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ȘEDINȚA BIROULUI PERMANENT 
AL CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE SI SOCIALE A ROMÂNIEIJ
In după-amiaza zilei de 20 noiembrie a.c.

— sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
ședința Biroului Permanent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Au 
luat parte ca invitați, secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, șefi ai unor instituții cen
trale, activiști de partid și de stat.

Au fost supuse examinării Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economică și socială și 
Proiectul Bugetului de Stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1974.

Pe marginea problemelor înscrise la ordinea de zi 
au luat cuvîntul membri ai Biroului Permanent, 
precum și membri ai guvernului.

Biroul Permanent a apreciat că prevederile aces
tor documente sînt în concordanță cu orientările și 
sarcinile stabilite de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din iulie 1972, corespund ni
velelor stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo-

a avut loc mice și Sociale în luna iunie a.c. indicațiilor date 
de către conducerea de partid și de stat. Prevede
rile proiectului Planului pe 1974 au o bază materială 
certă pentru a fi realizat în bune condițiuni.

In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Președinte al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
roul Permanent ți-a însușit întru 
orientările și sarcinile cuprinse in 
rășului Nicolae Ceaușescu, stabilind 
găsească aplicare în îmbunătățirile 
proiectului Planului și proiectului 
în activitatea economico-socială a Consiliului de Mi
niștri, a ministerelor, a 
lor industriale.

Proiectele Planului ți 
discutate în comisiile și 
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei și să fie supuse Plenarei C.C. al P.C.R.

a României. Bi- 
totul concluziile, 
expunerea tova- 
ca acestea să-și 

ce vor fi aduse 
Bugetului, cît și

întreprinderilor și centrale-

Bugetului urmează să fie 
în plenul Consiliului Su-
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„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN COMPETIȚIA

v>

ÎN PRIAAA ETAPA, JOCURI ECHILIBRATE
Șl 0 MARE SURPRIZA:

DANEMARCA ÎNVINGE R.D. GERAAANĂ

INTERNAȚIONALA
DE POPICE,

„CUPA CARPAȚI"
Tn zilele de 1 și 2 decembrie va 

avea loc în București cea mai im
portantă întrecere internațională a 
anului în sportul popicelor de la noi, 
„Cupa Carpați1*. La ediția din acest 
an vor participa sportivi și sportive 
din opt țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germania, Po
lonia. Suedia. Ungaria și România. 
Popicarii suedezi vor fi pentru prima 
oară prezenți la această prestigioasă 
competiție internațională. •

Programul cuprinde probe indivi
duale (femei și bărbați — la 100, res
pectiv, 200 lovituri) și perechi mixte. 
Fiecare delegație va alinia un jucă
tor și o jucătoare. Pe listele de par- 
ticipanți figurează o serie de sportivi 
valoroși, campioni ai țărilor respec
tive. Dintre jucătorii români vor 
concura proaspeții campioni Iile 
Băiaș și Ana Petrescu.

nebănuit elan și cu o vigoare pe 
care am vrea să le vedem la ei și 
în partidele viitoare. In acest fel, 

, „secunzii** au pus la grea încercare 
prima formație care — este drept 
— nici n-a manifestat (mai ales in 
prima repriză) o prea mare aten
ție în apărare. Din acest motiv, în

ce a dat întîlnirii 
Au marcat: Bir- 
(5), Kicsid (3),

I, Tudosie, Cir- 
Drăgăniță (4), 
Filipescu (3), 

, Stef și Wil-

CLUJ, 20 (prin telefon). Primele 
partide din cadrul celei de-a XlV-a 
ediții a „Trofeului Carpați*1 la 
handbal masculin au confirmat aș
teptările spectatorilor prezenți în 
Sala sporturilor din localitate, ofe
rind dispute extrem de aprige, una 
dintre acestea încheindu-se chiar 
cu o surpriză de proporții, tînăra 
echipă a Danemarcei reușind să 
învingă, Ia capătul unui meci fru
mos, selecționata R. D. Germane! 
Și în celelalte două confruntări 
(România — România B și U.R.S.S. 
— Iugoslavia) am putut urmări un 
handbal de calitate, la nivelul 
acestei mari competiții internațio
nale găzduită de țara noastră. Iată 
acum și cîteva succinte relatări 
despre cele trei jocuri ale intere
santei etape inaugurale:

cedat pasul, ceea 
un caracter dîrz.
talan (5), Voina 
Cosma (3). Stockl
lan pentru România, 
Palko (3), Odae (3),
Hornea (3), Panțîru,

(2),

Călin ANTONESCUftwwmPROGRAMUL MECIURILOR Șl ARBITRII LOR
C.S.M. Reșița

U.T.A.

Gloria Buzău

Delta Tulcea

Argeș

București :

I ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

Craiova : 
Pitești : 
Rm. Vîlcea : 
P. Neamț : 
Ploiești : 
Sibiu : 
Oradea : 
Giurgiu : 
Mediaș : 
Sighișoara : 
Tîrgoviște : 
C. Turzii :

Rapid 
F. C.
Poli. Timișoara — 
Steagul roșu — 
Petrolul —
Jiul —
„U" Cluj —
Dinamo —
Dacia Orăștie — 
Oftul Sf. Gheorghe — 
Poiana Cimpina — 
Minerul B. Mare —

Ediția trecută a „Cu
pei României “ a (ost 
■marcată de nenumăra
te surprize. însăți fi
nala, disputată între 
Chimia Rm. Vîlcea și 
Constructorul Galați, din 
care vă prezentăm o 
imagine, a constituit un 
finiș inedit în istoria a- 
cestei competiții. Ce ne 
rezervă oare actuala e- 
diție, în care astăzi vor 
avea loc „16“-imile?

Foto : 1. MIHĂICĂ

„CROSUL DE TOAMNĂ" DE 
LA COMPLEXUL TEI

Corțț*4exul sportiv studențesc de 
pe maldl lacului Tei a cunoscut du
minică dimineața o deosebită ani
mație. Aleile complexului au fost i- 
nundate de tinerii și tinerele, echi
pați în costume de sport, care au 
luat startul la „Crosul de toamnă" 
organizat de secția de atletism a 
catedrei de educație fizică și sport 
de la 
peste 
panți, 
cultăți 
ta tea.

Iată 
sați : FETE (800 m ): 1. Silvia Hau- 
res (Construcții civile, anul I), 
2. Gabriela Stoicescu (Construcții 
civile II), 3. Iustina Georgiu (Dru
muri: și poduri I); BĂIEȚI 
(1 500' m) : 1. N. Țugui (Căi fe
rate drumuri și poduri II), 2. N. Că- 
ploiu (Hidrotehnica II), 3. L. Șerb 
(Construcții civile I).

Pavel PEANA

nierilor, întrecerea a constituit o 
adevărată sărbătoare a sportului 
de masă.

După defilarea participanților, 
au urmat întrecerile pe categorii 
de vîrstă. IATĂ REZULTATELE: 
Cl. a V-a: Scrina Iefta și Sorin 
Deatcu; cl. a Vl-a: Dorina Negoț și 
Miloș Pavlov; cl. a Vil-a: Elisabe- 

Retegan și. Doru Ardeleanu.
Prof. Ovidiu GLIGOROVICI

ta

Institutul de construcții. Cei 
2 000 de studenți partici- 
aparținînd celor cinci fa- 
și-au disputat aprig întîie-

șl ordinea primilor trei cla-

f

„CROSUL CRAVATELOR ROȘII"

Devenită tradițională, disputa 
„Cravatelor roșii” din Sînicolaul 
Mare, a atras Ia start peste 400 de 
pionieri și pioniere din frumoasa 
localitate a județului Timiș Or
ganizată de C.O.E F.S. și Casa Pio-

»

CÎTEVA RĂSPUNSURI

LA 0 ÎNTREBARE:

„CUPA ATLETULUI

în orașul Beiuș s-a desfășurat 
cea de a IV-a ediție a tradițio
nalului concurs de atletism dotat 
cu „Cupa 
luat parte 
atlete de 
Beiuș .si 
I.C.O.
s-au străduit, și în mare parte au 
reușit, să asigure întrecerii o am
bianță sărbătorească. Asistența, 
destul de numeroasă, a aplaudat 
cu căldură eforturile depuse de 
sportivi pentru realizarea unor re
zultate cît mai bune. Iată oîțiva 
dintre concurenții cu cele mai bu
ne performanțe: 100 m Carol O- 
lah 11.3; înălțime Carol Antal 
1,94 ; disc fete : Ibolya Farcaș 32,80.

Clasamentul pe echipe: 1. Șc.
sp. Oradea 172 p, 2. Șc. sp. Beiuș 
115 p, 3. C.S.U. Oradea 35 p.

atletului1*, la care au 
aproape 200 de atleți și 
la școlile sportive din 
Oradea, C.S.U. Oradea, 

Oradea. Organele locale

I

Politehnica lași (C. Petrea) 
stadion „23 August'1, ora 13,30 ; 
Universitatea Craiova (A. Pîrvu) 
stadion „23 August", ora 15,15 ;

A.S.A. Tg. Mureș (A. Bentu) 
stadion Metalul ;
Electroputere Crv. (M. Popescu) 
stadion Politehnica ;
Chimia Rm. Vîlcea (G. Blau) 
C.F.R. Cluj (I. Rus)
F. C. Constanța (O. Anderco) 
S. C Bacău (Em. Păunescu) 
C.F.R. Pașcani (V. Pădureanu) 
Partizanul Bacău (T. Andrei) 
Stăruința Aleșd (V. Trifu) 
Ș. N. Oltenița (Gh. Manole) 
Sp. studențesc (S. Drăgulici) 
Știința Petroșani (Gh. Racz) 
Steaua (T. Leca) 
Gloria Bistrița (V. Topan)

trei zil’e distanță de meciuri- 
rundei1* de campionat, astăzi

iubitorul de fotbal va lua din nou 
drumul spre stadioanele Capitalei 
și din provincie. îl va conduce spre 
ele această etapă de Cupă a Româ
niei, a „16“-imiior, cu care, se știe, 
începe faza finală a competiției k.o. 

Divizionarele A, cafe intră astăzi 
în focul disputei, toate 18, nu mai 
au nevoie de prezentări. Să vedem 
care Ie sînt partenerele: „eșalonul 
secund11 se prezintă cu 8 dintre 
reprezentantele lui ; cu o lideră a 
seriei I, Gloria Buzău, și cu 7 for-

(Continuare în pag. a 3-a)

PROGRAMUL DE AZI (Continuare In pag a 4-a)

U.R.S.S.
R. D.

ROMÂNIA — ROMÂNIA B
20—19 (12—12)

Meciul de debut al întrecerii n-a 
fost, așa cum s-ar fi bănuit, un joc 
în... familie. Animați de ambiția 
de a dovedi că nu sînt, ca valoare, 
cu nimic mai prejos decît compo- 
nenții primei garnituri, componen- 
ții echipei secunde au luptat cu un

»

ora 17: România B
ora 18,15 : Iugoslavia

Germană,
ora 19,30: România — Danemarca.

primele 30 de minute scorul a fost 
în majoritatea timpului în favoarea 
echipei B, care'a condus la un mo
ment dat chiar cu două goluri di
ferență: 12—10 (min. 27). în repriza 
secundă, odată cu apariția lui 
Penu în poarta primei selecționate 
și cu folosirea lui Voina pînă la 
sfîrșit, jocul primei reprezentative 
S-a înviorat, a căpătat mai multă 
vigoare și mai multă viteză. Vom 
menționa, totuși, că echipa B n-a

în campionatul masculin de volei

DINAMO A ÎNVINS PE RAPID CU 3-1

LA ATENA, A ÎNCEPUT BALCANIADA DE HALTERE

Ieri,
șurat partida masculină 
dintre
Rapid, contînd pentru ultima etapă 
a returului. Intîlnirea, care altădată 
ar fi umplut pînă la refuz sala, s-a 
disputat de astă dată în anonimat. 
Trebuie să spunem că în afară de 
cîteva secvențe din primul set și de

în sala Dinamo, s-a desfă- 
de volei 

divizionarele A Dinamo și

la mijlocul următorului, în rest s-au 
înregistrat prea puține faze de cali
tate. Este drept că la Dinamo au 
lipsit cei doi accidentați: Udișteanu 
și Oros, dar aceasta nu poate fi o 
scuză .pentru campioni. Victoria a 
revenit formației Dinamo cu 3—1 
(—14, 13. 3, 3). Arbitrai corect al 
cuplului V. Vrăjescu — Gr. Nedelcu.

smuls, aruncat

0 FATĂ ÎNCEARCĂ SĂ TRANSFORME
VISUL ÎN REALITATE
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ATENA, (prin telefon, 
trimisul nostru). Cea de-a cincea 
diție a Balcaniadei de haltere, 
cepută cu trei'zile întîrziere în sala 
Centrului național sportiv Glifada 
din capitala Republicii Elene, a reu
nit echipele complete ale României, Bul
gariei, Turciei și Greciei. După primele 
întreceri, desfășurate marți, medaliile 
și titlurile au revenit sportivilor ro
mâni, bulgari și greci. In urma dis
putelor la șase categorii de greutate 
reprezentanții noștri au avut o com
portare frumoasă, cucerind 3 medalii 
de aur. 14 de argint și 4 de bronz, 
iar în clasamentul pe națiuni, echi
pa României ocupă, pînă în prezent, 
locul al doilea, după cea a Bulgariei.

Cea mai frumoasă comportare din 
delegația noastră a avut Ion Horto
pan, care a cucerit titlul de campion 
balcanic și trei medalii de aur : la

Tn disputa cu 
bulgarul Mustafov lupta a fost ex
trem de pasionantă. îndeosebi la sti
lul aruncat. După ce Hortopan a ri
dicat bara de 120 kg adversarul său 
a încercat 127,5 kg însă n-a reușit ți 
astfel sportivul român a devenit cîș- 
tigător fără drept de apel la categoria 
muscă.

Stan Dinică a ocupat locul al doi
lea la categoria cocoș cu același re
zultat ca și .cel realizat în urmă cu 
trei săptamîni în „triunghiularul1* de 
la Ploiești — 210 kg. Și Marian Gri- 
goraș a terminat concursul pe locul 
secund (cat. pană), dar cu un rezultat 
sub posibilitățile sale cu 10 kg. Aurel

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

V. SERE — coresp.

Sperăm ca sulița lansată de Era 
Zorgo să se oprească 'anul viitor 

dincolo de linia celor 60 m
Foto : Marinei HUZONI — Ciul

Sîmbătă, orele 11,30. Holurile 
imense ale Universității Babeș- 
Bolyai citesc animația pauzei. 
Șarje amicaftt, țigări (fals) recon
fortante, dispute verbale, vocalize 
temperate sau vivace, dialoguri de 
la distanță, forfotă.

La 11,40, cînd soneria își comuni
că străvechiul ei mesaj, clocotul 
scade treptat ; studenții dispar din
colo de impozantele uși ale sălilor 
de curs sau de seminarii.

Pe palierul de la etajul I — unde 
așteptăm o veche cunoștință — s-a 
făcut complet liniște. Ultimul mo
ment de agitație îl stîrnește cunoș
tința noastră care zboară aruneîn- 
du-ne din fugă: „totdeauna cînd 
vin de Ia stadion sînt în pericol să# 
întîrzii. Mașinile 
nesc“, exclamă 
sala 11 A unde, 
începe cursul de

Mai tîrziu — cînd aveam să a- 
flăm că Eva Zorgo — căci ea era 
studenta sosită pe... potou — nu 
are nici o absentă de la cursuri și 
seminarii (în afara celor revendi
cate de concursurile sportive) și că 
ea nu-și permite să lase nici un 
gol „pentru că în primul an se 
creează fundamentul viitoarei profe-

astea mă-nebu- 
ea dispărînd în 
după cîteva clipe, 
Psihofiziologie.

sii“ — după cum apreciază ea în
săși — aveam să înțelegem mai 
bine marea ei satisfacție de-a ajun
ge cu o clipă înaintea profesorului 
„care susține unul dintre cele mai 
interesante cursuri pe care Ie 
audiez**.

Dar, dincolo de conștiinciozitatea 
studentului care realizează impor
tanța prezenței la toate orele, în 
cazul Evei mai este ceva : o pro
blemă de conștiință și orgoliu ridi
cată de poziția de lider al anului I 
pe care se situează studenta Zorgo. 
Căci Eva — așa 
liniat — o dată 
moție (admisă 
cea mai mare 
care nu-i oferă doar prilej de mîn
drie, ci și numeroase obligații. Cea 
mai dificilă fiind aceea de-a se 
afla mereu în față, acolo unde pri
vesc — fie cu admirație și stimă, 
fie cu speranța colaborării sau a- 
jutorului, fie cu invidia născută

AZI, ÎN SALA FLOREASCA

ÎNCEPE CAMPIONATUL
BALCANIC DE SCRIMA

DE CE CAMPIONATELE PE ASOCIAȚIE

»
din reprezentanți ai 

central al Organizației
Cu cîtva timp în urmă, o brigadă alcătuită 

C.N.E.F.S., CC. ăl U.T.C., U.G.S.R. și Consiliului 
pionierilor, a efectuat un control în județul Vaslui, în scopul de a constata 
în ce mod sînt transpuse în practică prevederile Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului de masă. 
S-a constatat printre altele, cu acest prilej un aspect puțin îmbucurător : 
DIN CELE 35 DE ASOCIAȚII SPORTIVE SINDICALE, SE ORGANI
ZEAZĂ CAMPIONATE INTERNE ÎN NUMAI 3 ÎNTREPRINDERI. Pentru 
acest motiv, am căutat să efectuăm, la rîndul nostru, un raid ta nivelul a 
5 asemenea asociații din Vaslui și să descifrăm cîteva dintre cauzele 
acestei stări de fapt.

NU VA INTERESEAZĂ SPORTUL, TOVARĂȘE 
ING1NER-ȘEF î

\
Campionatele asociației sportive 

constituie una dintre formele princi
pale de angrenare a unui număr cît 
mai mare de salariați — dacă ne 
referim la sportul sindical — în 
practicarea exercițiului fizic, a dife
ritelor discipline.

Programul competițional. alcătuit 
săptăminat, după regulile întrecerilor 
ce se desfășoară în sistemul tur-retur. 
asigură caracterul ritmic, continuu al 
activității de educație fizică și sport 
pentru oamenii angrenați în munca

productivă. Respectarea strictă a 
acestui program, a etapelor stabilite 
să se desfășoare !n anumite zile, la 
anumite ore și pe anumite baze 
sportive (bineînțeles, în funcție de 
posibilitățile materiale existente șl de 
timpul liber), conducerea întîlnirilor 
de către oameni instruiți special, al
cătuirea clasamentelor — intr-un cu- 
vînt. climatul de seriozitate conferă 
campionatelor interne un mod de des
fășurare disciplinat. Tn fine, alcătui
rea echipelor la nivelul secțiilor, ser-

viciilor, schimburilor, atelierelor, bri
găzilor — adică la nivelul celor mai 
mici secțiuni ale producției, creează 
posibilități multiple ca, în practicarea 
diferitelor discipline sportive, să fie 
cuprinși cît mai mulți salariați. Tte- 
buie să mai subliniem și faptul că 
înființarea a cit mai multe formații 
înseamnă totodată, mărirea perioadei 
de timp in care au loc întrecerile 
campionatelor de casă.

Firește, considerăm aceste cîteva 
Idei drept tot atîtea caracteristici de 
nelipsit pentru un bun campionat al 
asociației sportive din întreprinderi 
și instituții. Raidul efectuat tn muni
cipiul Vaslui le-a avut ca puncte de 
reper. Dar trebuie să semnalăm 
faptul că în afara unor erori, abateri 
sau inexactități găsite în chiar mo
dul de derulare a campionatelor, am 
mai întîlnit și altele, adiacente, dar 
nu mai puțin lipsite de importanță.

Bunăoară, Mihai Florescu, secreta
rul asociației sportive Constructorul 
Vaslui ne semnala lipsa de solicitudi
ne a unor membri 
întreprinderii față de 
specific sportiv. Unu' 
șurile inginerului șef

rii de construcții ar fi fost ! „pe 
mine nu mă interesează decît produc
ția". Sîntem de acord cu dorința to
varășului inginer ca problemele pro
ducției să fie rezolvate cu _prioritate 
și la cel mai înalt nivel, 
ce uită dînsul un adevăr 
ori verificat pînă acum), 
exercițiul fizic și sportul 
favorabile deosebite asupra .
de muncă a salariaților, asupra să
nătății lor, și că aceasta constituie, 
în ultimă instanță, o problemă de 
producție ?

Mulți dintre factorii pe care l-am 
consultat, factori cu atribuții în ca
drul asociațiilor sportive vizitate, 
ne-au semnalat și o altă anomalie. 
Este vorba despre lipsa, totală sau 
parțială, a unor materiale specifice 
din Complexul comercial central al 
orașului, cum ar fi i mingi de toate 
felurile, camere, mese de 
palete, rachete, pantofi de

Totuși, de 
(de multe 

acela că 
au urmări 
capacițătii

ping-pong, 
tenis și cu

cum am mai sub- 
— e șefă de pro- 
la „Psihologie** cu 
notă), o postură

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi dimineața, la ora 9, se va 
da semnalul de începere primelor 
asalturi din Campionatul balcanic 
de scrimă pe care îl găzduiește sala 
Floreasca din Capitală. Este cea de 
a Vl-a ediție a acestei competiții 
inițiată în 1968 de forul nostru de 
resort și căre ne-a adus, de-a lun
gul anilor, multiple satisfacții. Vom 
reaminti, doar, frumosul succes pe 
care l-au obținut, anul trecut, la 
Ankara, reprezentativele României, 
cucerind toate titlurile individuale 
și pe echipe, deși componenții lor 
erau în exclusivitate elemente ti
nere, iar competiția se adresează 
seniorilor.

In alcătuirea echipelor pentru a- 
ceastă nouă ediție a Campionatului 
balcanic, forul de specialitate a re
curs din nou la exponenții cei mai 
valoroși ai „noului val", printre 
ei aflîndu-se trei din cei patru 
campioni balcanici ai anului 1972 : 
Petre Kuki (floretă masculin), Ion 
Popa (spadă) și Ion Pop (sabie). 
Lipsește de la actuala întrecere, 
din motive de sănătate, campioana 
floretistelor — Aurora Crișu. Sin
gurii trăgători mai în vîrstă aflați 
în aceste formații sînt spadasinii A.

(Continuare In pag. o 4-a)

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE
Cîteva derbyuri au punctat activitatea internă și internațională a 

sportivilor noștri de la sfirșitul săptămînii trecute. Despre ele ne vorbesc 
— cu competență și obiectivitate — cîțiva dintre „actorii1* principali.

VOLEI MARIAN STAMATE (Steaua) :

„PRELUAREA Șl APARAREA, PRINCIPALELE ATUURI ALE VICEORIEI"

din conducerea 
activitatea cu 
dintre răspun- 
al Intreprinde-

Radu TIMOFTE

MARIAN STAMATE (căpitanul 
echipei Steaua) : „în meciul cu 
Viitorul, susținut duminică, toți 
coechipierii mei au dovedit poftă 
de joc, au abordat întîlnirea cu 
maximum de seriozitate. Principa
lele mijloace prin care ne-am a- 
proprlat victoria — și încă la un 
scor categoric — au fost preluarea 
și apărarea. Preluarea foarte bună 
a permis coordonatorilor să dirije- 
je atacul, în așa fel îneît trăgăto
rii să se afle în cele mai bune 
poziții, care să facă' inutile inter
vențiile blocajului advers. în ceea 
ce privește apărarea, am manifestat 
atenție la efectuarea blocajului, 
care prin agresivitatea sa a stopat 
multe din acțiunile

mul rînd este vorba de o omoge
nizare .....................
mărul
mune,

insuficientă, cauzată de nu- 
redus de antrenamente co- 
fiecare jucător

HOCHEI

..N-AM EVOLUAT

efectuînd

pregătirea în funcție de timpul 
liber de care dispune. Aș mai a- 
dăuga faptul că am fost handica
pați și de sală, noi fiind obișnuiți 
cu cea de la Bacău, care nu îți o- 
feră posibilitatea să te desfășori, o- 
bligîndu-te să-ți construiești acțiu
nile într-un spațiu extrem de re
dus. Dar, dincolo de aceste motive, 
trebuie să spun că blocajul nu a 
funcționat ca de obicei, că prelua
rea — din serviciu, și din atac — 
a fost deficitară".

E. PANĂ (Dinamo)

CU POTENȚIALUL NOSTRU REAL"

băcăuanilor1*.

(Continuare în pag. a 3-a)

NICOLAE BURCIU 
ehipei Viitorul Bacău) 
nostru are mai multe cauze. în pri-

(căpitanul e-
: „Insuccesul

Partidele Steaua—Dinamo, 
tima etapă ' î ____ _
hochei, s-au numărat printre cape
tele de afiș ale săptămînii sporti
ve ce a trecut. înaintea meciurilor 
de sîmbătă și duminică, care au 
furnizat întîlniri foarte interesante 
și de un bun nivel tehnic, am pu
blicat punctele de vedere ale antre
norilor acestor formații direct an. 
gajate în lupta pentru titlu. Acum, 
după ce 
părerilor 
lor două

. din 
a turului diviziei

ul- 
de

acestor formalii direct 
pentru titlu.

cortina a căzut, facem loc 
exprimate de căpitanii ce- 
echipe.

DEZIDERIU VARGA (Steaua) 
„Dubla întîlnire din campionat cu 
Dinamo am abordat-o cu maximum 
de seriozitate. Cunoscind valoarea 
echipei pe care o aveam în față, 
am urmărit să-i anihilăm, pe cît po
sibil. atuurile și să exploatăm .la 
maximum punctele ei vulnerabile, 
Dinamoviștii au. după eiim se știe un 
atac incisiv, capabil de acțiuni foar
te inspirate, dar o apărare destul

(Continuare în pag. a 3-a)
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PROSPECTIVA ATLETICĂ 7973 (V) t DUPĂ CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ ALE UNGARIEI

SPERĂM SĂ-L REVEDEM ÎN 1974 PE CAROL CORBU, JUCĂTORII noștri au căzut LA EXAMEN

PRIMUL NOSTRU CAMPION EUROPEAN
• 20 de săritori peste 2 metri ia înălțime • De ce nu

avem specialiști la prăjină ? O Ștefan Lăzărescu
aproape de 8 metri • D Stones primul la 2,30 m

Fără îndoială, dintre cele patru 
sărituri cea în înălțime poate fi con
siderată punctul de atracție al se
zonului. Și aceasta desigur, în pri
mul rînd pentru recqrdul mondial 
valoros și spectaculos r.ueșit de ame
ricanul Dwight Stones: 2,30 ni, cu 
un centimetru mai mult decît com
patriotul său Pat Matzdorf. Recordul 
iui Stones este primul record al lu
mii stabilit cu ajutorul „flop“-ului 
(la Munchen, Ulrike Meyfarth ega
lase recordul mondial al Ilonei Gu
senbauer) și pentru partizanii aces
tui stil el poate însemna și începu
tul unei ere noi. Evităm a pronunța 
un verdict. „Ventrala" nu și-a epui
zat, sîntem siguri, resursele — deși 
recunoaștem că a fost anul „flop“- 
ului, cu Stones 2,30. Tom VVods 2,25, 
Istvan Major 2,24 — și se vorbește 
despre iminenta apariție a unui nou 
procedeu. EI se numește „Hay tech
nique" (după numele „nașului"), un 
fel de „flop" ventral, cu elan per
pendicular pe ștachetă, cu atacul în
doit, cu aterizarea pe spate, se zice 
destul de periculoasă. Din punct de 
vedere al eficienței „Hay technique" 
pare superior tuturor procedeelor 
cunoscute. Să vedem...

Săritura cu prăjina este în evi
dent regres. Renunțarea lui Nordwig, 
trecerea la profesionism a lui Sea- 
gren, eclipsa lui Isaksson au -făcut 
să se uite că anul trecut, înaintea 
J.O., apăruseră anumite prăjini 
fibre de carbon) considerate 
zave...

Săritura în lungime a trăit 
tru cîteva zile, în mai, emoția

(din 
gro-

pen- 
, — - -------- unul

8,46 m reușit de campionul olimpic 
Randy Williams. Cîteva zile, pînă a 
sosit de peste ocean și vestea că 
performanța a fost realizată cu aju
torul unui vînt peste limitele per
mise de regulament. Observăm o 
foarte mare aglomerare a perfor
merilor între 7,90—8,20 m, printre 
ei aflindu-se și reprezentantul nos
tru Ștefan Lăzărescu. în Europa, 
duel deschis pentru .supremație în
tre Baumgartner și înlocuitorul lui 
Ter-Ovanesian, Valeri Podlujnîi, 
teva nume noi cu performanțe bune, 
dar pragul lui 8,20—8,30 m, pragul 
aproape obișnuit lui Boston și Ter- 
Ovanesian este atît de departe...

Fără Corbu, Prudencio, Perez și 
Gentile, cu un Saneev prea relaxat 
și cu un Drehmel prea... discret, 
triplusaltul a permis apariția unor 
nume noi, cu performanțe intere
sante. Mihail Bariban nu este chiar

ci-

ROMÂNIA

Înălțime
RECORD 2,17 M (1969)

2.15
2.12
2.12
2.12
2.12
2.10
2.08
2.08
2.07
2,07 .... ------
•) — obținut tn sală

M. 
S.
M.
L.
C. 
z.
M.
D. 
C.
M.

Purice
loan*
Chira

Tdrok
CÎrstea
Szighiarto 
Negomireanu 
Oprea 
Antal
Zară

PRĂJINĂ
RECORD 5,23 M (1972)

rezultatul
întrece cu mai bine de 30

său din acest annou, dar 
(17,20 m) 
cm cea mai bună evoluție a sa an
terioară. Cuba a mai „găsit" un să
ritor de 17 metri, Gustavo Platt — 
unde e însă Perez ? — iar Polonia, 
cu Joachimowski superior recordu
lui lui Iosef Schmid și cu revelația 
Andrei Sonntag (21 de ani), confirmă 
renumele unei școli celebre. La fel, 
școala sovietică, după Saneev, Dud-, 
kin, Bariban produce acum pe Sini
tin, Peniaiov și Segal (20 de ani) nu
me pe care cu 
tilni mal des începînd 
viitor.

siguranță le vom în- 
cu sezonul

„Regrupare de forțe» în 
anual al primilor 10 săritori români 
în înălțime, eșalonați pe numai 8 cm, 
cu Un lider neașteptat, Mihai Purice. 
Recordmanul țării, Șerban loan, 
aproape nu a avut sezon în aer li
ber, sechelele unul accident influ- 
ențîndu-i pregătirea șl concursurile. 
4 sărituri la 2,12 m nu este rău, cum 
nu este rău ’ ,...................
juniori și că avem 20 de săritori de 
2 metri...

Proba este 
melor 10 rezultate fiind 
(în 1972: 2,07), iar a primelor 20 (8 
juniori) de 2,066 m I

Mai puține lucruri îmbucurătoare 
Ia săritura cu prăjina. probă care 
dezminte renumele nostru de buni 
săritori. Rezultatele sînt mai slabe 
decît în anul precedent, atît cel mai 
bun dintre ele cit și media primelor 
10.. Din primii 10 atleți, 4 sînt de- 
catloniști, așa că vă dați seama ce 
specialiști avem I La concursuri, atît 
la cele ale seniorilor cît și la juniori, 
săritorii cu prăjina pot fi numărați 
pe degete, uneori proba nu se dis
pută din lipsă de participant!. Fede
rația ar trebui să analizeze atent 
situația acestei probe șl să ia cele 
mai eficiente măsuri pentru a o re- 
c’mzsa, pentru a o readuce în inte
resul- antrenorilor și sportivilor. Să 
nu lăsăm să moară cea mai specta
culoasă probă a atletismului!

Singurul lucru interesant a fost 
intrarea lui Cornel Anton în rîndul 
săritorilor de 5 metri... Dacă serio
zitatea și dorința de a munci ar fi 
pe măsura talentului !...

La lungime observăm schimbări 
de poziții, Sărucan, Jurcă și record
manul țării Mihai Zaharia. cedînd 
poziții, ocupate acum de Ștefan Lă
zărescu, Al. Abagiu si Gabriel Oană.

clasamentul

că în primii 10 sînt 4

în progres, media pri
de 2,10 m

\

EUROPA

RECORD 2,28 M

5.10
5.00
4.90
4.30
4.80
4 50
4.50
4.30
4.30
4.30

Llgor* 
Anton 
Piștalu 
Voicu
Ivan
Sepsy 
Bogdan 
Dinu*

N.
C.
D.
M.
C.
A.
V.
A.
M. Nicolau 

__ R, Gavrilaș 
*) — obținut în sală

LUNGIME

Major
Poaniewa 
Abramov
Papadlmitriou 
Sapka
Bolșov
Gavrilov
Junge
Maly 
Palkowskl
Jura vie v

(Ungaria) - 
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
(Grecia) 
(U.R.S.S.)» 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.)» 
(Cehoslovacia)» 
(Cehoslovacia)» 
(U.R.S.S.)»

RECORD

Kalliomfiki 
Tracanelli 
Issakov 
Dionisi 
Ziegler 
Kozakiewicz 
Iwinski 
Slusarski 
Isaksson 
Kuretzky

5,47
5,42
5,41
5.40
5.35
5.35
5,33
5,32
5.31
5.31
•) — obținut în

5,55

sală

M (1972)

(Finlanda) 
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
(Italia) 
(R.F.G.)* 
(Polonia) 
(Polonia) 
(Polonia) 
(Suedia) 
(R.F.G.)

Corbu din sezonul de sală... In martie el a adus primul 
Sperăm să-l 

în sectorul de sărituri...

O fotografie a lui
titlu de campion european atletismului nostru masculin, 

vedem cit mai curind

acesta din urmă mal puțin convin
gător ca în sezonul de sală.

Performanța lui Lăzărescu de a 
face parte din primii performeri ai 

• continentului este desigur remarca
bilă — rezultatul său constituie a 
doua performanță românească a tu
turor timpurilor — și sperăm că 
anul viitor ni-1 va arăta cel puțin 
la fel de bun și, în același 
mai constant...

îh acest an, triplusaltul a 
atletismului românesc și prima 
dalie de aur „masculină" la campio
natele europene. Această medalie 
ne-a „costat" însă cam mult, pentru 
că l-am pierdut — pentru acest se
zon — pe Carol Corbu. Să sperăm, 
câ reintrarea primului nostru „can
gur", ne va aduce bucurii la fel de 
mari ca pînă acum.

în lipsa lui Corbu, proba a fost 
dominată de Șerban Ciochină, sur
prinzător de bun la cei 34 de ani 
ai săi, aproape de nivelul din „tine
rețe"...

timp,

adus
me-

Vladimir MORARU

MONDIAL L

RECORD 2,30 M (1973)

ASUPRA PREGĂTIRII

2,30
2.25
2.25
2.24
2.24
2.23
2,22
2.22
2.21
2.21
2.21
2.21

Stones
Ni 
woods
Beers
Major
Brown
Poaniewa 
Abramov
Joseph
Ferragne
Papadimitrlou
Sapka

(S.U.A.)
(R.p. chineză)
(S.U.A.) 
(Canada) 
(Ungaria) 
(S.U.A.) 
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.)* 
(Canada)* 
(Grecia) 
(U.R.S.S.)»

RECORD 5,63 M (1972)

La Poiana Brașov sezonul de schi 
a început. Un strat, deși subțire, 
de zăpadă permite schiorilor noș
tri alpini Să-și facă pregătirile de 
acomodare cu lunecarea pe porțiuni 
variate ca lungime, pe Kanzel și 
pe pîrtîa Lupului. Așteptăm, așadar, 
ca, beneficiind de condiții atmosfe
rice favorabile, activitatea de pre
gătire și, apoi, cea competițională 
să demareze cît mai curînd.

Întrucît antrenamentele pregăti
toare pe uscat au intrat în ultima 
fază, Federația de schi și bob a 
inițiat un test final de probe spe
cifice, prin care să se poată stabili 
gradul de pregătire fizică a tuturor 
categoriilor de schiori, la această 
oră. Acțiunea face parte dintr-o 
suită de măsuri pe linia îmbună
tățirii activității de pregătire și an
trenament a schiorilor de perfor
manță. Iată cîteva amănunte :

Primul complex de probe s-a 
desfășurat pe stadionul din Poiana 
Brașov și a cuprins alergări de vi
teză (30, 60 și 100 metri), sărituri 
laterale și genuflexiuni. A doua 
parte a testului a programat o 
cursă de alergare pe un traseu cu
prins între Poiană și Pietrele lui 
Solomon, cu trei opriri a cîte un 
minut. în aceste „pauze", sportivii 
au executat o serie de mișcări spe
cifice efortului în schi (joc lateral, 
poziții de căutare a vitezei optime, 
sărituri cu genunchii la abdomen

5,50
5,47
5,42
5,41
5,40
5,35
5,35
5.33
5.33
5,33
5,33

Srr.ith 
Kalliomăkl 
Tracanelli 
Isșakov 
Dionisi 
Ziegler 
Kozakiewicz 
Cotton
Richards jr. 
Roberts
Iwinski

(S.U.A.)» 
(Finlanda) 
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
(Italia) 
(R.F.G.)» 
(Polonia) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Polonia) ÎN

RECORD 17,44

RECORD 8,01 M (1969) RECORD 8,35 M (1967) RECORD 8,90 M (1963)

7,95 St. Lăzărescu 8,15 V. Podlujinii (U.R.S.S.) 8,24 McAlister (S.U.A.)
7.81 V. Sărucan 8,14 H. Baumgartner (R.F.G.) 8,16 Williams (S.U.A.)
7,75 Al. Abagiu 8,11 Rousseau (Franța) 8.15 Podlujinii (U.R.S.S.)
7.71 V. Jurcă 8,03 Miedzialek (Polonia) 8.14 Baumgartner (R.F.G.)
7.63 G. Oană* 8,03 Klauss (R.D.G.) 8,11 Rousseau (Franța)
7.57 M. Zaharia 8,02 Flog stad (Norvegia) 8.06 Whitley (S.U.A.)
7,53 c. Corbu* 7.99 Bonheme (Franța) 8,06 Tate (S.U.A.)*
7.39 V. Tu dor el 7,96 Cybulski (Polonia) 8.03 Miedzialek (Polonia)
7.33 c. Ionescu 7.96 Sțekici (Iugoslavia) 8.02 Commons (Australia)
7.31 T. Scarlat 7,95 LĂZĂRESCU (ROMÂNIA) 8,02 Fldgstad (Norvegia)
7.31 A. Sepsy 7,95 Broz (Cehoslovacia)
•) -- obținut în sală

TRlPLUbALI 1 i

RECORD 17,44 M (1972)M (1972)RECORD 17,12 M (1971)

Corbu*
Ciochină 
Dumitrescu 

. Iordache 
P, Gheorghiu

Bedrosian 
Rotaru 
Olaru 
Marinescu 

V. Preda 
D. Francu

c. 
S. 
v. 
D.
B. 
E. 
O.
A.

17,20
17.12
17,06
16.91
16.84
16,79
16.76
16.76
16.70
16,67________
*) — obținut în sală

Bariban 
Saneev 
Joachlnowski 
CORBU 
Sonntag 
Schenk 
Drehmel 
Sinitin
Segal 
Penialov

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(Polonia) 
(ROMANIA)* 
(Polonia) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

17,20
17.12
17.06
17.00
16.98
16.91
16,84
16.79
16.76
16.76

Bariban
Saneev
Joachlmowski
Plăti
Craft
CORBU
Sonntag 
Schenk 
Dre hm el
Sinițin

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S,) 
(Polonia) 
(Cuba) 
(S.U.A.) 
(ROMANIA)* 
(Polonia) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.)

0 fată încearcă să transforme visul în realitate
(Urmare din pag 1/ care dovedesc eă nu sînt 

excepție. Marele meu no-

din dorința concurenței — toți co
legii săi de an.

O postură de invidiat, dar, fireș
te, plină de obligații. Mai ales în 
cazul Evei care se află, concomi
tent, angajată și-n frontul înaltei 
performante sportive. Pentru că 
sulițașa Zorgo aparține primei gar
nituri a atletismului nostru.

— Spune, Eva, cum reușești să 
ții ștacheta sus, atît la învățătură 
cît și pe terenul de sport ?

— Cu foarte multă muncă și-o 
împărțire extrem de riguroasă a 
timpului — ne răspunde fata blon
dă care trebuie să-și drămuiască 
în așa fel săptă'mîna, îneît ea să 
poată cuprinde cele aproximativ 30 
de ore de cursuri, seminarii și 
practică, minim 20 de ore de studiu 
individual, 3—4 antrenamente, două 
ședințe de limbi străine și „măcar 
o carte de beletristică".

— Te-am întrebat aceasta pentru 
că sînt mulți cei care susțin că 
este imposibil să faci- două treburi 
bine de-o dată, iar acolo unde lu
crul acesta se întîmplă cazul ar fi 
o excepție. Te consideri, cumva, o 
excepție ?

— E intr-adevăr greu să fii an
gajat, concomitent. în două activi
tăți și să ai cutezanța să crezi că 
poți izbîndi în amîndouă. De aici 
ți crizele mele de pesimism, „pase

negre", 
deloc o 
roc este că am în tata (n.r. prof, 
univ. doctor docent Beniamin Zor- 
go) un mare prieten și un bun sfă
tuitor, care m-a învățat că în ori
ce activitate important este să lu
crezi selectiv, să prinzi esența, să 
nu te îngropi în detalii și amănun
te care-ți iau timp și-ți macină 
nervii. „SA LUCREZI CU CAP ȘI 
METODA" — spune el, sfat care 
mi-a fost deopotrivă util atît în 
școală, cit și pe terenul de sport.

— în general, părinții caută să-și 
menajeze cit mai mult copiii. Tatăl 
tăy nț-a avut 
de-a te răpi 
sport ? — o întrebăm pe eleva an
trenorului Peter Naghi, gîndindu-ne 
la acea pleiadă de părinți, mare 
parte intelectuali, care aleargă du
pă o scutire medicală de 
de educație fizică, scutire 
oferi, chipurile, mai mult 
studiu odraslelor.

— Din contră, el însuși 
mite să lucrez afară, pentru că nu 
coneepe rezistență intelectuală, fără 
destindere sau compensație fizică. 
Chiar dacă n-aș fi făcut performan
ță, tot m-ar fi obligat să fac zilnic 
mișcare. El e primul om care mă 
susține și mă impulsionează în do
meniul sportului. A găsit și o me
todă de stimulare : îmi fixează, în 
fiecare an, un anumit barem, pe 
care, dacă-i ating, sînt rccompeusa-

niciodată pornirea 
de pe terenul de

Ia orele 
care ar 
timp de

mă tri-

care-1 doresc. Pen- 
exemplu — mi-a 

în schimbul unui», 
în septembrie. la

tă cu darul pe 
tru ’73 — spre 
stabilit 57,50 m 
picup stereo. 
Kiev, am aruncat 57,74 m, așa că
acum pot asculta, la picupul perso
nal, tot ceea ce-mi doresc.

— S-au făcut, cumva, proiectele 
și pentru ’74 ?

— O, da ! 59 m.
— Nu’ ți se pare mult ?
— Enorm ! Dar altfel n-am cum 

să ajung Ia cei 62 m pe care mi 
i-am propus pînă în anul Olimpia
dei și la cei 
să-i arunc Ia

— Eva, ești
— Dacă nu 

deva anume, 
acolo 
cei 19 ani, a reușit să-și treacă în 
palmaresul vieții marea 
de-a. fi șefa unei promoții de vii
tori psihologi.

— Se pare că visurile tale sînt 
acum : finala de Ia Montreal și 
„Psihologia" absolvită cu 10 !

în schimbul răspunsului, Eva a 
închis ochii și a oftat prelung — 
semn că acestea sînt visurile ei, dar 
și convingerea că drumul pînă la 
ele e lung și spinos, că pentru a-1 
străbate îi trebuie multe zile de 
trudă și nopți... albe.

— Dar cîte sacrificii 
oare, un vis împlinit ! 
tînăra care deosebește 
de exaltare.

64 m, pe 
Montreal.
cumva o 
visezi să 

n-ai

care visez

visătoare ? 
ajungi un- 

cum să ajungi 
răspunde tînăra care, la

satisfacție

nu merită, 
— exclamă 
entuziasmul

Opiniile antrenoarei
Primul concurs mare al noului 

zon Internațional de tenis de 
s-a încheiat zilele trecute Ia Buda
pesta. La campionatele Internaționale . 
ale Ungariei au fest prezenți 150 de 
sportivi și sportive din 16 țări prin
tre care șt România — cu trei jucă
tori : Șerban Doboși, Aurel Ovanez 
si Ion Panait. De la start, au lipsit 
Insă și cîteva „palete" cunoscute cum 
ar fi soții Scholer (R.F.G.), maghia
rul Klampar (sancționat), sovieticii 
Gomoskov și Sarkojan, Svetlana Fe
dorova-Grinberg, cehoslovaca Ilo
na Vostova și românca Maria Ale
xandru. Ultima, conform avizului me
dicilor a făcut o pauză mai lungă, 
ea relvînd antrenamentele abia de 
vreo lună și ca atare, stadiul ei ac
tual de pregătire nu i-a permis încă 
să ia parte la competiție.

înapoiată din capitala Ungariei, an- 
trenoarea federală EHa ~ 
nescu, care a însoțit 
români, ne-a furnizat 
nunte interesante de 
pe care le-a urmărit.

„Cu toate că cei mai mulți 
concurenți n-au atins, firesc, 
de vîrf. întîlnirile s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic, ne-a 
Ella Constantinescu. Bine au evoluat 
suedezul Johansson, maghiarul Ger- 
gely — în evident progres — și ti
nerii jucători sovietici Burnazian și 
Strokatov, iar la fete, englezoaica 
Hammersley, ' ’ — — -
Hernadi (Ungaria). 'în 
n-au acționat la 
lor lor reale".

— în plus, ce 
cial atenția ?

— Mai intîi o

federale Ella Constantinescu evoluție 
acționat

se- 
masă

Constanti- 
pe sportivii 
cîteva amă- 

la întrecerile

dintre 
forma 
totuși 

spus

iar la
Antonian (U.R.S.S.) și 

rest, ceilalți 
nivelul posibilități-

v-a reținut în spe-

surprize :seric de 
înfrîngerea Iugoslaviei, eu Stipancici 
și Surbek. dc către tinerii reprezen
tanți ai U.R.S.S., cu 3—2 ; victoriile 
lui Hammersley la Rudnova (3—2), 
Hernadi la Kishazi (3—1), Hirschmiil- 
ler (R.F.G.) — o jucătoare necunoscu
tă — la Magos, în turul II, iar An
tonian a dispus de Grofova. De ase
menea, voi menționa succesul Ia li
mită al Suediei în fața Cehoslovaciei

FIZICE GENERALE
schiori 

din
Cluj și

Și 
ju-

Ion Be-

etc.) Au participai: 115 
schioare, seniori și juniori 
dețele Brașov, Prahova, 
Bihor.

Antrenorul federal, prof,
rindei, exprimîndu-și opinia asupra 
testului, a subliniat utilitatea aces
tei acțiuni, ea reușind să determi
ne, cu destulă precizie, gradul ca
pacității de adaptare a schiorilor 
noștri fruntași la efortul specific. 
Pe aceeași linie, va fi organizat un 
nou complex de probe cu caracter de 
testare și pentru activitatea pe ză
padă. ,

Dacă, în general, punctajele ob
ținute de marea majoritate a spor
tivilor au satisfăcut, au fost și cîte
va cazuri de situări sub baremul 
admis, iar faptele 'sînt cu atît mai 
supărătoare, cu cît este vorba și 
despre unii membri ai loturilor na
ționale. Ne referim la juniorii Dan 
Frățilă (BrașOvia), Eva Mezei (Lie. 
experimental de schi Predeal), se
nioarele Maria Cîmpeanu și Iudith 
Tbmbry. Colegiul central de antre
nori urmează să hotărască măsuri
le care se impun : excluderea din 
loturile reprezentative pentru în
treg sezonul sau repetarea testului.

Și un fapt îmbucurător: compo
nența lotului național de seniori 
au obținut, în totalitate, rezultate 
bune și foarte bune, remareîndu-se 
Gh. Vulpe, D. Munteanu și N. 
Ghimbășanu. (Rd. T.).

„CUPA
Duminică s-a desfășurat pe tra

seul din cartierul Balta Albă ulti
ma întrecere de ciclocros programa
tă înaintea finalelor campionatului 
național. La„Cupa Olimpia" au par
ticipat peste 80 de concurenți, în
scriși la cele 5 categorii.

In proba seniorilor, victoria a re
venit de această dată cunoscutului 
ruțjer, Vasile Selejan. El l-a în
trecut clar pe campionul municipal 
Nicolae Voican. Probele de juniori ră- 
mîn — așa cum este firesc — 

’ o specialitate a. reprezentanților șco
lilor sportive. Iată clasamentele :

Turism (3 km) : 1. M. ANTONESCU 
ȘC. SP. 1) 8 :46 ; 2. A. Gutuie (Șc. 
sp. 1) 9 :04 ; 3. M. Anghel (Șc. sp. 
1) 9 :17 ;

Orlovski l-a învins însă(3—2) cind
Pe Bengtsson și faptul că cuplul Or
lovski — Kunz a cîștigat împotriva 
campionilor lumii, Johansson — 
Bengtsson. In general la majoritatea 
jucătoarelor fruntașe s-a resimțit 
pauza de 3—4 luni In pregătire. Din
tre băieți, așa cum am mai subliniat, 
Johansson a arătat cea mai bună 
formă, dar și Bengtsson s-a compor
tat satisfăcător, el luîndu-și revanșa 
la individual, în partida cu Orlovski. 
Cei doi suedezi se dovedesc și în 
continuare superiori celorlalți parte
neri, după ei urmînd Gomoskov, Sar- 
kojan și maghiarul Jonyer.

— Jucătorii români au fost elimi- 
la 

in-

al-

nați din turul I, la echipe ca și 
individual. Cum explicați acest 
succes pe toată linia ?

— Intr-adevăr, echipa noastră 
cătuită din Doboși și Ovanez a pier
dut cu 1—3 în fața Suediei, iar Ia 
individual. Ovanez a fost depășit ile 
Eankuti (Ungaria) cu 3—0, Doboși de 
Koszas (Ungaria) cu 3—1, iar Panait 
(după ce a trecut trei tururi prelimi
nare) de Raue (R.D.G.) cu 3—0. Nici 
Ia dublu, Doboși și Ovanez n-au 
știut să profite de un culoar mai li
ber, ei fiind eliminați de perechea 
Kocsis — Guttman cu 3—0, Doar în 
întîlnirea cu Suedia am înregistrat

s

mai bună a Iui Doboși. FT 
frumos in meciurile 
și Bcgntsson cărora 

dublu,

o 
a 
Johansson 
luat cîte un set, iar la 
boși — Ovanez a întrecut pe Pers
son — Thorsell cu 2—0. în afara a- 
cestor jocuri, noi ani mai susținut și 
o partidă amicală cu selecționata 
Austriei, fiind învinși cu 5—4. Nu
numai rezultatele, dar nici maniera 
de joc a sportivilor români nu m-a 
mulțumit. Ei cedează prea ușor chiar 
împotriva unor adversari de forțe 
apropiate. Nu Înțeleg această grabă 
de a încheia oricum acțiunile, de a 
scăpa de minge. Lipsa 
tate, mai cu seamă la Doboși, 
deosebit de pregnantă, 
buni, disciplinați, dar 
este totul Tenisul de masă românesc 
are nevoie și de elemente dotate 
multilateral, capabile dc performanțe 
pe plan internațional.

— .Și ce soluție întrezăriți ?
— Dacă actualii seniori nu 

marca progrese concretizate în 
zultate favorabile în întrecerile 
parteneri de peste hotare, 
vom apela Ia juniori. . ... ___
încă mai așteptăm. Nu. însă, multă 
vreme. Un prim test ne va fi oferit 
și dc campionatele internaționale ale 
Bulgariei, de la Plovdiv, la începu
tul lunii decembrie.

o competiție care își7

Spre deosebire de sezoanele com- 
petiționale precedente, anul acesta 
forul de specialitate a avut inspi
rata idee de a iniția, în perioadele 
de întrerupere a campionatului ca 
urmare a partidelor internaționale, 
o întrecere dotată cu „Cupa Fede
rației", la care participă echipele 
din primul eșalon. Scopul — măr- 
turist deschis chiar în regulament 
— de a asigura o continuitate în 
pregătire (plecînd de la principiul 
că, totuși, cel mai bun antrenament 
este jocul) și de >a permite elemen
telor tinere — pe care antrenorii 
nu îndrăznesc, încă, să le utilizeze 
în campionat — să acumuleze ex
periență și să se afirme, a fost 
atins. Deși se părea că vom asista 
la o întrecere de „agrement", spre 
lauda lor, mai toate echipele s-au 
angrenat în confruntări cu seriozi
tate, ceea ce a conferit disputei un 
justificat interes. De altfel, specia
liștii au apreciat — în mod una
nim — utilitatea „Cupei" pentru 
dezvoltarea sportului cu balonul 
oval.

în luna mai a anului viitor vom 
cunoaște cîștigătoarea ediției. Pînă 
atunci au mai rămas, de disputat, 
tot în primăvară, meciurile ultimei 
etape a returului, în seriile a II-a 
și a IlI-a. Se cunosc, deocamdată, 
două finaliste: Știința 
(învingătoare în prima 
Grivița Roșie (lideră în 
cundă cu un avantaj ce 
poate fi recuperat de a doua cla
sată). Cea de a treia va fi desem
nată de partida directă dintre 
Steaua și Farul, joc ce va avea loc 
la București și în care militarii au 
neapărată nevoie de victorie. în a- 
fara echipelor menționate, vom mai 
remarca evoluția echipelor Rulmen
tul Bîrlad, Politehnica Iași și Uni
versitatea Timișoara, garnituri care, 
de altfel, au o bună comportare 
și în campionat.

îngrijorătoare ne apare situația 
de la Vulcan care, deși a dispus 
de efectivul complet, nu a reușit 
prea multe, într-o întrecere în 
care formațiile celelalte au fost 
lipsite de jucătorii prezenți la lot. 
De altfel, se observă — fapt remar-

S3

15

cu 
le-a 
Do-

de combativi- 
este 

Sînt băieți 
aceasta nu

vor 
re
cii 

atunci 
Deocamdată,

C. COMARNISCHI

CUPA FEDERAȚIEIa 1

cat și cu alte prilejuri — o indij 
ferență inexplicabilă a asociației 
față de această disciplină, ce cu
noaște la Vulcan o frumoasă tra
diție. Mai este oare necesar să re
amintim că neprezentarea celor de 
la Vulcan la meciul de la Brîlad 
le-a atras o penalizare și în cam
pionat ? Tragem acum cuvenitul 
semnal de alarmă, pentru că încă 
mai este timp pentru redresarea 
lucrurilor. Sportul studențesc, Di
namo (fără multe „piese de bază“ 
și fără rezerve mai aproape de 
nivelul titularilor), C.S.M. r&ibiu. 
Chimia Năvodari și Agronomia Cluj 
au avut o comportare fluctuantă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Petroșani 
grupă) și 
seria se- 

nu mai

V. SELEJAN (Dînamo) 
OLIMPIA" LA CICLOCROS

Semicurse (6 km) : 1. N. DRAGNE
ȘC. SP. 1) 15:49; 2. N. Stan (Stea- 

3. M. Lăcătuș (Șc.ua) 16 : 12 ; 
Sp. 2) 16 : 21 ;

Juniori cat. 
NEGREANU
2. V. Căpitanu (Șc.
3. M. Valentin (Șc.

ÎNVINGĂTOR

1. Știința
2i Universitatea 

C.S.M. 
Agronomia

Scria
8
7
7
7
7

Vulcan a fost penali- 
o neprezentare.

a
6
6
2
1
1

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Grivița roșie 
Rulmentul 
Politehnica 
Dinamo 

5. Vulcan
*) Echipa 

zată pentru

1. Farul
2. Steaua
3. Sportul
4. Chimia
5. Gloria

5 0
3 1
2 2
1 0

16
13
12

8
a
5
4
4
2
0

Seria
7
7
8
7
7

stud.

CLASAMENTE 
Seria I

6
6
6
6

II-a
2 1 91—

I 2';45-rt 
0 5 «4^-
1 6 30—121

53
29
34
67

20
17
16
11
7*) ,

IlI-a
o
1
4
5
6

1
0
2
1
0

179— 44
124— 62
90—159
71—120
52—121

20
19
14
10
9

f'

MECIUL STEAUA-
UNIVERSITATEA DOMINĂ

MINIETAPA DE AZI
A CAMPIONATULUI

După cele trei partide 
mate duminică, azi, în 
primei divizii de rugby, ___
șoară celelalte întîlniri le etapei
a V-a.

Principala cenfruntare vă^ avea loc 
pe terenul Steaua, unde se vor în- 
tîlni echipele Steaua și Universita
tea Timișoara. Cele două garnituri 
— una deținătoare a titlului, cea
laltă fostă campioană — au în com
ponența lor jucători de certă va
loare. care la ultimele dispute in- 
tenraționale ne-au Oferit multiple sa
tisfacții. Partida va începe la ora 12,30.

Tot în Capitală va mai avea loc 
o întîlnire : Dinamo—Agronomia
Cluj. înclinăm să credem în victo
ria ’ 
nînd 
mai 
clujenii nu 
o echipă de 
gramat pe 
ora 14,45.

Celelalte două întîlniri se vor dis
puta la Bîrlad și Petroșani. Rul
mentul are ca adversară echipa 
Sportul Studențesc. Gazdele sînt re
cunoscute pentru tenacitatea cu care 
abordează fiecare meci, pentru fap
tul că sînt greu de depășit pe teren 
propriu. Dar, să nu uităm câ și 
studenții au în formație cîțiva rug- 
biști cu o bună reputajție. care pot 
în orice moment sâ pună în difi
cultate partenerii de întrecere. în 
sfîrșit, în derbyul studențesc, Știin
ța—Politehnica Iași prevedem un 
succes al petroșenenilor, deși par
tida se anunță a fi, totuși, ' echili
brată.

progra- 
campionatul 
țp desfă-

Juniori cat. I. (15 km) : 1. I. DU
MITRU (Șc. Sp. 1) 35 : 28 ; 2. M. 
Petre (Șt. Sp. 2) 36 :45 ; 3. C. Ște- 
fănescu (Voința) 37 :03 ;

Seniori (18 km) : 1. VASILE SE- 
LEJAN (Dinamo) 36 :29 ; 2. Mircea 
Romașcanu (Dinamo) 36 :29 ; 3. Ni
colae Voican (Dinamo) 36 :37 ;

Clasament final pe echipe : 1. O- 
LIMPIA 54 de puncte ; 2. Școala
sportivă nr. 1 — 58 p ; 3. Voința 77p.

La întreceri au participat și aler
gători din Brașov.

Intrucît traseul din cartierul Bal
ta Albă s-a dovedit a fi deosebit de 
bun pentru întrecerile de ciclocros, 
sugerăm federației de specialitate ca 
în sezonul competițional al anului 
1974 să organizeze tot aici finala 
campionatului republican. Ar fi util 
pentru concurenți și economicos pen
tru cluburi, asociații și chiar pen
tru federație.

TEHNICE DIN ATLETISM

a II-a
(Șc.

: 1. L.
29 : 39 ;
30 :07 ;
30 :18 ;

e Perioada de transferări în ci
clism este fixată în intervalul 1—31 
decembrie 1973.

bucureștenilor, 
de un'
multă

CONSFĂTUIREA CADRELOR

ediție a „TURULUI 
competiție ciclistă in
se va desfășura între

e A XX-a 
ROMÂNIEI", 
ternațională, 
10 și 23 iunie 1974. Au fost trimise 
invitații de participare federațiilor 
din Polonia, R.D. Germană, . Franța, 
Italia, Spania, Belgia, Iugoslavia, 
Cehoslovacia ș.a. Comisia de alcătu
ire a traseului așteaptă sugestii din 
partea consiliilor populare județene 
și municipale, consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport și a 
pasionaților sportului cu pedale.

începînd de astăzi se desfășoară 
la Snagov lucrările conferinței anu
ale a cadrelor tehnice din atletism. 
Din bogata agendă de lucru a confe
rinței spicuim: analiza activităților 
loturilor republicane și a an
trenorilor de lot, probleme ale

aceștia dispu-
XV mai omogen, cu 

experiență, în timp ce 
reușesc încă să devină 
temut. Meciul este pro- 
terenul Olimpia, de la

orientării pregătirii. atlelilor în 
lumina documentelor de partid 
și a hotărîrii C.N.E.F.S.. pro
bleme privind definitivarea regu
lamentelor coinpetiționăle și a pla
nurilor de pregătiră pe anul 1974

O Profesorii (antrenori de ciclism) 
de la Școala sportivă nr. 1 — Vasile 
Burlacu, Ion Stoica și Constantin 
Baciu — îi așteaptă pe tinerii dor
nici să practice sportul cu pedale 
să participe la concursurile de se
lecție.

C. Popescu (Olimpia) — unul din
tre „veteranii" ciclocrosului

DUMINiZĂ, ÎN POIANA BRAȘOV

ULTIMA FINALA DE CAMPIONAT A ANULUI
Sezonul de 

ză duminică 
tului republican.. Selecționați în fa
zele anterioare, participanții la fi
nale se vor reuni în Poiana Bra
șov pentru a-i stabili pe campioni, 
iată cîteva informații privind în
trecerea :

• Se . vor acorda titluri de cam
pioni ai României la ciclocros în
vingătorilor de la categoriile seniori, 
juniori mari și juniori mici.

• Competiția va începe la or(a 10. 
Traseele vor avea următoarea lun
gime : juniori mici — 12 km, juni
ori mari — 18 km, seniori — 24 km.

• Sîmbătă la ora 16 are loc’ re
uniunea de validare a înscrierilor,

ciclocros 1973 culminea- 
cu finalele campiona-

după care — la ora 18, la vila Aiu- 
niș — se desfășoară ședința tehnică.

9 Startul și sosirea — în drep 
tul clădirii poștei din Poiana Bra
șov (lingă cabana Poiana Ursului). 
Recunoașterea oficială a traseului se 
va face duminică dimineața, la ora 9. 
Deci, practic, participanții la fina
lele campionatului nu vor avea po
sibilitatea să se pregătească pe tra
seul întrecerii. Organizatorii le re
zervă — cum s-ar spune — o... 
surpriză.

® Este așteptată cu interes parti
ciparea concurenților din 
sprijinite direct și efectiv 
derație : București, Brașov, 
Brăila, Cluj, Tg' Mureș' ș.a.

centrele 
de fe- 

Ploieștl,

tn mai multe orașe din țară 
au continuat întrecerile de box pe 
echipe, din cadrul „Cupei Federației". 
Formațiile angajate în întrecere au pre
zentat cele mal bune garnituri. A fost 
înregistrată și o surpriză de mari pro
porții : Mircea Tone (B.C. Galați) a 
pierdut prin k.o. în fața necunoscutului 
Ion Enache (ASA Bacău). Iată rezulta
tele îuregistrate : Box club Galati —
A.S.A. Bacău 26—18; Box club Brăila — 
Combinata C.S.M. + Voința Cluj 27—15; 
A.S.A. Cluj — Muscelui Cîmpulung 
28—18; Selecționata sindicală a județu
lui Constanța — Farul Constanța 14—24. 
La Medgidia, unde a avut loc reuniunea, 
s-au înregistrat și 2 rezultate mai puțin 
scontate. La semimijlocie. T. Ciobotarq 
l-a învins prin abandon pe redutabilul 
T. _ Koksar. iar Cherim Negib a dispus _ 
prin descalificare de Valeiu Filip, în 
cadrul categoriei mijlocie mică.

HANDBAL Formația masculină Di
namo Brașov a întreprins un turneu de 
mal multe jocuri în Cehoslovacia și 
Ungaria. în prima partidă, handbaliștii 
brașoveni au primit replica echipei Cer
vena Hvezda Bratislava, în fața căreia au 
obținut un rezultat de egalitate : 20—20. 
Apoi, Dinamo Brașov s-a aliniat (a star
tul unui turneu, desfășurat tot în ora
șul Bratislava, la care au mai participat 
formațiile Ozdi Kohaz (Ungaria). Ceho
slovacia tineret și Cervena Hvezda. Ele-

vii antrenorului I. Donca au realizat ur
mătoarele rezultate : 13—12 (7—8) cu
Ozdi, 13 12 (9—5) cu Cehoslovacia tine
ret șl 14—17 (7—9) cu Cervena Hvezda. 
Echipa din Bratislava a ocupat primul 
loc in clasamentul turneului, fiind ur
mată de team-ul brașovean. Este de 
notat faptul că jucătorul Nicolae 
Messmer a ocupat locul secund în cla
samentul golgeterllor. cu 20 de goluri. 
La întoarcerea în tară, brașovenii s-au 
opnț în Ungaria unde au susținut o 
partidă în compania formației de divizia 
A, Voros Meteor Budapesta. Victoria a 
revenit reprezentanților noștri cu 29—23 
(10—12). remareîndu-se jucătorii Schmidt, 
Bogolea, Hotnog și Messmer, b COMI
SIA DE DISCIPLINA a federației de 
specialitate a dictat și o serie de sanc
țiuni pentru cavalerii fluierului (în zia
rul de ieri am prezentat sancțiunile ju
cătorilor). Iată arbitrii în cauză • Remus 
Balint (Hunedoara) — suspendat o lună, 
Istvan Nagy și Iosif Mathe (Tg. Secuiesc)
— avertisment. Mircea Pascal (Tecuci)
— trei luni, D. Gherghisan si C. Dră- 
gan (Iași) — avertisment. Gh. Dichisan 
(Baia Mare) — 4 etape, Al. Albu si ' I. 
Dobre (Brașov) — 4 etape, C.'Vasilache 
(Gh. Gheorghiu-Dej) — 4 etape.
Păuncscu (București) — 4 etape.

Ion 
Ale

xandru Milcti (Petroșani) — o lună, 
Traian Prejmer (Năsăud) — avertisment, 
Mihai Cicerone (Brăila) — o lună.

$r
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LA PENULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A DE JUDO ■■

DRUMUL CAMPIOANEI A FOST NETEZIT

LA ORDINEA ZILEIi ASTAZI, 16-imile

Confruntările penultimei etape a 
campionatului Diviziei A de judo 
au confirmat prevederile, fiind de
cisive cel puțin In ceea ce privește 
echipa care avea să ia sau nu op
țiunea pentru titlul de campioană, 
înaintea acestei etape, 4 din cele 12 
formații care activează în divizie 
aveau șanse de a acumula puncte
le necesare asigurării unei bune 
poziții în clasament, astfel ca la 
ultima etapă (cînd fiecare echipă 
va susține cîte un singur meci) să 
concureze cu cit mai puține emoții. 
Este vorba de Dinamo București, 
Dinamo Brașov, Politehnica și 
I.E.F.S. București. Oricare dintre 
aceste formații ar fi obținut vic
torii în ambele confruntări ale eta
pei asupra căreia ne referim și-ar 
fi înscris candidatura la titlu. Dar, 
Politehnica, singura echipă ce nu 
cunoscuse înfrîngerea de-a lungul 
campionatului, a pierdut atît în fața 
Universității București cit. și a gar
niturii giuleștene. La Tg. Mureș, 
echipa studenților de la I.E.F.S. a 
fost întrecută de Șc. sp. Unirea din 
Iași, iar la Miercurea Ciuc, meciul 
derby al campionatului, Dinamo 
București — Dinamo Brașov, a luat 
sfîrșit cu surclasarea formației bra
șovene. Cum echipa brașoveană a 
pierdut și în fața Constructorului 
din Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești și-a consolidat poziția de 
lider, ea puțind fi considerată vir
tuală campioană. în cadrul ultimei 
etape, echipa clubului din Șos. Ște
fan cel Mare va întîlni pe Politeh
nica București, asupra căreia are 
un avantaj de 2 puncte și, deci, 
rezultatul acestei partide nu mal 
poate amenința, în nici un caz, lo
cul I deținut de dinamoviștii bucu- 
reșteni.

Dacă în privința viitoarei cam
pioane totul a fost clarificat, între
cerile acestei etape au angrenat nu 
mai puțin de 5 echipe în lupta 
pentru locurile 2 și 3 : I.E.F.S., 
Rapid, Politehnica, Universitatea 
București și Dinamo Brașov. Din
tre acestea, șanse mai mari se pare 
că au I.E.F.S., Universitatea și Di
namo Brașov, care pornesc favorite 
în partidele ce le vor avea de 
ținut. Mai mult ca sigur. însă, 
partajarea formațiilor ce se 
clasa pe locurile 2 și 3 va fi 
cisă de punctajul tehnic.

Privind a doua jumătate a . 
samentului, etapa de sîmbătă și du
minică nu a adus nici o modificare. 
Începînd de la locul al 6-lea toate

formațiile și-au păstrat pozițiile a- 
vute în etapa anterioară. Așadar, 
una dintre cele două echipe care 
va retrograda fiind mai demult cu
noscută (Universitatea Craiova), 
semnul de întrebare privind a doua 
formație continuă să se mențină și 
la ultima etapă. Constructorul 
Miercurea Ciuc, întrecînd pe Dina-

primele locuri și nici nu este ame
nințată. Se pare că mult mai difi
cilă va fi misiunea echipei din 
Miercurea Ciuc, nevoită să-și apere 
ultima șansă în fața Universității 
București, care pe lingă faptul că 
este angrenată în lupta pentru un 
loc pe podium — dispune și de o 
garnitură omogenă, pretenții

loan Pctrof (Universitatea București) a reușit o priză de kame-ude-hl- 
shigi-juji-gatame (luxarea brațului in cruce) determininău-l pe Mihai 

învins prin ippon

Foto : Ion MIHAlCA

Stratan (Politehnica București) să sc recunoască

(Urmare din pag. 1)

I
I

sus-
de-
vor 
de

ela-

mo Brașov, a făcut un pas spre 
evitarea retrogradării. La rîndu-le, 
însă, Șe. sp. Unirea Iași și Uni
versitatea Cluj au obținut cîte un 
punct foarte prețios. De altfel, vic
toria tinerei echipe ieșene în con
fruntarea cu 'una dintre cele mai 
bune garnituri din divizie, I.E.FS., 
a constituit o surpriză de proporții. 
Mai mult, succesul ieșenilor a fost 
realizat în deplasare. Firește, ulti
mele confruntări pentru aceste trei 
echipe sînt cît se poate de impor
tante. Unirea Iași, urmînd să înțîl- 
nească pe Universitatea Craiova, 
are o excelență ocazie de a evita 
retrogradarea. Universitatea Cluj 
este favorită în partida cu A.S.A. 
Tg. Mureș, care nu poate aspira la

victorie. Deci, penul- 
avut darul să net.e-

justificate la 
tima etapă a 
zească drumul campioanei și toto
dată sa 
locurile 
evitarea

înăsprească lupta pentru
2—3 cît și pe cea pentru 
retrogradării.

Costin CHIRIAC

CLASAMENTUL
1. DINAMO BUCUREȘTI
2. I.F.F.S. București
3. Rapid București
4. Politehnica București
5. pinamo Brașov
6. Universitatea Buc.
7. Unirea Arad
8. A.S.A.-Tg. Mureș
9. Universitatea ^Cluj

10. Șc. sp. Unirea lași
11. Constructorul M. Ciue
12. Universitatea Craiova

10 9 0 1
10 7 0 3
10 7 0 3
10 7 1 2
10 G 1 3
10 6 0 4
10 5 0 5
10 4 0 6
1'0 3 0 7
10 3 0 7
10 2 0 8
10 0 0 10

37-12
39-20
29-20
27-20
33-15
27-21
24-24
19-30
19- 29
17-33
20- 27
7-41

CÎTEVA RĂSPUNSURI LA 0 ÎNTREBARE
(Urmare din pag 1>

cuie, tricouri mici, treninguri. Discu
ția cu directorul magazinului, tova
rășul Vasile Pădureseu, ne-a confir
mat absența acestor articole dezira- 
bile. Dar am aflat că lipsa de ritmi
citate în aprovizionare va dispare în 
scurtă vreme, datorită reorganizării 
acestui proces și legăturilor directe 
ce s-au stabilit de puțină vreme între 
respectiva ur.itate de desfacere și 
unitățile producătoare, lată așadar, o 
veste plăcută pentru amatorii de 
sport din Vaslui.
O SINGURĂ ÎNTREPRINDERE 
(din 5 vizitate) POATE TRECE 

„EXAMENUL" ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DE MASĂ...

Fabrica de confecții — bine cunos
cută pentru modul exemplar în care 
este organizată aici gimnastica la 
locul de muncă — este singura uni
tate din cele 5 vizitate în care s-a 
dfesfășurat în acest an campionatul 
s-iociației sportive la handbal, cros, 
popice și șah. Au fost angrenate în 
întreceri peste 500 de tinere. Credem, 
însă, că posibilitățile nu sînt onorate 
prin rezultate 
fel, — după 
mat și ing.

pe măsură. Ast-
cum ne-a infor-

___  Simon Grimberg. 
președintele asociației sportive Con
fecția — în campionatul de handhal
au fost angrenate doar trei dintre 
cele opt secții ale întreprinderii. 
Mai mult, se putea organiza o între
cere similară și la volei sau la tenis 
de cîmp. Am primit asigurări că, în 
cei mai scurt timp, va avea loc o 
ședință de organizare în care se vor 
pune bazele campionatelor de asocia- 

-ție la 5 sau 6 discipline, cu formații 
reprezentînd toate secțiile existente 
în fabrică. Dar iată care este situația 
în celelalte întreprinderi.

Există ’cazuri în care alcătuirea 
echipelor s-a oprit la reprezentativele 
întreprinderii, iar partidele se desfă
șoară numai între întreprinderi sau 
se concurează doar în competițiile 
inițiate la nivelul orașului. Filatura 
Vaslui se numără printre acestea. Noi 
apreciem la adevărata valoare, con
cursul conducerii (director ; Gh. Du
mitrescu) în construirea unui teren 
de handbal și volei, foarte cochet, 
cu instalație pentru nocturnă, supra
pus cu unul de tenis. Dar nu putem 
fi de acord cu faptul că aceste tere
nuri nu găzduiesc, așa cum ar pu
tea-o face, întrecerile unui campio
nat intern bine pus la punct, cu 
participarea lărgită a salariaților. Nu 
este de loc rea ideea expusă chiar 
de către președintele de sindicat de 
aici, Elena Miron, conform căreia, în 
timpul liber, cîte o zi pe săptămînă 
(sau chiar două) să fie rezervată 
handbalului sau voleiului sau tenisu
lui de cîmp. După cum se vede, ini
țiative (deocamdată, teoretice...) 
posibilități există. Pe cînd 
stata și fapte concrete ?

Lucrurile se urnesc greu 
ția sportivă Sănătatea, a 
din Vaslui. Unitate relativ 
an de existență), această 
nu a organizat campionatul 
nici o disciplină. Cu toate 
aici o instructoare (Elena 
care pregătește o .
(singura, din păcate, cînd ar mai pu
tea ființa alte 10 după numărul sec
țiilor existente) ; cu toate că dr. Emil 
Alexa, președintele comisiei de fot
bal, este un mare pasionat: cu toate 
că amatorii de tenis de masă se duc 
în alte părți ca să practice discipli
na .preferată... De ce? Singurul răs
puns poate fi dat doar prin absența 
unei mîini ferme, de bun organiza-

tor, care să unească și să conducă 
toate forțele sportive ce Se află în 
această instituție care are în grijă 
tocmai... sănătatea oamenilor.

Cu totul sporadice sînt manifestă
rile sportive de la nivelul asociațiilor 
sportive IPROFIL, din cadrul Fabri
cii de mobilă din localitate, șl Auto- 
rapid. Activitatea se rezumă la cite- 
va întîlniri „amicale" (dar și întîm- 
plâtoare) la volei și fotbal. Handbal 
nu se face deloc, iar la atletism 
(cros în special) se participă doar în 
cazul în care organul sindical jude
țean de 
asociații 
pe oraș 
plat cu 
ratelor", 
masive întreceri 
drul asociațiilor așa cum era foarte 
normal. Situația nu poate fi tolerată 
în continuare și se impun măsurile 
de rigoare, cu atît mai mult cu cît, 
la Autorapid, există și un cămin de 
nefamiliști, pentru care asociația 
sportivă nu a făcut nimic pe linia 
•angrenării în activitatea de educație 
fizică. Am fost informați că și aici 
s-au făcut (cu rezultate bune) efor
turi în direcția construirii unei baze 
materiale, alcătuită din terenuri de 
sport. Dar nu e păcat de ele dacă, 
odată realizate, nu sînt folosite 
mod corespunzător, eficient ?

★
Rezultatele raidului nostru au 

în evidență realizări mai ales în 
meniul construcției de terenuri, fie 
simple fie mai complexe, fapt care 
denotă o oarecare preocupare din 
partea asociațiilor sportive sindicale

resort cere expres acestor 
să participe la întrecerile 

sau pe județ. Așa s-a Intîm- 
finala „Spartachiadei sindi- 
care n-a fost precedată de 

desfășurate în ca-

din Vaslui. Dar principalele deficien
țe se manifestă în direcția organiză
rii, la nivelul celor 4 întreprinderi, 
a activității propriu-zise, a cărei 
expresie principală o constituie cam
pionatele pe asociație. Așa cum am 
văzut la fața locului, este necesar să 
se muncească mult mai susținut la 
capitolele angrenării masive a sala
riaților în practicarea sportului (Fa
brica de confecții), alcătuirii unui 
mare număr de formații la nivelul 
unităților de producție și nu numai 
a reprezentativelor întreprinderii (Fi
latura), operativității sporite în de
clanșarea campionatelor (Sănătatea), 
în tine, exploatării judicioase și to
tale a bazeior existente (IPROFIL 
Autorapid).

NE ADRESĂM 
„CONFECȚiEI",..

ȘÎ

în

scos 
do-

Iată, schematizate, rezultatele 
unei anchete efectuată de respon
sabilul secției sport-turism din 
Consiliul județean al sindicatelor, 
loan Netedu : din 410 salariate de 
la Fabrica de confecții, 363 sînt de 
acord cu practicarea gimnasticii 
de producție : 280 doresc să prac
tice turismul ; 286 
pe la întreceri de : 
(125), handbal (80), 
(8), tenis de masă

După un calcul 
făcut, din acest ultim număr de 
amatoare ce vor să. practice dife
rite discipline sportive, se pot al
cătui 4 echipe de fotbal, 10 de 
volei, 6 de handbal și cîte una 
de popice, șah și tenis de masă...

vor să partici- 
fctbal (59), volei 
popice (8), șah 

(6).
foarte ușor de

Și
vom con-

la asocia- 
spitalului 
nouă (un 
instituție 
intern la 
că există 
Buruiană) 

echipă de volei

I

mâții veleitare Și ele la Un loc 
într-o fază și mai avansată. A- 
cestea sînt Delta Tulcea, Eîectropu- 
tere Craiova, Chimia Rm. Vîlcea, 
C.F.R. Pașcani, Ș.N. Oltenița, Mine
rul Baia Mare și Gloria Bistrița.

C“-ul este prezent cu 4 echipe, 
număr rezonabil pentru res- 

:tîva categorie: Oltul Sf. Gheor- 
ghe (locul I, cu 22 p, în sria XI-a), 
Poiana Cîmpina (locul 2, cu 17 p, 
în seria a Hl-a, la numai 3 punc
te de Unirea Focșani), Dacia Orăș- 
tie (locul 5, cu 15 p, în seria a 
VlII-a, și ea la 3 puncte de lide
rul „grupei", Minerul Moldova 
Nouă), în sfîrșit, Știința Petroșani 
— locul 14, cu 10 p, în seria a 
Vil-a.

Desigur, principalul punct de a- 
tracție al ,.16“-imilor îl constituie 

5 confruntări între diviziona- 
A. Două dintre ele sînt progra- 

în cuplaj, pe stadionul
: C.S.M. Reșița

♦

I
I
I
I
I

cele 
rele 
male, în cuplaj, pe stadionul „23 
August" : C.S.M. Reșița — Politeh
nica Iași ■ (în deschidere) și U.T.A. 
— Universitatea Craiova. Ambele 
partide ni se par, la ora actuală, 
echilibrate, constituind, totodată, 
pentru U.T.A. și un prilej de re
vanșă. Pentru că, . să ne amintim, 
in meciul disputat în această toam
nă în campionat, la Arad, victoria 
(scor 4—2) a revenit elevilor lui Con
stantin Cernăianu.

Cu același gînd de revanșă (în 
fața lui ..Poli"), se prezintă, astăzi, 
la Rm. Vîlcea, și echipa F.C. Con
stanța. In partida desfășurată în 
campionat (etapa a IV-a, la 26 au-

gust), studenții timișoreni au învins 
la limită, cu 1—-0, 
înscris de Bungău, 
Un singur gol care, 
tuturor asalturilor.

învinsă cu două
la Cluj, în campionat (scor 0—2), 
F.C. Argeș își va reîntîlni adversa
rii de atunci, fotbaliștii feroviari 
din orașul de lingă dealul Feleacu- 
lui, pe propriul teren, după cum 
s-a stabilit de comun acord. Un 
motiv în plus pentru a i se a- 
•corda formației piteștene prima 
șansă în partida de azi.

Steagul roșu și S.C. Bacău, 
de-al cincilea meci între diviziona 
rele A, Se întîlnesc în „premieră" 
în această toamnă. Dincolo de ine
ditul faptului, această partită cîș- 
tigă în interes și prin aCcea că, 
mai puțin satisfăcuți de evoluțiile 
lor în campionat, atît brașovenii 
cît. mai ales, băcăuanii țintesc la o 
reabilitare prestigioasă în Cupă.

Care sînt adversarii celorlalte di
vizionare A ? 
tl-a a Diviziei

printr-un gol 
in minutul 1. 
apoi, a rezistat

etape în. urmă

cel

lideră în seria a 
și, în același timp 
trofeului (Chimia 
pentru Rapid ; o 
locului I, de astă 
(Gloria Buzău) — 

'g. Mureș;
(C.F.R.

O 
B 

o deținătoare a 
Rm. Vîlcea) — 
altă ocupantă a 
dată în seria I 
pentru A.S. Armata Ti 
două alte divizionare B 
Pașcani și Ș.N. Oltenița) — pentru 
Petrolul și, respectiv, Dinamo ; 
două divizionare C. (Dacia Orăștie 
și Poiana Cîmpina) — pentru Spor
tul studențesc și, respectiv, Steaua ; 
două formații din campionato’e 
județene (Partizanul Bacău și f 
ruința Aleșd) — pentru Jiul și, res
pectiv, „U“ Cluj.

între 26 ți 28 noiembrie

30 DE JUCĂTORI CONVOCAȚI LA SNAGOV
I între 26 și

va desfășura.

ICxe 111 v ta vvmyit va.
cu jucători tineri în posturile defi
citare ale loturilor A și de tineret.

de selecție în

28 noiembrie a.c. se 
la Snagov, o acțiune 
vederea completării,

Secretul tinereții bătrinului Altafini
Comisia de medici solicitată de 

clubul Juventus Torino să efectueze 
un examen de o deosebită seriozi
tate și complexitate lui Jose Altafini, 
conchide : „La 36 de ani, fostul cen
tru atacant al echipei Braziliei are 
forța și vigoarea unui om de 28 de 
ani". Altafini explică verdictul me- 

că și-a organizat 
să aibă cel puțin 
zilnic, că n-a făcut 
fel. Și că. la cla- 

antrenament, a 
ani, ședințe de 

de forță.

nopților pierdute. Actualii jucători 
de frunte au obligații și solicitări 
indiscutabil mai mari decît în trecui; 
nu numai programul competitions! 
s-a dublat, aproape, dar și gradul 
de angajare al partidelor crește, cum 
constatăm, intr-un ritm susținut. Așa. 
că un fotbalist, mai cu seamă care 
a intrat și în regimul obligațiilor 
club-națională la vîrste cînd — in. 
trecut — jucătorul abia apărea în. 
vederi pentru formația întîi. nu 
poate atinge zonele unei cariere re
marcabile fără o deosebită rigoare 
a antrenamentului în regie proprie. 
Din nefericire, constatăm că grija 
pentru odihnă: și refacere cade pe al 
doilea plan la mulți dintre fotbaliș
tii tinerei generații. Aflăm, spre pil
dă, că Bartales — care de-abia a 
făcut ochi în Divizia A — dă griji 
antrenorilor de la Rapid prin viața 
lui dezordonată. Grupul internaționa
lilor precoci (Dumitru, Dinu, Dumi- 
trachc, Dobrin). dar nu numai ei tre
buie să reflecteze cu toată seriozita
tea la adevărul prezentat de atîtea 
și atîtea exemple, anume că forțele 
pentru finalul carierei acum se adu
nă, acum, în anii cînd ai impresia că 
tinerețea învinge totul, rezolvă totul. 
De la somn la alimentație și la pro
gramul orelor libere, de la evitarea 
alcoolului și tutunului pînă la com
pletarea pregătirii specifice cu an
trenamente complimnetare, totul tre
buie avut în vedere. Altfel vom asis
ta cu părere de râu cum elemente 
care aveau absolut toate posibilitățile 
să realizeze recorduri de longevitate, 
de jocuri în echipa națională și în 
campionat în fotbalul nostru dispar 
în plină cursă spre aceste țeluri așa 
de atrăgătoare și de greu de atins.,

Eftimie lONESCU

dieilor specificînd 
astfel viața îneît 
zece ore de somn 
excese de nici un 
șicul program de
adăugat, îii ultimii 
înot și de lucru în sala 
Evenimentul a produs destulă vîlvă 
în cercurile fotbalistice, dar 
făcut decît să reactualizeze 
și etern Valabilul adevăr că 
vitatea sportivă nu poate fi
— în condițiile performanței — fără 
o sobrietate deplină a vieții perso
nale încă de la începuturile carierei. 
Oricîte speculații s-ar face, oricîte 
istorioare s-ar povesti, adevărul e că 
roți marii jucători de la noi și de 
ăiurea care au 
lungă durată po 
balistice au fost 
sebit echilibru, 
exemplară și în 
viață, aceea nevăzută
Luați pe cine vreți : Kopa, Masopust, 
Fele, Di Stefano, Netto, Matthews, 
Schroiff, Bonipcrti, Hamrin etc. — 
sînt nume ale generației ultime re
trase de pe stadion, generația de 
după al doilea război mondial, nume 
din marea arenă internațională. Tre
ceți și la noi : Alexandrescu, Nun- 
weillerii (III și IV), Constantin, Dri- 
dca, Datcu, Hălmăgeanu, dr. Geor
gescu etc., ca să nu mai pomenim 
de cei mai recent caz de record de 
activitate — Lereter. N-au fost toți 
aceștia niște oameni respectați și de 
încredere, jucători care și-au condus 
cariera cu o mare grijă și echilibru 
și au avut bucuria să culeagă satis
facții absolut meritate ? Astăzi, un 
Adam, un Oblemnco, un Sătmăreanu, 
un Lucescu, un Surdan, un Radu 
Nupweiller, nu reprezintă aceeași ca
tegorie de sportivi ?

Această listă nu vrea decît să 
atragă iarăși atenția tinerilor și 
foarte tinerilor jucători că e foarte 
înșelătoare ideea că tinerețea poate 
acoperi dezordinea 
viața personală. 
Mai curînd sau 
amintim doar de Rahn și 
sale cu vin de Rhin în loc de echi
pament, sau de acest Best, ratat de 
propriiie-i rătăciri, ca să nu mai 
reluăm lista — care nu e scurtă și 
nici lipsită de nume de mari talente
— ale fotbalului nostru cu biografii 
sportive frînte de timpuriu numai 
și numai din pricina chefurilor și a

el n-a 
marele 
longc- 
atinsă

realizat curse de 
piscurile vieții fot- 
oameni de un deo- 
sobri, de o ținută 
joc și în cealaltă 

din tribune.

COMPLETAREA CALENDARULUI
INTERNATIONAL AL LOTULUI 
REPREZENTATIV PE 1974(F.C. Constanța) și Hajnal (A.S.A. 

Tg. Mureș) — fundași ; Gherghell 
(Steagul roșu), DumitrittIV (Steaua), 
Bălăci (Universitatea Craiova), Ră- 

•duicscu (F. C. Galați) și Boloni
(A.S.A. Țg. Mureș) — mijlocași : 
Troi (F.C. Argeș), Anghel (Steagul 
roșu), Mulțescu (Jiul), 
(Sportul studențesc),
(Steaua), D. Georgescu (Dinamo), 
Mărculescu (F.C Constanța), V. Mu- 
reșan („U“ Cluj). Florea (C.S.M. 
Reșița), Bathori II (Olimpia Satu 
Mare) și Dănilă (Politehnica Iași) 
— atacanți.

După cum se știe, echipa noas
tră națională at*e programate, pen
tru prima jumătate a anului viitor 
o serie de meciuri, în deplasare j 
cu Franța la 23 martie, cu Brazi
lia la 17 aprilie și cu Cehoslova
cia la 24 iunie. Pentru a asigura 
tricolorilor prilejul unei verificări 
în fața publicului nostru, F.R.F. 
duce tratative cu forurile similare 
din Olanda, Iugoslavia, Anaiia, Po
lonia, Bulgaria, R. F. Germania 
pentru organizarea unei întîlniri la 
București, în cursul lunii mai, de
sigur în funcție de programul re
prezentativelor respective. De ase
menea, S-au făcut propuneri pen
tru completarea calendarului in
ternațional al celei de a doua pe
rioade a anului viitor.

și abuzul din 
Totul se plătește, 
mai tirziu. O să 

valizele
Iată jucătorii convocați :

i Iași), Jivan 
(Politehnica Timișoara) și Bathori 
(Olimpia Satu Mare) — portari; 
Anghelini (Steagul roșu), Porațchi 
(„U“ Cluj). L«pu (C.F.R. Cluj). Do- 
îirău (Dinamo) M. Oltcanu (Stea
gul roșu), Schepp (U.T.A.), FI. Ma
rin (Rapid). Matei („U“ Cluj), Gri- 
gorc (Sportul studențesc). Nistor

Costaș (Politehnica 
(Politehnica Timișoara

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

D.

DUPĂ 14 ETAPE IN DIVIZIA A

0 In cele nouă partide ale etapei 
a XlV-a s-au marcat 13 goluri, media 
lor — 1,44 — fiind cea mai mică de 
la începutul campionatului. Pînă în 
prezent, s-au înscris 317 goluri : 232 
gazdele, iar 85 oaspeții.

0 Dudu Georgescu este singurul 
jucător care a reușit să înscrie 2 go
luri în această etapă.

0 Universitatea Craiova, reușind 
cel mai mare procentaj (86 la sută) 
din punctele posibile, iar S.C. Ba
cău, ac.umulînd doar 9 puncte, au 
făcut să se înregistreze cea mai mare 
diferență de pînă acum între prima 
șl ultima clasată : 14 puncte.

0 Obținînd victoria la Cluj, echi
pa Jiul a mărit numărul succeselor 
realizate în deplasare i 13. Din cele 
J26 de partide, 92 s-au încheiat în fa
voarea gazdelor, 21 s-au terminat la 
egalitate, iar în 13 victoria a fost de 
partea oaspeților.

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag. 1) (Dinamo) ; „Fără 

a făcut sîmbătă

M. Sandu 
R&ducanu

CIFRELE VORBESC
• In această etapă și-a făcut apa

riția încă un jucător în 
campionat i Roșea (Rapid).

actualul

au con- 
au pri- 
ziarului

000

73 500

• Cei nouă arbitri, care 
dus partidele acestei etape, 
mit, din partea cronicarilor 
nostru, 42 de stele (cel mai mare nu
măr de la începutul campionatului) : 
6 au primit cîte Ținci, >iăr 3 cîte pa
tru. în cele 14 etape, cavalerii fluie
rului au acumulat 538 de

IX-a, iar cei mai puțini — 
în etapa a XI-a.

<9 Clasamentul orașelor, 
mediei de spectatori (cifră 
mativă), după 14 etape, se 
astfel : 1 CRAIOVA 26 400 ; 
soara 19 800 ; 3 București 17 600 ; 
( onstanța 16 100 ; 5. Reșița 14 300 ; 
Arad 12 200 ■ 7—9. Brașov, Ploiești și 
Tg. Mures 9 500 , 10. Iasi 9 400 ■ 

* Bacău 8 700 ; 13. 
Petroșani 4 9G0.

pe baza 
aproxi- 

nrezintă 
2. Timi-

4 
; 6.

SITUAȚIA MECIULUI F.C. ȘOIMII
SIBIU - FLACĂRA MORENI VA FI
DISCUTATĂ ÎN BIROUL FEDERAL
în urma memoriului depus de 

F.C. Șoimii Sibiu și analizat de co
misia de competiții a F.R.F., care 
a decis rejucarea meciului cu Fla
căra Moreni, Biroul federal va re- 
analiza cazul, în ședința sa de vi
neri 23 noiembrie, urmînd să ia cu 
acest prilej, o hotărîre definitivă.

de penetrabilă. Ne-am propus, deci, 
să închidem culoarele de ofensivă 
ale partenerilor, să dezorganizăm jo
cul atacanților săi, ademenindu-i spre 
acțiuni individuale. Ați observat, 
cred, că noi am început meciurile cu 
linia noastră a treia și nu cu pri
ma, tocmai pentru a-i atrage în a- 
eeastă capcană. Atacurile am hotă- 
rît să le construim cît mai simplu, 
dar cît mai repede, cu o mare eco
nomie de pase, fără cine știe ce 
subtilități tactice sau înflorituri. Am 
contat, din acest punct de vedere, pe 
forța de pătrundere a lui Gheor
ghiu,, plasamentul lui Geza Szabo, 
omogenitatea tripletei Curelaru—Ke- 
menesy—Nistor, eu șl Ioniță înde
plinind funcția de fundași coordo
natori, cu misiunea de a șuta de la 
semidistanță și distanță ori de cîte 
ori se va ivi ocazia. Tactica ne-a 
reușit integral în primul meci, în 
care — așa cum s-a văzut — domi
narea noastră din final a 
fost clară.

Duminică, Dinamo a jucat mult 
mai decis, n-a 
le făcute cu o 
totuși, că dacă 
comitea cîteva 
zultatul ar fi 
din propria experiență, că 
sportiv poate avea o zi
Sînt bucuros că am oferit publi
cului două jocuri frumoase și inte
resante, cum sper câ vor fi toate 
întîlnirile noastre cu colegii de ta 
Dinamo".

EDUARD PANA 
îndoială că Steaua 
unul din jocurile sale cele mai bune 
din ultimii ani. Dar, la fel de ade
vărat este faptul că evoluția noastră 
sub posibilități i-a facilitat aceasta.

Cauza eșecului rezidă în nere- 
spectarea de către unii jucători (fun
dașii și linia a doua, mai ales) a 
Ideilor tactice asupra cărora că
zusem de acord înaintea meciului. 
Am stabilit că vom juca colectiv, 
rapid, cu o permanentă circulație i 
pucului și jucătorilor, atent în apă
rare. " ’
întîmplat așa. Ieșirile din 
s-au încercai mal mult prin 
individuale, precizia paselor

Pe gheață lucrurile nu s-au 
treime 
acțiuni 

a

BASCHET
„PRECIZIA ARUNCĂRILOR

A

lăsat

DE IA
FOST

mat repetat greșeli- 
seară înainte. Cred, 
portarul Netedu nu 
greșeli grave, 

fost egal. Dar,

baschet Farm Constanța 
București (încheiat cu 

de mare in- 
stabllirea echipelor

re- 
știu 

ibrice 
slabă . ..

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT

Meciul, de
— Politehnica 
victoria primei formații, 
gemnătate pentru
ce se vor califica în grupa 1—6 a di
viziei A, 
cei mai 
mâții;

ANTON
„Echipa noastră
proape la toate capitolele. Ne-am apă
rat destul de bine, intercepțiile și 

■ contraatacurile au prins de multe ori 
pe picior greșit apărarea bucureșteni- 
lor, iar precizia aruncărilor de la dis
tanță și semidistanță 
Cred că unul din
l-a constituit trecerea

este comentat de doi dintre 
buni jucători ai acestei ior-

SPINU (Farul Constanța): 
a fost superioară a-

a fost decisivă, 
atu-urile noastra 
rapidă din apă-

PENTRU LUNILE NOIEMBRIE Șl DECEMBRIE .1973 POLO

de dorit și astfel s-a dereglat între
gul 
am 
din 
dar
mo 
la

mecanism 
reușit să 
greșelile 
socotesc

a evoluat cu nu mai mult de 60 
sută din potențialul său real. 

Este cunoscut că în echipa noastră 
se experimentează formule noi de 
alcătuire a liniilor ceea ce influen
țează în mod obiectiv asupra omo
genității. Din acest punct 
re, jocurile cu 
sebit 
nerii 
biție 
și să

al echipei. A doua zi 
corijăm o bună parte 

comise în primul joc, 
că și duminică Dina-

de' utile, 
noștri au 
nu poate 
ne stimuleze".

Steaua au 
iar faptul 
luptat cu 
decît să

de vede- 
fost deo- 
că parte- 
atîta am- 

ne bucure

APĂRUT

9 100 ; 12.
7 400 : 14.stele : de

din sumarul căruia 
vă recomandăm :

Foto :
Marinei HUZONI - Cluj

Un aspect cît se poa
te de 
strind 
patru 
încearcă să 
mingea, care 
să însă de 
I. Gabriel.
meciul „U“ Cluj — Jiul

elocvent demon- 
ineficacitatea : 

jucători clujeni 
lovească 

este prin- 
portarul 

Fază din

A. SPÎNU (Farul)

391 AL REVISTEI

DISTANTĂ
DECISIVĂ"

$1

De

SEMIDÎSTANTĂ

asemenea, noi am 
lupta

rare în atac, 
avut mai multe recuperări în 
sub panouri".

PETER SZELL (Palitehnica București:) 
„Fiind din nou handicapați de ple
carea unor jucători (doi dintre ei cu

Dragnea și Posa), nu 
sacoes de această 
cînd scorul era 

numeroase greșeli 
atîrnat destul de 
învingătoarei. In 

plus, am fost lipsiți, încă din prima 
repriză, de aportul llii Rusu (eliminat
pentru 5 greșeli personale). Recunosc 
că adversara noastră a jucat mai bir.e, 
dar cred că mal avem șanse pentru 
ocuparea

talie mare 
am putut/ trees cu 
întîlnire. Mai ales 
strîns, s-au comis 
de tehnică, care au 
mult în stabilirea

că mai 
locului 6".

P. MUREȘAN (Rapid) t

55 de ori au primit cîte 
de ori cîte patru, de 11 
trei, de 2 ori cîte două.

cinci 
ori

de 58 
cîte

etapei
, cei

0 La cele nouă partide ale 1 
au asistat 86 500 de spectatori, 
mai mulți — cîte 20 009 — s-au înre
gistrat la întîlnirile de la Craiova și 
Timișoara, iar cei mai puțini — 
3 500 — au fost prezenți în tribunele 
stadionului Municipal din Cluj, la 
meciul Universitatea — Jiul. Pînă în 
prezent, întîlnirile actualului cam
pionat au fost urmărite de 1 588 300 
de spectatori, cei mai mulți — 
152 000 — s-au înregistrat în etapa a

9 Cu excepția publicului piteș- 
tean, care a fost notat cu 7, ceilalți 
spectatori, prezenți la partidele eta
pei a XlV-a, au avut o comportare 
corectă și sportivă, primind / patru 
nerte de 10 și patru note de 9.

0 Situația în „Trofeul 
schi", după 14 etape, este 
rea i 1. TIMIȘOARA 9,87 ; 
stanța 9,83 ; 3. Arad 9,42 ; 
reștl 9,39 ' '
Iași 9,28 ;
10. Cluj 9,07 ; II. Bacău 8,85 ; 12—13. 
Petroșani și Brașov 8,71 ; 14. Tg. Mu
reș 8,00.

f

Fetschov- 
următoa- 
2. Con- 

■j. m au , 4. BUCU-
, 5—7. Pitești, Craiova și 
8—9. Reșița si Ploiești 9,14;

0 O amplă tratare a etapei a 
XlV-a a Diviziei A, sub forma re
levării unor aspecte pozitive ți 
negative de la fiecare din cele 9 
partide

0 O pagină de confidențe, cla
samente, statistici asupra etapei 
de duminică a Diviziei A

0 Cum se prezintă „echipa e- 
tapei" f Ce schimbări au interve
nit în „echipa campionatului"

0 Păreri ole unor antrenori și 
conducători de secții în legătură
cu noile reglementări asupra „car
tonașelor galbene"

0 La „Interviul săptăminii*, an
trenorul Nicolae Gorgorin

0 Alte răspunsuri de la spe
cialiști, în ancheta „Juniorii — la 
ordinea zilei"

0 Cronici și comentarii la Di
vizia 8

® Știri și reportaje din viața 
fotbalistică de peste Ectare

0 Rubricile Dialog cu cititorii, 
Carnet extern, Din fotbalul inter
național, Campionatele în Europa 
0 Pagina de Magazin extorn

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR DE LA TRAGEREA
EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 20 NOIEMBRIE 1973

® Depunerea biletelor câștigătoare se va face pînă 
sîmbătă 24 noiembrie a.c., la ora 13.00, în orașele 
reședință de județ și pînă vineri 23 noiembrie a.c., 
la ora 13.00, în celelalțe

O Omologarea premiilor
joi 29 noiembrie a.c.

• Tragerea Pronoexpres

localități.
se va efectua în ziua de

direct din Studioul de Televiziune cu începere de 
la ora 18.05.

Filialele de turism din București — bd. Republicii nr. 4 și 68 — 
oferă în condiții avantajoase, locuri de odihnă și tratament, in urmă
toarele stațiuni : SINAIA, PREDEAL, BUȘTENI, TUȘNAD, BORSEC, SLĂ- 
NIC MOLDOVA, CALIMÂNEȘTI, CĂCIULATA, OLĂNEȘTI, VATRA BOR
NEI, SOVATA, HERCULANE, BAZNA, PUCIOASA.

Posesorii de bilete beneficiază și de reducere la transportul pe 
C.F.R. cu 50"/».

In stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, BORSEC, se pot oferi 
bileie și pentru serii de odihnă, pe o durată mai scurtă de 12 zile.

Informații suplimentare și rețineri de locuri, la filialele ÎNTREPRIN
DERII DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI.

„RATĂM PREA MliLIE SITUAȚII DE PLUS»"
al 

piscina 
PAVEL 

Rapid 
excep- 

for-

La încheierea turneului semifinal 
C.C.E. la polo, desfășurat in 
„La Favorita" din Palermo, 
MUREȘAN, căpitanul echipei 
București, ne-a declarat Cu 
ția meciului cu O.S.C. Budapesta, 
mațla noastră a jucat la valoarea sa. 
In întîlnirea cu Cannottieri Napoli (n.r. î 
pierdută de bucurcșteni cu 5—7), nu 
era nimic de făcut. Dacă s-ar fi des
fășurat în alt bazin șl ar fl fost con
dusă de alt arbitru, sînt convins că 
noi am fi cîștigat ia o diferență de

noastră fizicătrei puncte. Pregătirea 
lost bună, dovadă fiind faptul că am 
terminat fiecare partidă cu resurse. 
Păcat, însă, că, așa cum se petrece și 
tn campionatul țării, ratăm prea multe 
situații de „om în plus" ceeace ne 
obligă ca la viitoarele antrenamente 
să Insistăm asupra acestui capitol. De 
asemenea, echipa va trebui să lucre
ze mal mult pentru îmbunătățirea apă
rării în zonă, in situațiile de inferiori
tate numerică", - '

de astăzi va fi televizată

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN ZU NOIEMBRIE 1973 .-

FOND GENERAL DE PREMII : 1,177.843 lei.
Extragerea I : 85 50 39 80 54 43 64 56 
Extragerea a H-a : 10 63 71 27 21 3B 89 44
Extragerea a III-a : 45 37 32 26 68 56 90 
Extragerea a IV-a : 48 19 29 Gtt 63 15 
Plata premiilor pentru acest concurs se va face astfel .- 

" ;—.' - ------- - .„.3 pina ta 20— tn Capitala începînd de la 3 decembrie 1973 
ianuarie 1974 ;
— In țară de la 6 decembrie 1973 la 20 Ianuarie

PREMIILE

Categoria
Categoria
Categoria

PREMIILE

1974.
18 NOIEM’

19.139 lei

LOZ IN PLIC.

CONCURSULUI PRONOSPORT I DIN 
BRIE 1973 :

I : (13 rezultate) = 4.45 variante a
II : (12 rezultate) = 187.25 variante a 546 lei
JII ; (11 rezultate) = 5.273,15 variante a 28 lei

CONCURSULUI PRONOSPORT II DIN 13 
NOIEMBRIE 1973 :

I : (13 rezultate) = 11.15 variante a 6.311 lei 
n : (12 rezultate) = 165.75 variante a 509 lei 
IU : (li rezultate) = 1.183,40 variante a 107 lei

Categoria
Categoria
Categoria

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSFORT



Campionatul de șah

FLORIN
A
In

GHEORGHIU
TRECUT
FRUNTE

Din cei r 1
la începutul rundei a 6-a,

patru lideri cîți erau
... . ' unul

singur a rămas în fruntea clasa
mentului la încheierea ei : Florin 
Gheorghiu. Marele maestru a jucat, 
cu albele. contra 
partidă pozițională 
transformat. încet, 
potențial, într-unul 
plus și doi legați 
mei), cîștigînd la mutarea a 34-a. 
în acest timp Georgescu — căzut 
sub un greu atac la rege în întâl
nirea cu Ghizdavu — a trebuit să 
dea un turn, permițînd maestrului 
internațional să înscrie prima vic
torie în turneu, după o serie de 
cinci remize.

După excelenta partidă combi- 
nativă disputată cu Gheorghiu, 
Vaisman n-a mai fost atît de inspi
rat aseară și în întâlnirea cu Suta 
a fost dominat, obținînd cu greu 
remiza. în sfîrșit, ultimul din 
grupul inițial al liderilor. Victor 
Ciocâltea, a întâmpinat o puternică 
rezistență din partea lui Botez, a 
cîștigat un pion, dar finalul de 
turnuri rezultat probabil că nu se 
cîștigă. Șubă l-a învins pe Rotariu, 
efectuind o ingenioasă combinație 
care i-a adus doi pioni.

Patru partide au fost remize : 
Ghițescu—Ungureanu (după o lup
tă foarte agitată), Pavlov—Stanciu, 
Radulescu—Urzică și Partos—Buza. 
Ili.îin are un final mai bun la Miti- 
telu.

în clasament. Florin Gheorghiu a 
trecut singur pe primul loc cu 
4‘A p. Urmează: Vaisman 4 p. Cio- 
RiUtea 31/” p (1). Ghizdavu, Stanciu, 
Georgescu, Urzică 3% p. Șubă 3 p 
(1), Pavlov, Ghițescu, Șuta 3 p etc.

Astăzi dimineață (ora 9) în sala 
Constructorul, se reiau partidele 
întrerupte; după-amiază. în Aula 
l.PG.G. (ora 16), runda a 7-a.

CHEMATA SĂ ACȚIONEZE
-Scrisoarea adresată de PHILIPPE CHATRIER președintelui F.I.L.T.

IN CUPELE EUROPENE LA BASCHETLA LUPTE

AU FOST DESEMNATE ADVERSARELEDINAMO BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMUL TUR

lui Neamțu, o 
în stil clasic, a 
încet, avantajul 
concret (pion în 
pe flancul da-

Echipa de lupte greco-romane a 
clubului Dinamo București a evo
luat în cadrul primului tur al 
„Cupei campionilor europeni" la 
Atena, în compania formațiilor 
campioane ale Suediei (A.I.K. 
Sundwald) și Greciei (Etnikos A- 
tena). Luptătorii români au 
o comportare foarte bună la 
trecerile din capitala elenă, 
tigînd ambele întîlniri la scor: 
9—1 cu Etnikos și 8,5—1,5 cu
A.I.K. și s-au calificat pentru tur
neul final al prestigioasei compe
tiții continentale. |

După cum ne-a declarat antre-

avut 
în- 

cîș-

norul Dumitru Cuc, întreaga echi
pă a „mers" bine, cu toate că la 
trei categorii a folosit sportivi 
tineri, fără experiență internațio
nală. Dintre dinamoviști cîte două 
victorii clare au obținut: I. Gibu 
(cat. 48 kg), Gh. Banda (52). N. 
Mareș (57), I. Păun (68), A. Popa 
(74). I. Enache (82) și V. Dolipschi 
(+ 100). Gh. Dolipschi 
pierdut la tuș 
Swensson, fost 
mondial, iar C. 
fost întrecut la 
grecul Mavrganis, 
balcanic.

în fața 
campion 
Ionescu 
puncte

(100 kg) a 
suedezului 
olimpic și 
(62) kg a 
de către 

fost campion

ECHIPELOR ROMANEȘTI IN
iembrie în deplasare, la 5 decem
brie la București), Steaua pe B.B.C. 
Sparta-Luxemburg (a eliminat pe 
B.C. Paisley-Scoția). în Cupa cupe
lor la fete, I.E.F.S. și Hapoel Tel 
Aviv vor juca direct în 8-imi, la 
date ce vor fi stabilite în timp util.

în urma rezultatelor înregistrate 
în 16-mile de finale ale cupelor 
europene la baschet masculin, echi
pele românești vor întîlni în 8-imi- 
le acestor competiții următoarele 
adversare : în C.C.E. la băieți (la 
29 noiembrie în deplasare, la 6 de
cembrie la București), Dinamo pe 
Racing Ford Anvers (a eliminat pe 
I.T.U. Istanbul) ; în C.C.E. la fete 
(la 29 noiembrie în deplasare, la 6 
decembrie la București), Politehni
ca pe Union Garant Viena (a eli
minat pe Academica Coimbra) ;■ în 
Cupa cupelor la băieți (la 28 no-

PATINATORII S-AU ÎNTRECUT
PENTRU „SĂBIILE ALBASTRE"

UN FRUMOS SUCCES AL SCRIMERILOR ROMANI LA TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

Spadasinul Alexandru Istrate s-a clasat pe locul I
MOSCOVA, 20 (prin telefon). 

Proba de spadă din cadrul Turneu
lui Armatelor Prietene la scrimă 
a fost cîștigată de trăgătorul român. 
Alexandru Istrate, după un baraj 
(5—2) cu sovieticul Modzolewski. 
Reprezentantul nostru a avut o evo
luție excelentă, încă din primul 
tur șî pînă în semifinale, cînd a 
fost cap de seric. Iată victoriile sa
le în turneul final: 5—1 cu Torbk 
și lorgu. 5—2 cu Andrjewski (cam
pionul mondial al probei, la Ha
vana, în 1969) și 5—3 cu Bărăgan.

Clasament general : 1. Istrate 
(România) 4 v.d.b., 2. Modzolewski 
(U.R.S.S.), 4 v.d.b., 3. Tiirok (Unga
ria) 3 v., 4. Andrjewski (Polonia)

1 V., 0.

au ra
di ntre

care va 
noastră 
cele ale 
păstrînd 
în finală.

avea loc
trage în
Poloniei
o bună șansă de a ajunge

miercuri. Echipa 
aceeași grupă cu 
și R.D. Germane,

CAMPIONATUL BALCANIC
(Urmare din pag. I)

Pongraț și C. Duțu precum și flo- 
de altfel, 
Balcania-

r'etiStul T. Petruș. Iată, 
echipele României pentru 
da 1973 :

FLORETA FEMININ : 
nă Bartoș, Viorica Draga, 
Pricop și Maria Moldovan. 
RET& MASCULIN:
Kuki. C. Moise, P. Buricea. SABIE : 
C. Marin, I. Pop, M. Mustață, E. 
Oancea. SPADĂ : A. Pongraț, C. 
Duțu, L. Angelescu și I. Popa.

Programul Campionatului balca-

Magdale- 
i, Elena 
_... FLO- 

T. Petruș, P.

nic este inaugurat de floretiști, ur- 
mind ca la oro 10 să intre în între
cere și sabrerii. Întrucît, în cursul 
dimineții de marți, forul nostru de 
specialitate a i primit o telegramă 
din partea federației de scrimă a 
Greciei prin care se anunță că e- 
chipa acestei țări nu poate lua 
parte la întreceri, comisia de orga
nizare a C.B. a revizuit programul 
întrecerilor pe echipe, prevăzute a 
Se desfășura sâmbătă și duminică. 
In noile condiții, probele pe echipe 
ale Balcaniadei se vor desfășura 
sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață. -

fișier șah

BORIS SPASSKI (U.R.S.S.)

Intr-adevăr, învinsul de acum 14 
luni din „meciul secolului” de la 
Reykjawlk, socotit de foarte muîți 
comentatori șl specialiști cu notorie
tate drept un „om terminat", reîn
vie .din cenușa propriului său eșec 
și — într-un timp record — își re
capătă forma zileîor de cea mai ma
re glorie.

„Metamorfoza" Iul Spasski trebuie 
căutată nu în vreo reconsiderare a 
concepției de Joc (ea a rămas ace
eași, adică profund creatoare), ci în 
revizuirea fundamentală a slstemu-

și Istrate, 
în cea a

fi cîștigat

(Paramo- 
grupa în 
iar Vale- 
lui lorgu

proba in-

3v., 5. lorgu (România) 
Bărăgan (România) 0 v.

De notat că în semifinale 
mas nu mai puțin de trei 
componenții lotului olimpic de spa
dă al U.R.S.S. și anume Paramo- 
nov, Valetov și Anikin, 
nov a fost eliminat din 
care a evoluat 
tov și Anikin 
și Bărăgan).

Faptul de a
dividuală de spadă și de a fi avut 
în același timp trei concurență în 
turneul final ne-a asigurat poziția 
întîia pentru întrecerea pe echipe,

DE SCRIMA
Programul complet al C.B. se 

prezintă astfel :
Miercuri 21.XI : ora 9 — floretă 

masculin (turul I) ; ora 10 — sabie 
(turul I) ; ora 11 — floretă și sabie 
(semifinalele) : ora 17 — floretă 
masculin (finala) ; ora 18,30 — sa
bie (finala).

joi 22.XI : ora 9 — spadă (turul 
I) ; ora 10 — floretă feminin (tu
rul 1) ; ora 11 — floretă și spadă 
(semifinale) : ora 17 — spadă (fi
nală) : ora 18,30 — floretă feminin 
(finală). Vineri este prevăzută pau
ză.

Sîmbătă 24.XI : ora 16 — floretă 
masculin și sabie pe echipe (turul 
I) ; ora 17 — turul II ; ora 18 — 
turul III.

Duminică 25.XI : ora 9,30 — flo
retă feminin și spadă pe echipe 
(turul I) ; ora 10,30 — turul II ; 
ora 11,30 — turul III.

Octavian VINTILA

■ L.I1 ■ iv ■

Ultimul concurs de patinaj artis
tic, desfășurat la sfîrșitul săptămî
nii trecute la Dresda și dotat cu 
trofeul „Săbiile albastre", confirmă 
o notabilă creștere valorică a tine
rilor noștri patinatori. în cadrul 
probei individuale feminine, cîști- 
gată de campioana europeană 
Christine Errath (R.D.G.), urmată 
de tînăra sa compatrioată Anett 
Poetsch, campioana țării noastre, 
Doina Mitricică, s-a clasat pe locul 
9 dintr-un total de 17 concurente. 
O comportare meritorie a avut și 
Atanase Bulete, clasat pe locul 7 
din 11 concurenți. Proba masculină 
a revenit campionului R.D. Germa
ne, Jan Hoffmann, înaintea sovie
ticului V. Bobrin.

PARIS, 20 (Agerpres). — într-o 
scrisoare adresată președintelui Fe
derației internaționale de tenis, 
Allan Heyman, președintele fede
rației franceze, Philippe Chatrier, 
protestează împotriva poziției 
F.I.L.T. privind proiectul american 
de a organiza un turneu inter- 
orașe (pe echipe) în S.U.A. Oficia
lul francez cere convocarea, înain
te de 10 decembrie, a Comitetului 
director al F.I.L.T.

în scrisoarea sa, Ph. Chatrier 
arată că poziția echivocă. a condu
cerii F.I.L.T. permite partizanilor 
turneului inter-orașe să ia măsuri 
unilaterale, care reprezintă o gra
vă amenințare pentru tenisul tra
dițional, pentru „Cupa Davis“ și 
marile turnee europene. Prin po
ziția sa, forul internațional face 
jocul promotorilor din S.U.A. și 
din alte țări, îngăduîndu-le să or
ganizeze competiții care vor aduce 
prejudicii tradiționalelor turnee eu
ropene, tenisului în general.

„Am ferma convingere — scrie 
Ph. Chatrier — că federațiile eu
ropene nu vor accepta ca F.I.L.T., 
în speță Comitetul său director, să 
lase tenisul de înaltă competiție în 
mîinile oamenilor de afaceri ame- 

vorba de a alege 
jucătorilor profe- 
și „World Tennis

Team” (W.T.T.), ci de a alege în
tre proiectata competiție „inter-o- 
rașe” și tenisul european. Comite
tul director al F.I.L.T. pare să 
cline spre turneul inter-orașe. 
sîntem de partea Europei și a 
nisuiui care s-a răspîndit prin 
ganizarca marilor turnee in dife
rite țări aie vechiului continent".

ECHIPA
finală

S.U.A
„CUPtl
York sa

ricani. Nu este 
între Asociația 
sioniști (A.T.P.)

COMISIA MEDICALĂ A
VA CONTINUA CONTROLUL ANTIDOPING

— Co-BRUXELLES, 20 (Agerpres).
misia medicală a Uniunii internațio
nale de ciclism, întrunită la Bru
xelles pentru a examina implicațiile 
„cazului Merckx", a confirmat că nu 
intră în discuție nici o modificare a 
regulamentului de control antidoping 
care va fi aplicat în continuare tu
turor cicliștilor profesioniști și ama
tori. în comunicatul publicat la ter
minarea lucrărilor comisiei, alcătuită 
din medicii Montanaro (Italia). Bon- 
cour (Franța) și Marlier (Belgia), sa 
precizează între altele : „Comisia 
medicală reamintește celor interesați 
textul articolului 20 din regulamen
tul său" : „Fiind dovedit din punct 
de vedere medical că folosirea de

către cicliști a substanțelor interzise 
(cuprinse în lista stabilita de comisia 
medicală) constituie un pericol pen
tru sănătatea sportivilor, sancțiunile 
indicate în. articolul 25 bis vor fi a- 
plicate tuturor 
analize 1 ’ 
minarea 
pozitive, 
că lista 
aprobată 
mitetului 
excepția 
zoi, bemegrid, leptazoî,
Comisia propune comitetului director 

' al Uniunii internaționale de ciclism 
includerea acestor patru substanțe 
pe lista produselor interzise".

cicliștilor ale căror 
biologice, efectuate la ter- 

unei curse, yor fi găsite 
Comisia medicală constată 
sa este conformă cu aceea 
de comisia medicală a Co- 

i internațional olimpic, cu 
a 4 substanțe : aminofena- 

nikețamide.

în- 
Noi 
te- 
or-

PEMTRU
DAVIS“
anunță căDin New

Dennis Ralston, căpitanul echipei 
de tenis a S.U.A. a alcătuit echipa 
care va întîlni în finala „Cupei 
Davis", reprezentativa Australiei 
Sînt selecționați: Stan Smith, Tom 
Gorman, Erik Van Dillen și Marty 
Riesscn.

Finala, programată în zilele de 
30 noiembrie, 1 și 2 decembrie, la 
Cleveland, se ,va disputa — pentru 
prima oară în istoria competiției — 
în sală, pe un teren cu material 
sintetic. Tragerea la sorți a parti
delor va avea loc la 29 noiembrie.

•

ÎNTRECERILE AȘILOR RACHETEI
BUENOS AIRES. — In campiona

tele internaționale ale Argentinei, ju
cătorul român Toma Ovici l-a învins 
(în optimi de finală) cu 6—2, 6—2 pe 
argentinianul Lyncn. La dublu băr
bați, perechea Ion Țiriac (România) 
— J. B. Chanfreau (Franța) a între
cut cu 7—5, 6—4 cuplul Pierola — 
Fonseca (Chile), în timp ce suedezii 
Borg și Jonasson au eliminat eu 
6—2, 6—1 pe Soriano — Quintin (Ar
gentina).

JOHANNESBURG. — Primele re
zultate : Orantes — Brebnor 6—4, 
6—2, 6—4 ; Carmichael — Fletcher 
frt-3, 6—1, 6—3 ; Filoll — Freer 6—4, 
6—4, 6—3 ; Pohmann — Eagleton 6—0,

Tinerii hocheiști cehoslovaci

învingători la Berna
au urmărit

internațională
la 
de 

echipa Elve- 
de tineret a 

hocheiști ceho- 
victorîa cu 5—3

4 000 de spectatori 
Berna întâlnirea 
hochei pe gheață dintre 
ției și selecționata • 
Cehoslovaciei. Tinerii 
slovaci au obținut 
(3—0, 0—0, 2—3), prin golurile înscrise 
de Salajka. Skrbec, Each, Penicka 
și Horak, respectiv Dubois, Duerst și 
Friedrich.

1—6. 7—6 ; Joubert — Dell
4—6, 6—1. Principala favo-

6—3, 5—7,
6—4, 6—2,
rită a probei feminine, Evonne Goolș- 
gong, a cîștigat cu 6—0, 6—1 partida 
susținută cu S. Gouws.

PARIS. — Echipele Franței, Polo
niei șl Suediei s-au calificat în turul 
trei al competiției europene de tenis 
pe teren acoperit. în meciul susținut 
la Lyon cu formația Austriei, tenis- 
manii francezi au obținut victoria 
cu 3—2. După ce austriacul Blanke a 
egalat scorul, întrecîndu-1 cu 30—28 
(!), 6—4 pe N’Godrella, calificarea 
Franței a fost decisă în meciul de 
dublu, în care cuplul Meyer — De- 
blicker a dispus cu 6—3, 6—2 de pe
rechea Walter — Wimmer.

VARȘOVIA. — In aceași competi
ție, echipa Poloniei a cîștigat cu 5—0 
în fața formației Iugoslaviei. Rezul
tate : Fibak — Kosak 8—6, 0—4;
Niedzwiedski — Stojevici 6—4, 6—2 : 
Fibak, Nowicki — Stojevici, Kosac 
6—1, 7—5.

VERVIEKS. — Echipa Belgiei nu 
a putut învinge acasă reprezentativa 
Suediei, pierzînd cu 1—4. (Svensson — 
Nombergen 3—6, 10—8, 6—3 ; N°nd- 
berg — Mignot 6—4, 6—3 ; Nordberg, 
Svensson — Hombergen, Drossald - 
6—3, 10—8).

Strălucitul succes repurtat de Bo
ris Spasski în finala celui de-al 41- 
lea campionat al U.K.S.S. poate fi 
privit, fără nici o exagerare, drept 
unul dintre cele mai Importante, mai 
interesante și mal semnificative (da
că nu chiar senzaționale) evenimen
te ale anului șahist 1973.

Iui de pregătire. Marele maestru și-a 
dat seama că partida de concurs, cu' 
toate implicațiile ei — concentrare 
maximă, calcul rapid, în timpul li
mitat de regulament, emoții și ten
siune — chiar cu greșelile ei ine
rente, reprezintă principalul mijloc 
de antrenament.

întrecut (pe drept) în capitala Ts- 
lanaei, de un adversar care, acolo, 
a jucat mai bine decît el, aspru cri
ticat în presă, abandonat de mulți 
foști prieteni, hulit de detractorii 
săi, excampionul (căruia, din păca
te. I s-au atribuit multe defecte și 
lipsuri pe care nu le are în rea- 

* litate) a început să joace nebunește, 
pretutindeni unde 1 s-a oferit prile
jul : simultane, meciuri pe echipe, 
turnee mici și mari. Exact ceea ce 
nu făcuse, după ce, în 1969, devenise 
campion mondial.

Și, lată-1 triumfând de o manieră 
magnifică. Locul I (IU/, p din 17) 
Intr-un turneu în care întrece trei 
foști campioni ai lumii (Petrosian, 
Tal, Smîslov), trei jucători angajat! 
în meciurile candidaților : Korcinoi, 
Karpov, Polugaevski, precum si alte 
mărimi ale tablei cu patrate albe și 
negre, de talia lui Gheller sau Keres! 
Este clar că Boris Spasski se anun
ță unul din marii favorițl în suita 
de meciuri care începe pentru de
semnarea șalanșerulul lui Fischer.

Biografia și palmaresul acestui fai
mos șahist sînt. firește, bine cunos
cute marelui public, să le sinteti
zăm. totuși. încă o dată : s-a năs
cut la 30 ianuarie 1937, la Leningrad; 
are o alură atletică — 1,84 m înăl
țime, 82 kg greutate ; a practicat at
letismul și tenisul : de profesie — 
ziarist ; căsătorit (soția Larissa), nu 
are copii ; face parte din clubul Lo
komotiv Moscova : a devenit maes
tru internațional în 1953 (la turneul 
internațional de la București), iar 
mare maestru în 1956 : campion mon
dial de juniori în 1955 șl 1957 ; șa- 
langer la titlul seniorilor în 1966, 
pierde meciul cu Petrosian (li1/,— 
12*/2) : parcurge un nou ciclu al în
trecerii șl. în 1969. este iarăși candi
dat la titlu, cînd îl învinge cu 12‘/x— 
101/,. pe Petrosian ; în 1972 pierde me
ciul cu Robert Fischer (7J/2—12*/2).

PAUL LIBAUD
ÎN MEXIC

MEXICO, 20 (Ager-CIUDAD DE
preș). — In vederea campionatelor 
mondiale de volei, care se vor des
fășura în toamna anului viitor în 
Mexic, președintele federației inter
naționale de volei, Paul Ljbaud, a 
avut în cursul săptămînii trecute o 
întrevedere la Ciudad de Mexico cu 
membrii Comitetului de organizare a 
acestei competiții.

în cursul reuniunii s-a stabilit ca 
în zilele de 9 și 10 octombrie 1974 
să se desfășoare lucrările Congresu
lui Federației internaționale, iar in 
ziua de 11 octombrie cele ale comi
siilor tehnice. Deschiderea campio
natelor va avea loc în ziua de 12 
octombrie. Comitetul de organizare a 
anunțat că meciurile se vor disputa 
în orașele Monterey, Tijuana, Gua
dalajara, Toluca, Puebla și Ciudad 
de. Mexico.

în preliminariile C. M
de handbal

meciul dintre 
masculine ale 
contînd pen- 
preliminariilor 
de 

revenit echipei 
de 15—11 (8—4),

La Porto s-a disputat 
echipele reprezentative 
Austriei șl Portugaliei, 
tru grupa a 5-a a 
campionatului mondial 
Victoria a 
cu scorul 
mai bun jucător de pe teren a fost 
portughezul Jose Manuel, care a în
scris 6 goluri.

handbal, 
austriece 
dar cel

TROFEUL CARPAȚF LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

lisch pentru România B. Au con
dus P. Radvanyi și M. Grebenișan.

DANEMARCA — R. D. GERMANA
24—18 (11—8) I

Dacă am fi făcut cu puțin timp 
înainte de începerea acestei partide 
un concurs de pronosticuri printre 
tehnicienii prezenți la Cluj, nu în
cape nici o îndoială că handbaliștii 
din R. D. Germană ar fi fost net 
favorizați. Dar iată că pe teren lu
crurile s-au petrecut altfel și a- 
ceasta pentru că tînăra formație 
daneză a înțeles să nu vină la 
Cluj doar pentru a face, eventual, 
o agreabilă plimbare. Handbaliștii 
nordici au entuziasmat publicul 
prin dăruirea și ambiția cu care 
și-au apărat șansele, prin energia 
eu care au luptat pînă la ultima 
picătură de energie, în sfîrșit, pen
tru apetitul de gol pe care l-au 
manifestat, înscriind mereu, chiar 
și atunci cînd victoria lor era în 
afara oricărui dubiu. Surprinsă de 
vigoarea ripostei dată de adversari, 
echipa R. D. Germane nu și-a re
găsit nici un moment cadența. O 
ultimă remarcă : portarul danez 
Flemming, care a făcut o partidă 
excepțională, concurînd de pe

acum la titlul de cel mai bun por
tar al turneului. Au marcat: B. Lar
sen (7), Bock (6), Andersen (5), 
Dahl-Nielsen (3), Mow, Jorgensen 
și I. Larsen — pentru Danemarca, 
Ganschow (5), Engel (4), Rost (2), 
Pietzsch (2), Lenz (2), Hildebrad, 
Bbhme, Lachenmacher pentru R. D.

Germană. Au condus V. Pelengian 
și C. Căpățînă (România).

IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 
25—20 (10—11)

Victorie pe deplin meritată, 
torată în mod deosebit excelentei
comportări în apărare a învingă
torilor în repriza secundă.

da-

ION HORTOPAN,
(Urmare din pag. I)

Miuț ți-a justificat selecționarea In 
echipa națională eu un rezultat va
loros, 277,5 kg. In confruntarea cu 
bulgarul Kucev, unul dintre eci mai 
buni halterofili din lume la categoria 
ușoară. Miuț, învins cu numai 2,5 kg. 
de către Kucev, putea, totuși, să o- 
cupe primul loc, dacă n-ar fi ratat 
160 kg. la a treia încercare (aruncat). 
El a terminat la egalitate cu sporti
vul bulgar, dar fiind mai greu cu 
200 gr. decît adversarul său a pierdut 
medalia de aur. Foarte bine s-a com
portat și Gheorghe Mîinea, care a 
stabilit două noi recorduri naționale 
și a cucerit trei medalii de argint.

REZULTATE TEHNICE : cat. mus- 
(România)că : 1. Ion Hortopan

215 kg., 2. M. Mustafov (Bulgaria)

C.M. IN ACTUALITATE

lată, unul dintre cele două go
luri marcate de echipa Suediei in 
meciul cu Malta, pe stadionul din 
La Valetta: Sand
berg (in centrul 
imaginii, autorul 
golului) și Ahl- 
strom (în dreap
ta) jubilează... 
Suedezii mai au 
de jucat însă un 
meci de baraj cu

Austria
Foto : BILD —

Stockholm

Duminică 18 noiembrie, zi agitată 
pe agenda preliminariilor C.M., a 
însemnat în același timp, practic, 
încheierea întrecerilor eliminatorii 
pe continentul european. S-au dispu
tat ultimele meciuri din trei grupe 
— a II-a, a III-a și a VT-a — dar 
cea mai importantă partidă a avut 
loc desigur pe stadionul olimpic din 
Amsterdam, singurul meci în care 
s-a decis o nouă calificare la tur
neul final. Cele două meciuri dintre 
protagonistele grupei a III-a, Olanda 
și Belgia, s-au terminat așadar cu 
cu același scor : 0—0. Un „alb" total, 
care certifică desigur echilibrul din
tre cele două formații. în atari con
diții, fiecare șut — din ambele par
tide — a început să fie reanalizat, 
fiecare ocazie ratată (prea multe, to
tuși, n-ău fost...) capătă semnificații 
de posibilă calificare. In fine, acum 
lucrurile s-au sfîrșit (prin calificarea 
Olandei, pentru prima oară după 
ediția din 1938) la turneul final iar 
echipa Belgiei va. privi meciurile din 
R.F. Germania la televizor. Elevii 
antrenorului Raymond Goethals au 
reușit însă o „performanță" rară : 
aceea de a fi eliminați din campio
natul mondial fără să piardă nici 
un meci (două meciuri nule, cele 
împotriva Olandei, și patru victorii), 
tota]izînd 10 puncte și fără să pri
mească nici un gol (golaveraj 12—0)'

Cu o situație absolut identică (in
clusiv golaverajul de 12—0), repre
zentativa Italiei a cîștigat grupa a

• Un singur meci „restanță 

în zona europeană și o parti

dă de baraj Austria Suedia

Contra-performanța echi- IAIM74
pei Belgiei — motiv de reflecție 1 

ficare a Australiei ® Va fi eliminat Marocul ?

• 11 meciuri pentru prima cali-

•’•to" • s "

CAMPION BALCANIC LA HALTERE
205 kg., 3. I. Atanasiadls (Grecia)
182.5 kg ; smuls : 1. Hortopan 95 kg., 
2. Mustafov 87,5 kg., 3. Atanasiadis 
80 kg. ; aruncat : 1. Hortopan 120 kg.,
2. Mustafov 117 kg., 3. Atanasiadis 
105 kg. Cat. cocos : 1. A. Kirov (B.) 
230 kg., 2. Stan Dinicâ (R.) 210 kg.,
3. B. Dogan (Turcia) 205 kg. ; smuls ;
1. Kirov 100 kg., 2. Dinică 90 kg., 
3. Dogan 87,5 kg. ; aruncat : 1. Kirov 
130 kg., 2. Dinică 120 kg., 3. Dogan
87.5 kg. ; aruncat : 1. Kirov 130 kg..
2. Dinică 120 kg., 3. Dogan 117,5 kg 
Cat. pană : 1. N. Nurikian (B.) 265 kg,.
2. Marian Grigoraș (R.) 235 kg., 3 
N. Chronopoulos (G.) 210 kg. : smuls : 
1. Nurikian 120 kg., 2. Grigoraș 
100 kg. 3. Chronopoulos 92,5 
aruncat : 1. Nurikian 145 kg„ 2. 
goraș 135 kg., 3. Chronopouios 
kg. Cat. ușoară : 1. M. Kucev 
280 kg., 2. Aurei Miuț (R.) 277,5

kg. : 
Gri-
117,5 
(B.) 
kg.,

3. P. Ianev 
Ianev 127,5 
3. Miuț 120
157.5 kg., 2.
147.5 kg. Cat. 
Kolev (B.) 285 kg.
mitru (R.) 275 kg.. 3. Gheorghe Ber
cea (R.) 270 kg. ; smuls : 1. Kolcv 
125 kg„ 2. Bercea 120 kg., 3. Dumitru 
120 kg. ; aruncat : 1. Koiev 160 kg., 
2 Dumitru 155 kg., 3. Bercea 150 kg. 
Cat. mijlocie : 1. N. Iliadis (G.)
310 kg., 2. Gheorghe Mîinea 307,5 kg. 
— record național (v. r. 302,5 kg.), 
3. B. Ayaslan (T.) 267,5 kg. ; smuls : 
1. Iliadis 137,5 kg., 2. Mîinea 137,5 kg., 
3. Ayaslan 112,5 kg. ; aruncat : 1. 
Iliadis 172,5 kg., 2. Mîinea 170 kg. — 
record național (v. r. 167,5 kg.), 3. 
Ayaslan 155 kg.

întrecerile continuă.

(B.) 270 kg. ; smuls : 1. 
kg., 2. Kucev 122,5 kg., 
kg. ; aruncat : 1. Kucev 
Miuț 157,5 kg., 3. Ianev 

semimijlocie : 1. N.
2. Constantin Du-

Il-a europeană, avînd în cele din ur
mă 4 puncte avans față de Turcia și 
Elveția... Belgienii s-au clasat însă 
pe locul sectind. Desigur, se poate 
pune problema eficacității, remar- 
cîndu-se faptul că în vreme ce se
lecționata belgiană reușea să treacă 
de Norvegia de două ori (în depla
sare și pe teren propriu) 
olandezii îi învingeau pe norvegieni 
cu 2—1 în deplasare, dar și cu 9—0 
„acasă". Belgia a învins Islanda de 
două ori cu 4—0, dar Olanda a be
neficiat de un avantaj foarte mare, 
fotbaliștii islandezi consimțind 
joace ambele meciuri în 
Scorurile au fost de 5—0 
Tată deci cum olandezii au 
aibă în cele din urmă un 
mai bun cu zece goluri, și 
lifice 
care 
este 
care 
după 
formulă. Eliminarea. aproape 
dreaptă, a echipei belgiene este 
motiv de reflecție.

Deci, în zona europeană a mai ră
mas de disputat un singur meci i 
Grecia — Iugoslavia, programat toc
mai la 19 decembrie. în rest, lată 
acum cîștigătorli grupelor i Suedia 
si Austria (grttpa I, dar ele se vor 
întîlni tntr-un meci de baraj, la 27 
noiembrie, la Gelsenkirchen), Italia 
(grupa a IT-a), Olanda (grupa a 
IlT-a), R.D, Germană (grupa a IV-a), 
Polonia (grupa a V-a), Bulgaria 
(grupa a Vi-a), Spania sau Iugosla
via (grupa a VIT-a). Scoția (grupa a 
VIII-a) și U.R.S.S. (grupa a IX-a).

După un maraton de. . un an de 
zile. Australia a cîștigat zona Asia- 
Oceania si dreptul de a reprezenta 
această zonă Ia turneul final. Jucă
torii australieni au susținut pentru 
această primă calificare a lor de 
prestigiu nu mai puțin de 11 parti
de oficiale, dintre care au cîștigat 5, 
au terminat la egalitate alte 5 me
ciuri si au pierdut o dată. Tată rezul
tatele : 1—1 și 3—3 cu Noua Zeelan-

cu 2—0,

să 
Olanda !

Și 8—1... 
reușit să 

golaveraj 
. . să se ca

la turneul final. întrebarea 
se pune. îhsă, foarte normal 
dacă actualul sistem de califi- 
la turneul final se desfășoară 
cea mai bună și mai echitabilă 
................. ne- 

un

dă, 3—1 și 0—0 cu Irak, 2—1 și 6—0 
cu Indonezia (turneu la Sydney, în 
martie), 3—0 și 0—2 cu Iran (finala 
subgrupei B a zonei), 0—0, 2—2 și 
1—0 cu Coreea de Sud (în finala zo
nei. plus meciul de baraj de la

ȘTIRI, REZULTATE
• Federația 

autorizat 
ini începînd 
In comunicat 
tru a putea 
suedeză, un 
hotare trebuie să joace timp de an 
an numai în 
echipelor

• Pe 
pesta se 
tilnirea 
natele R. D. 
riei. în echipa maghiară își 
face debutul cu acest prilej apă
rătorii Endre Kolar (21 ani) și 
Lazslo Harsanyi (22 de ani). în 
atac vor evolua cunoscuții inter
naționali Fazekas. Bene și Kozma.

suedeză de fotbal a 
folosirea jucătorilor stro

de la 1 ianuarie 1974. 
se precizează că pen- 

activa într-o echipă 
jucător venit de peste

campionatul rezervat 
de tineret.
,Nepstadion“ din Buda- 
va desfășura astăzi în- 

amicală dintre selecțio- 
Germane și Unga- 

vor

Hong Kong).-
Marea favorită a 

este în momentul de 
ta Republicii Zair, care conduce în 
clasamentul turneului final al zo
nei. Surpriza cea mare de pînă acum 
a turneului a fost înfrîngerea cu 

suferită de Maroc în Zambia, 
cele două meciuri pe care le 
are de disputat, cele în compa- 
jucătorilor marocani (în depla- 
și pe teren propriu). Zairul nu 
are nevoie decît de un singur

zonei africane 
față selecționa-

MECI FESTIV PENTRU
SĂRBĂTORIREA LUI GARRINCHA

0—4 
Din 
mai 
nla 
sare 
mai
punct pentru calificare. în schimb, 
selecționata Marocului, participantă 
la „El Mundial" 1970, va trebui să 
obțină victoria în ambele partide, 
lucru desigur foarte dificil...

Dumitru GRAUR

La 19 decembrie, pe marele sta
dion „Marocana" din Rio de Ja
neiro, va avea loc o întîlnire de 
fotbal între o selecționată a Bra
ziliei și o reprezentativă mondială. 
Meciul este organizat în onoarea 
fostului internațional brazilian 
Garrincha, care s-a retras din acti
vitatea competițională. Reprezenta
tiva mondială va cuprinde printre 
alții pe Eusebio (Portugalia). Gento 
(Spania). Best (irlanda), Cubîllas 
(Peru). Echipa braziliană va avea 
în linia de atac pe celebrul Pele.

REPERCUSIUNILE CRIZEI DE ENERGIE
IN SPORTUL VEST

MtlNCHEN, 20 (Agerpres). — Ca 
urmare a limitării circulației auto
mobilelor duminică, în R. F. Ger
mania, federațiile sportive vest- 
germane au luat măsuri de modifi
care a calendarului competițional. 
Totodată s-a hotărît reducerea nu
mărului de manifestări sportive 
programate în nocturnă în scopul 
economisirii consumului de electri
citate. De mai mulți ani, meciurile 
primei divizii a campionatului de 
fotbal se disputau sîmbăta. dar

GERMAN
unele dintre ele aveau loc vineri, 
în nocturnă. Pe viitor, nu vor mai 
fi admise derogări, cu excepția 
meciurilor pentru Cupele europe
ne și a partidelor internaționale.

în ceea ce privește sporturile de 
iarnă, întrucît majoritatea stațiuni
lor din această țară sînt accesibile 
numai pe șosea, este posibil ca ma
nifestările sportive, chiar și cele 
internaționale programate dumini
ca, să se dispute în cursul săptă- 
minii. f
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