale. Și, în an
samblu considerăm că evoluția pin 
primul tur și din meciurile de la 
Palermo a fost mulțumitoare. Fero
viarii au pierdut în fața actualei 
deținătoare a .trofeului, O.S.C. Buda
pesta (de două ori) și, după un 
meci discutabil, și în fața lui Can
nottieri, cîștigînd celelalte întreceri 
în mod clar. Faptul ar trebui să 
ne bucure, pentru că, alături de 
Dinamo București, mai avem o 
echipă de bună valoare pe plan 
continental, privită cu mult respect 
ce numeroși sportivi și antrenori 
de peste hotare.

Firește, ne-am fi bucurat mai mult 
dacă feroviarii, conform obiectivu
lui pe care și l-au propus, ar fi 
atins și nivelul maxim al compe
tiției. Și, de la bun început sîntem 
nevoiți să afirmăm că Rapid și-ar 
fi putut împlini și această dorință, 
valoarea jucătorilor săi dîndu-i 
dreptul să aspire, în mod legitim, 
Ia o prezență în finală. Iar dacă ra- 
pidiștii au ratat calificarea sînt și 
ei într-o oarecare măsură vinovați.

Antrenorul Constantin Vasiliu și 
elevii săi și-au făcut o socoteală 
pripită văzînd programul întreceri
lor (trej jocuri dificile în 24 ore). 
Ei au mizat aproape totul pe întîl-

nirea cu Cannottieri, echipă care 
în mod real nu le este superioară, 
rezultatele turneului în ansamblu 
fiind cea mai elocventă dovadă: 
Rapid 3—5 cu O.S.C., 9—3 cu 
S.K.K. Stockholm și Ruda Hvezda 
Kosice; Cannottieri 8—10 cu O.S.C., 
9—4 cu S.K.K. și 
Hvezda. Dar, 
spus și în

3—3 cu Ruda 
așa cum am 

cronica respectivă, 
bucureștenii au avut sîmbătă sea
ra în persoana arbitrului W. 
Schneider un adversar neașteptat 
așa că n-a mai fost posibil să ob
țină măcar un rezultat de egalitate 
(suficient pentru calificare). Rapi- 
diștii. după părerea noastră, ar fi 
trebuit să se mobilizeze la maxi
mum în jocul cu O.S.C., echipă 
care nu a strălucit Ia Palermo. Ei 
s-âu străduit să anihileze forța de 
concretizare a Iui Szivos (nu și pe 
cea a lui Bodnar), dar s-au dovedit 
neputincioși în fața manevrelor pi
votului budapestan care a obținut 
numeroase situații de superioritate. 
Apoi, dacă s-ar fi concentrat mai 
mult în finalizarea situațiilor de 
„om în plus“ (au ratat de trej ori) 
rezultatul ar fv fost, poate, altul., 

în încheiere, cîteva aprecieri a- 
supra jucătorilor. Portarii Mureșan 
și FI. Slavei, în nota bună (obiș
nuită), primul mai constant decît 
celălalt. I. Slavei a fost cel 'mai 
eficace jucător (10 goluri) și a pri
mit cupa de golgeter al turneului.' 
Rusu, Țăranu, Schervan și Băjena- 
ru au realizat multe lucruri bune, 
dar au dovedit inconstanță. Parti
ciparea primilor doi1 la ofensivă, 
insuficientă. Medianu, Mustață și 
Bartolomeu, utili, dar aportul lor 
trebuia să fie mult mai con
sistent.

Adrian VASILIU

bELEGAȚlE SPORTIVA A R.P. CHINEZE
LA JOCURILE SPORTIVE ASIATICE

PEKIN, 19 (Agerpres). — Federa
ția sporturilor din întreaga Chină 
va trimite o delegație de sportivi la 
cea de-a 7-a ediție a Jocurilor spor
tive asiatice care se vor desfășura 
în luna sptembrie a anului viitor la 
Teheran. In vederea selecționării 
celor mai buni sportivi, în toate 
provinciile țării vor avea loc com
petiții și concursuri de pregătire. 
Referitor la acesta, Federația sportu
rilor din R.P. Chineză precizează că 
„sportivii din provincia Taiwan sînt 
invitați să participe la concursurile

de selecție, la fel ca și sportivii din 
celelalte provincii și municipii chi
neze".

Salutînd hotărirea Consiliului 
Jocurilor asiatice de a primi R.P. 
Chineză ca membră a acestei orga
nizații, și de a exclude Taiwanul, 
Federația sporturilor din R.P. Chi
neză deplînge totodată faptul că 
unele federații sportive internaționa
le continuă să acorde reprezentanți
lor Taiwanului, locul ce' se cuvine 
de drept R.P. Chineze.

Savici. Mamujicî, Frank și Vaevici.
In Cursul zilei de astăzi urmea- 

z& să sosească la București și ulti
mele două delegații, cele ale Bul
gariei și Greciei. După cum se știe, 
sportivii bulgari au dat, de obicei, 
o puternică replică trăgătorilor 
noșft-i, îndeosebi 1a sabie (cîști
gînd, în 1968 și 1970 titlul pe echi
pe, iar în 1969 și 1970, titlul indi
vidual). Și de data aceasta, echipa 
de sabie pare cea mai puternică 
formație a scrimei din sudul Du
nării. Ea va cuprinde pe „olimpicii1' 
Mihailov și Nikolov, precum și alți 
doi experimentați trăgători : Hristov 
și Dimitrov. O formație de bună 
valoare alcătuiesc și floretiștii în 
rîndul cărora se află Begov (învin
gătorul lui Bănică în Turneul Ar
matelor prietene de la Moscova), 
Gaidov, Nikolov și Gavgadjiski. în 
echipa feminină de floretă nu vor 
lipsi valoroasele Dermendjieva, 
Giubrilova și Metodieva (aceasta 
din urmă numărîndu-se printre 
participantele la turneul ce se des
fășoară, încă, la Moscova). La spa
dă, un cvartet de trăgători, în ge
neral, tineri, dornici să demonstre
ze un prim progres al oaspeților și 
la această armă.

Lotul Greciei ne oferă o premie
ră ! Aliniază, pentru prima oară 
Sntr-o competiție oficială, și o echi
pă feminină de floretă, alcătuită 
din Olga Ekonomaki, Marlen Tot- 
sika, Elisaveta Koutouvalis și Sta- 
vrula Lisari. în rest, regăsim în 16-

tul anunțat, nume cunoscute, unele 
din ele figurînd printre finaliștii 
edițiilor anterioare ale Balcaniadei 
de scrimă ca floretistul D. Hadjisa- 
rantos (locul III în 1972), spadasi
nul Vghenopoulos (finalist în 1972), 
apoi sabrerii I. și M. Hadjisarantos, 
cu colegul lor Gousopoulos, un alt 
spadasin Dourakos. După toate pro
babilitățile, însă, Vghenopoulos, 
care mînuiește și floreta tot atît de 
bine, va face parte din cvartetul 
floretiștilor, efectivul la spadă fiind 
completat cu Dimopoulos, Tsatsaris 
și F.mnianouiliadis.

TURNEE DE TENIS
BUENOS AIRES. — Au 

pionatele Internaționale de 
gentlnei. în primele partide 
jucătorul . . ■"
ciștigătorul ultimelor două ediții ale a- 
cestui concurs, Ira învins cu 6—2, 6—1 
pe argentinianul C. Gattiker, iar austria
cul Bans Kary a dispus cu 6—2, 6—o de 
E. Zuleta (Ecuador). în proba de sim
plu femei, Fiorella Bonlcelli (Uruguay) 
a intrecut-o cu 6—0, 6—1 pe Grapiela 
Groch (Argentina). \

CHRISTCHURCH. — Turneul irirfAia- 
țional de la Christchurch (Noua Zeelan- 
dă) a fost cîștigat de Jucătorul austra
lian Fred stolle. care l-a Învins în finală 
cu 7—6, 6—4, 6—1 pe americânul Brian 
Gottfried.

(Urmare din pag, 1)

toare. Sincer vorbind, dacă nu am 
fi văzut recent cu cită ușurință 
irosesc jucătorii români 
dintre cele mai favorabile, 
fost tentați să le acordăm 
prima șanșă. Dar așa... Așa este 
foarte greu de crezut că în fața 
unor adversari ca handbaliștii din 
U.R.S.S., Iugoslavia sau R.D.G. re
prezentanții noștri vor putea refa
ce în finalurile jocurilor, ceea ce 
au risipit înainte. Sau, poate, s-au 
hotărît să nu mai rateze nimic 7 
Atunci este clar că, în fața caldu
lui și inimosului public clujean, e- 
chipa română va fi foarte greu 
depășit...

Aspirații nu mult deosebite 
și selecționatele. Iugoslaviei 
R. D. Germane, Prima dintre

situații 
am fi 
chiar

de

au
Și 

ele

început cam- 
tenls ale Ar- 

_ . disputate-,
iugoslav Zeliko Franulovici,

Punct final în campionatele
mondiale de gimnastică modernă
După patru zile de interesante și 

întreceri, duminică S-au 
Rotterdam campionatele 
de gimnastică modernă.

disputate 
încheiat la
mondiale
Ultima zi a programat finalele pe 
probe, precum și pe ansambluri, ast
fel că, la ora aceasta, clasamentele 
au căpătat contur final. După cum 
era de așteptat, întrecerea a fost

editînd astfel succesele anterioare 
de la Copenhaga, Varna și Havana. 
Iată primele clasate în finalele de 
duminică : exercițiu cu cerc: Maria 
Ghigova 19,50, Krasimira Filipova 
19,20, Neșka Robeva 19,15 (toate Bul
garia) ; exercițiu impus cu măciuci : 
Galina Șugurova 18,55, Natalia Kra
seninikova (U.R.S.S.) 18,45, Ghigova

EROII SÎNT OBOSIȚI...
9

Năstase învins din 
nou de Okker... Ne w
combe capotînd în fa
ța outsider-ului Hre- 
bec... Iață titlurile 
majore a ceea ce ar 
putea fi cronica mare
lui tenis, în săptămî- 

s-a încheiat, 
în i ‘-----

na ce 
Surprize, 
măsură, pentru optica 
obișnuită. Confirmare 
deplină — pentru opi
niile avizate — a tezei 
supraîncărcării așilor 
rachetei.

Da, aceasta este ex
plicația pertinentă a 
lucrurilor, llie Năstase, 
abia reușind să depă
șească un „complex 
Okker" (din cele cîte
va pe care le mai are), 
nu găsește resursele 
necesare să repete, 
Albert Hall, ceea ce 
fusese în 
săptămînă 
Coubertin, 
defavoarea 
lui nostru, în 
duel de 
prestigiu, olandezul re
ușește să facă acum 
4—2, pe anul în curs. 
Tom Okker, al doilea 
în Marele Premiu 
F.I.L.T., are această 
vanșă consolatoare 
intilnirile directe cu 
vingătorul tuturor.

Iată-l apoi pe New
combe, primul intr-o 
ierarhie neoficială a 
celor mai mari turnee, 
aducind din nou echi
pa Australiei în fina
la „Cupei Davis", dar 
prin meritele lui... La
ver. Fiindcă el, super- 
campionul, pierde la
mentabil in partida

oarecare

la 
îi 
o 

la 
în

puteri cu 
în urmă, 
Din 3—2 

campionu- 
acest 

ambiții și

re
in 

în-

este animată, in plus, și de dorin
ța de a se revanșa după înfrânge
rea suferită la începutul verii pe 
teren propriu, la Bitolia, cind se
lecționata României a învins și în 
meciul direct (13—12), cîștigînd
și frumosul trofeu ---- =_
Vor reuși acest 
jucătorii iugoslavi 7 
tentați să credem 
dacă forța de joc 
sistem defensiv al
dusă de reputatul Ivan Snoj, una
nim recunoscute, impun respect

(13—12), ciștigind
pus în joc. 

lucru la Cluj 
Nu sîntem 

că da, chiar 
și excelentul 
formației con-

CAVALERII FLUIERULUI
Haase Carlsson și Leif Olsson 

(Suedia). Jan Voreth și Ștefan 
Nemec (Cehoslovacia). Constan
tin Căpățină, Pândele Cîrligea- 
nu, Mihai Grebenișan, Varac ~ 
lenghian, Paul Radvani și 
sile Sidea — România.

Pe- 
Va-

mai pot interveni

PE
Redacția 

nil ne-a _ _
transmisiilor directe de la „Tro
feul Carpați". iată zilele și orele 
ia care vom putea urmări to 
direct partidele competiției:

Miercuri,. ora 20.10: România
— Danemarca (repriza a II-

Jol, ora 20.10: România 
R.D. Germană (repriza a Il-a)

Sîmbătă, ora 20.05: România 
U.R.S.S. (repriza a TI-a>

Duminică, ora 20.10; România
— Iugoslavia (repriza a Il-a)

MiCUL ECRAN
sportivă a Televiziu- 
comunicat programul

comod pentru toate celelalte 
mâții. Dincolo, însă, de aceste 
cule „reci".

lat-o pe Maria Ghigova in timpul exercițiului său cu panglică prezentat 
in cadrul finalelor de duminică
ediție, de spor- 

bulgare, care 
înalta lor mă-

inaugurală, cu sur
prinzătorul Jiri Hrebec. 
Cehoslovacii s-au aflat, 
de fapt, mult mai a- 
proape de un rezultat 
insolit, decît arată a- 
cest 1—4 de la „Koo- 
yong". Dacă Kodes ar 
fi fost în formă, mai 
bine zis — in plenitu
dinea forțelor, cele trei 
puncte ale victoriei lor 
posibile se realizau 
chiar în fief-ul austra
lian.

Dar Năstase. New
combe, Kodes — sînt

rea sau cu gindul, in 
lungul, prea lungul lor 
periplu. De la 7 mai, 
cind s-a dat startul la 
Bournemouth, nici o 
săptămînă, sau aproa
pe nici una, de odihnă. 
Este, desigur, prea 
mult.

Nu sîntem izolați în 
părerea că 
tenismanilor 
praîncărcat. 
proape toți 
privegheată
de vîrf a acestei disci
pline. Cu excepția ace-

programul 
este su- 

Ct spun a- 
cei '.dre 
activitatea

COMENT ARIUL SĂPTĂMÎNII

toți obosiți. Și să nu-l 
uitam pe Smith, care, 
în setul cinci, pune 
capul jos — așa cum 
nu-i seamănă de loc 
— resemnat în fața în- 
frîngerii.

Se ' ‘ 
Mare 
rației 
tenis 
lari și glorie laureați- 
lor săi. La Buenos Ai
res și Johannesburg, 
așii rachetei își fac ul
timele apariții în for
midabila lor cursă-ma- 
raton, ce ține de a- 
proape șapte luni. O 
încheiere ce ar trebui 
să poarte accente fes
tive și pe care, parcă, 
nu le mai găsește. Eroii 
au obosit, 
dut suflul, 
fel și noi, cei 
i-am urmărit, cu privi-

încheie un nou 
Premiu al Fede- 
internaționale de 
distribuind do-

și-au pier- 
Poate la 

care;

lora care trag profi
turi bănești directe de 
pe urma sa. Din ne
fericire, aceștia au un 
cuvînt greu în alcătui
rea calendarului uriaș 
al tenisului, pentru 
care zilele anului sînt 
mereu prea puține.

Congrese, ’ reuniuni, 
întrevederi ale dirigui
torilor forurilor de spe
cialitate au încercat, de 
mai multe ori, să pu
nă ordine în acest 
program- supraaglome
rat. N-au reușit, se pa
re. Circuitele de iarnă 
elimină o vacanță a 
jucătorilor, altădată bi
nefăcătoare. Urmează, 
ca de obicei, Marele 
Premiu oferind — prin 
sistemul său de punc
taj destul de defectu
os — compensarea per
formanței prin partici-

pare. Fiecare 
tat să joace 
mult, pentru 
la puncte, 
glorie.

Pentru 
alături 
organizat 
W.C.T.
F.I.L.T. în aer liber, a- 
pare o „a treia forță1'. 
Este vorba de campio
natul american pe 
echipe (W.T.T.), care 
s-a grăbit să-i anunțe 
pe aproape toți așii pe 
afiș. Un campionat U’- 
tra-comercial (de tipul 
ligilor profesioniste de 
hochei și fotbal ameri
can) care ar reține 
dincolo de Ocean pe 
toți jucătorii, începînd 
din luna mai și pînă 
în august. Sezonul cla
sic european ar fi ast
fel cvasi-desființat. în 
realitate, numai John 
Newcombe, dintre mo
rile nume, ca și Billie 
Jean King, pentru ar
gumente mai curînd de 
ordin familiar 
campioanei, 
King, este unul 
financiarii noului 
au semnat
W.T.T. In rîndul celor
lalți, domnește o ex
plicabilă discreție...

Să sperăm că ea 
coincide, de data 
ceasta, cu o justă 
zaprobare. $i cu o 
venire la un program 
normal de activitate, 
in limitele raționale de 
efort. Fiindcă o dată 
depășite, aceste limite 
cer dobînzi. Dureroase.

este ten- 
cit mai 
a acumu- 
lipsite de

viitor, 
indoor-ul

anul 
de

de gruparea 
Și circuitul

(soțul 
Larry 

din 
grup) 

pentru

ra 
a-‘ 

de- 
re-

Radu VOIA

oricărui adversar. , Selecționata 
R. D. Germane, a rămas, în ciu
da serioaselor transformări pe care 
le-a suferit, fidelă aceluiași stil 
de joc, caracterizat prin viteză, 
forță, simplitate și eficacitate. De
sigur, noua echipă a antrenorilor 
H. Seiler și P. Tiedemann nu a ob
ținut în acest sezon rezultate foar
te bune. Nici n-ar fi fost normal. 
Dar, cu cit se apropie campiona
tul mondial, ce va avea loc — 
după cum se știe — chiar în 
R. D. Germană. reprezentativa

surprizele. Tînăra echipă a Da
nemarcei nu pornește dinainte în
vinsă, iar formația secundă a ță
rii noastre, alcătuită în majori
tatea ei din rezervele primei gar
nituri, este animată, explicabil, de 
o puternică dorință de afirmare.

dominată,. la această 
-tivele sovietice și 
și-au etalat din nou 
iestrie. După cum se știe, Ia indivi
dual compus medalia de aur și titlul 
de campioană mondială absolută au 
revenit la egalitate de puncte, 
Gallnei Șugurova (U.R.S.S.) și 
Măriei Ghigova (Bulgaria), ultima re-

18,25 ; exercițiu cu mingea : Șugu
rova 19,70, Kraseninikova 19,45, Ro- 
beva 19,10 ; exerciții cu panglică : 
Șugurova 19,35, Kraseninikova 19,25, 
Ghigova 19,15. Finala pe ansambluri 
s-a încheiat cu următoarele rezultate» 
U.R.S.S. 37,50, Cehoslovaca 35,85, R.D. 
Germană 36,60, Italia 36,40, Bulgaria 
36,30, R.P.D. Coreeană 35,85.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA TURNEUL SELECȚIONATEI

1959 —
București: 
București;
București 
nia; 1967
mânia; 1969; ] 
mânia; 1971: 
R.D. Germană

ÎNVINGĂTOARELE
CELORLALTE EDIȚII

Copenhaga; 
București; 
București; 

1966: “
1968: 
1970: Ro- 

1972.

H.G.
: 1961
î 1964

tineret.
: București; 

România .
Iugoslavia 

i : 1973 : ?

; I960: 
; 1962;
; 1955: 
Româ-

Ro-

apropie de forma 
determi- 

i hand- 
ad-

acestei tari se 
maximă, motiv care ne < 
nă să apreciem că la Cluj 
baliștii din R.D.G. vor fi un 
versar valoros și, prin aceasta, in-

IUGOSLAVIA (etapa a 14-a) : Steaua 
Roșie Belgrad — Ha.lduk Split 3—1; 
Zelezniciar Sarajevq — Olimpia Liu- 
bliana 2—0: Borac Banja Luka — Var- 
dar Skoplie 0—1: Vojvodlna Novi Sad
— Sloboda Tuzla 3—1; Dynamo Zagreb
— Partizan Belgrad 1—0; Bor — Velez Mos
tar 0—1; Radnicki Nis — Proletar Zre- 
nianin 1—0: Celik Zenica — Sarajevo 
0—0; O.F.K. Belgrad — Zagreb 6—1.

Clasament : 1. Radnicki Niș — 20 p: 2. 
Celik Zenica — 18 p; 3. Dynamo Za
greb — 18 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 13-a) : Inter 
Bratislava — Slavia Praga 1—3; Spartak 
Tmava — S.K.L.O. Union Teplice 2—1: 
V.S.S. Kosice — Skoda Plsen 3—1; A.C. 
Nitra — Lokomotiv Kosice 3—0; Banîk 
Ostrava — Tatran Preșov 0—0; Sparta 
Praga — Dukla Praga 2—0; Bohemians 
Praga — Slovan Bratislava 1—1; 
jovka Bmo — Z.V.L. Jilina 1—0.

Clasament : 1. Dukla Praga — 
2. Slovan Bratislava — 17 p; 3. 
Ostrava — 17 p.

FRANȚA (etapa a 16-a) î Nisa —
1—1 ; Lyon — St. Etienne 0—0 ; Lens
— Nantes 0—1; Marsilia — Angers 2—2; 
Metz — Reims 1—0; Sochaux — Monaco 
1—0: Bastia — F.C. Paris 1—1: Sedan — 
Nîmes .2—0 ; Troyes — Bordeaux 3—1 ; 
Rennes — Strasbourg 2—1.

Zbro-

17 P ; 
Banik

Nancy

TELEX • TELEX
In al doilea meci dintre selecționatele 
de hochei ale Cehoslovaciei șl Suediei, 
hocheiștii cehoslovaci au terminat din 
nou învingători ; 5—2 (2—1, 2—0, 1—1). 
Golurile gazdelor au fost înscrise de 
Stastny (into. 19), Veit (min. 19), Mahac 
(mln. 21). Glinka (min. 38) și Novak 
(mln. 56). Punctele oaspeților au fost 
marcate de Ahlberg în minutele 15 și 43. 
ar
După 12 runde, în turneul internațional 
de șah de la Prișttaa (Iugoslavia) s-a 
produs o regrupare în fruntea clasa
mentului. Pe primele patru locuri se 
află Farago (Ungaria), Damianoviei 
(Iugoslavia), Pilevski și Kirov (ambii 
Bulgaria) cu cite 8 puncte. îl Urmează 
Minicl (Iugoslavia) — 7’/2 p. Ivanovic! 
Hugoslavia) — 7 p (1) etc.
■
La Belgrad au luat sfirșit întrecerile 
uneia din grupele semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni-' la polo pe apă. 
Turneul a fost cîștigat de formația 
M.G.U. Moscova, care a totalizat 7 puncte 
(golaveraj 32—11), urmată de Partizan 
Belgrad — 7 p. (32—16), De Meeuwen

TELEX • TELEX
(Olanda) — 3 p,. Ț.S.K.A, Septernvrisko 
Zname Sofia — 2 p. și Etnikos Pireu
— Op. în . ultima zi a competiției : 
Partizan Belgrad — M.G.U. Moscova 
6—6 (3—1. 0—2, 1—1. 2—2); De Meeuwen
- T.S.ICA. 6—5 (2-1, 1-2, 1—1, 2—1).
Pentru turneul final al competiției, care se 
va desfășura la începutul lunii decembrie, 
la Moscova, s-au calificat echipele 
M.G.U, Moscova, Partizan Belgrad. Can
nottieri Neapole ‘ . . - . .și O.S.C. Budapesta.

în Cursa cicliști 
conduce cuplul 
Kemper, cu 103 ___ .. _ . .
dintre coneurenții străini sînt elvețienii 
1.. Pfenntager și P. Spahn.
locul patru.

de 6 zile, de la Mitaster, 
vest-german Budahl — 
punete. Primii clasați 

elvețienii 
situați pe

In radul automobilistic al Angliei con
duce echipajul T. Makinen (Finlanda) — 
H. Liddon (Anglia), pe „Ford Escort", 
cu 147:13 penalizare. îi urmează în cla
sament B. Waldegaard — H. Thorszellus 
(Suedia) pe „B.M.W." — 150:36 și W. 
Rohrl — J. Berger (R.F.G.) pe „Opel 
Ascona" — 151:17.

CLUBURILOR DINst.Clasament :
Etienne — 25 ___ _ __ ______

SPANIA (etapa a 11-a) ; Saragossa 
C.F. Barcelona 2—2; ------- ---------
— Malaga 1—0; Murcia — Oviedo 3—1; 
Granada — Atletico Madrid 1—0: Castel
lon — Valencia 0—0; Real Madrid — Las 
Palmas 5—0; Espanol Barcelona — San
tander 0—2; Gijon — Celta Vigo . 2—1; 
Real Sociedad — Elche 2—1.

Clasament : 1. Valencia — 15 p; 
Malaga — 13 p; 3. Real Madrid — 12

SCOTIA (etapa a 12-a) : Aberdeen 
Hearts 3—1; Arbroath — A.Y.R. United
1— 1; Celtic Glasgow — Partick Thistle 
7—0 (!); Dumbarton — St. Johnstone
2— 1; Dundee United — East Fife 0—0; 
Dunfermline — Motherwell 2—4; Hiber
nian Dundee 2—1; Morton— Clyde 
2—2: Rangers — Falkirk 2—1.

Clasament : 1. Celtic — 19 p 
mai puțin); 2. Hearts — 16 p; 
deen — 16 p.

AUSTRIA (etapa a 16-a) •
Innsbruck — S'._r;r. 2 „, ------
Vienna — Voest Linz 1—1; A.K. Graz
— Rapid Viena 1—1; Austria Klagenfurt
— Simmering 2—1; Alpine Donawitz — 
Austria Salzburg 2—1; Eisenstadt — Wie
ner Sport Club 2—1; A.S.K. Linz — Vo
rarlberg 1—0. [

Clasament : _____
26 p; 2. Voest Linz — 25 p; 3. 
Viena — 20 p (un joe mal puțin).

PARTUGALIA (etapa a 9-a) : '
— Olhanense 6—1; 
ting Lisabona 1—1; 
fica Lisabona 0—0; 
rense 1—1; Montljo 
Oriental — Vitoria 
nenses — Boayista 
Leixoes 3—2.

Clasament : 1. Vitoria Setubal — 17 p; 
2. Sporting — 15 p; 3. Benfica — 14 p.

1. Nisa — 25 p: 2- 
p; 3. Lens — 24 puncte.

Atletico Bilbao — 
— Oviedo IN AMERICA LATINA

p-

(un joc
3. Aber-

Wâckisr
Sturm Durisol 2—0; F.C.

1. Wacker Innsbruck — 
Rapid

C.U.F.
F.C. Porto — Spor- 
Guimaraes — Ben-
Farense — Barrel-
— Academica 1—0; 
Setubal 0—3; Belc- 
4—1; Belra Mar —

Selecționata cluburilor___ ________ ___
află de cîteva zile în Mexic. Fotbaliștii 
sovietici vor întilni la 20 noiembrie, la 
Monterrey, o echipă locală, urmînd să 
evolueze două zile mai tirziu In orașul 
Torreon. în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în America Latină, 
echipa sovietică va juca la San Sal
vador (23 noiembrie), San Jose (27 no
iembrie). Calt (29 noiembrie), Medellin 
(2 decembrie), Quito (4 decembrie), 
Guayaquil (6 decembrie), Lima (8 de
cembrie), Montevideo (10 decembrie) și 
Port of Spain (Trinidad) la 14 de
cembrie.

din U.R.S.S. se

ECHIPA R.F.G. A CISTIGAT
TURNEUL DE JUNIORI

DE LA MONTE CARLO
Finala turneului internațional de 

fotbal, rezervat formațiilor de juniori 
de la Monte Carlo a fost cîștigată de 
reprezentativa R.F.G. care a învins 
echipa Belgiei cu 4—1 la penaltyurî, 
întrucît, și după prelungiri, rezul
tatul a fost 0—0. în meciul pentru 
locul 3 reprezentativa Franței a în
vins cu 2—1 echipa Suediei.

IN PRELIMINARIILE CM.

ZAIR ZAMBIA 2-1
La Kinshasa. în 

70 000 de spectatori, 
dintre selecționatele 
publlcii Zair și'Zambleî, eontînd 
tru preliminariile Campionatului mon
dial. Fotbaliștii din Republica Zair au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 (i—1). 
Gazdele au deschis scorul în minutul 
31 prin Kembo, dar oaspeții au egalat 
după numai un minut prin punctul rea
lizat de Kakoko. Golul victoriei a fost

prezența a peste 
s-a disputat meciul 
de fotbal ale Re-

pen-

marcat în minutul 81, de Tchitalu. lată 
clasamentul la zi ' * ‘~
grupei africane :

al turneului final al

1. Zair
2. Zambia
3. Maroc

meci

2
3
1

4— 1
5— 4
0—4

4
Z
O

Următoi'ui
zonei africane are 
Ia Casablanca : Maroc — Zair.

st grupei finale_ . - 8
loc la 25 noiembrie
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