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ACTM1AIII SPORTIVE DE MASĂ

ÎN CINSTEA ZILEI DE 13 DECEMBRIE
A DOUA EDIȚIE A „CROSULUI TIPOGRAFILORII

Printre alte manifestări 
să comemoreze împlinirea 
ani de la luptele greviste ale mun
citorilor tipografi, din 13 Decem
brie 1918, Comitetul Uniunii Sindi
catelor din Poligrafie, Presă, Radio- 
televiziune și Edituri și Comisia 
sporț-turism din U.G.S.R. organi
zează ediția a Il-a a „Crosului ti
pografilor".

La etapa pe asociații — de fapt 
pe întreprinderile poligrafice din 
țară, precum și la etapa disputată 
la Grupul școlar poligrafic „Dimi- 
trie Marinescu" și la Liceul de po
ligrafie din Capitală — au fost 
prezenți tineri și tinere, împărțiți 
pe trei categorii de vîrstă : 
re (16—19 ani) — 800 m ; 
(16—19 ani) — 1 500 m ; 
(peste 19 ani) — 2 000 m.

Cu sprijinul comitetelor 
telor, asociațiile sportive 
prinderile poligrafice au organizat, 
aproape în toate județele 
pele de masă, astfel că sîntem în 
posesia cîtorva rezultate.

La Timișoara, la startul întrece
rii s-au prezentat aproape toți ti
nerii și tinerele, membri ai asocia-

menite 
a 55 de

junioa- 
juniori 
seniori

_ șindica- 
din între-

tării, eta-

ției sportive „Poligrafia", pe pri
mele locuri clasîndu-se, în ordinea 
categoriilor de vîrstă, Elisabcta VI- 
dican, loan Rocșoreanu și Gheor- 
ghe Burbău ; la Galați : Dumitra 
Anghelache, Vasile Băluță și Ando- 
ne Șoimu ; la Brașov : Vasilica Mi- 
rea, loan Radu și Gheorghe Miu ; 
la Oradea : Maria Fcnyes, Ștefan 
Koteleș și Gașpar Rencsik.

Faza finală va avea loc dumini
că, 25 noiembrie a.c., în București, 
traseul pe care se va concura fiind 
ales în vecinătatea vechii clădiri a 
Teatrului Național, locul unde se 
află placa comemorativă care cin
stește memoria celor căzuți în lup
tele din decembrie 1918. Vor fi 
prezenți, la întreceri, cîștigătorii pe 
întreprinderile poligrafice, la cele 
trei categorii, numărul acestora ri- 
dieîndu-se la peste 100, precum și 
aproximativ 500 concurenți bucu- 
reșteni de la Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", de la întreprin
derea poligrafică „13 Decembrie 
1918", întreprinderea poligrafică 
„Arta Grafică", întreprinderea po
ligrafică „Informația” și altele.

(I.G.)
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„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

0 NOUA VICTORIE A ECHIPEI
ROMÂNIEI: 21-20 CE R.D GERMANĂ

NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI LA CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMĂ

la S(* - LIVIU ANGELESCT
J

CAMPIONATUL LICEULUI 
DIN CORBENI

DUMINICĂ SPORTIVA LA 
OARJA

Asociația sportivă a liceului din 
Corberii-Argeș (profesori: Ion Io- 
nașcu și Vasile Arion) a desfășu
rat o susținută activitate sportivă, 
organizînd diferite întreceri atracti
ve. La crosurile lunilor octombrie 
și. noiembrie au participat peste 500 
de elevi din clasele a IlI-a pînă în 
anul IV. Cu această ocazie s-au 
remarcat Cristinel Rață, Ileana Du
mitrescu și Petre Iosifaru. Au fost 
organizate și campionate pe asocia
ție la handbal, fotbal și tenis de 
masă, la care au participat aproxi
mativ 400 de elevi și eleve.

A devenit o tradiție în comuna 
Oarja ca, periodic, să se organize
ze duminici cultural-sportive adre
sate elevilor și tinerilor săteni. Ul
tima dintre ele a reunit sute de 
sportivi pe terenurile de handbal, 
volei și fotbal sau la startul între
cerilor de tenis de masă și de cros. 
Ioana Angelescu, Gherghina Popes
cu, Ioana Marin, Traian Diacones- 
cu, Bebenel Ene și Radu Angelescu 
s-au făcut remarcați 
prilej. Succesul acțiunii este rodul 
unei colaborări perfecte 
tatea cultural-sportivă, 
comunal al U.T.C. și asociația spor
tivă din localitate.

Iile FEȚEANU, coresp. județean

cu acest

între socie-
Comitetul

CAMPIONATELE JUDEȚULUI IALOMIȚA LA CROS Șl 
ATLETISM

Zilele trecut^, au luat sfîrșit di
viziile județeni de cros și atletism, 
cuprinzînd probe clasice și neclasi- 
ce, la care au participat cite șase 
echipe. Jn scopul de a asigura se
lecționarea celor mai buni atleți, 
C.J.E.F.S. Ialomița — organizatorul 
competiției „-y și-a propus să cu
prindă îri cete două competiții co
lective atletă bine pregătite. Iată

clasamentele finale (3 locuri) : 
CAMPIONATUL DE CROS : 1. Școa
la sportivă Fetești 369 p ; 2. Școala 
sportivă Călărași 422 p ; 3. Liceul 
Slobozia 528 p ;
Școala
Școala 
Liceul

sportivă 
sportivă 
Țăndărei

; ATLETISM : 1. 
Călărași 875 p ; 2.
Fetești 852 p ; 3. 
403 p.

un nou succes, învingînd selecțio
nata R.D. Germane cu 21—20, și 
continuă să conducă în clasament. 
Participanții la „Trofeul Carpați" 
au vineri zi de odihnă și îsi re
iau disputa sîmbătă.

ROMANIA — R. D. GERMANA 
21—20 (11—9)

La capătul unui meci foarte fru
mos, cu faze dinamice în c^re 
ambele formații și-au disputat cu 
ardoare, întîietatea, 
români au cîștigat la un 
gol diferență. Ei au condus

handb.aliștii 
singur 

cu
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Intrarea floretistelor în competi
ția balcanică a sporit și mai mult 
interesul celor care urmăresc asal
turile din sala Floreasca. Evident 
și pentru că sportivele noastre de
țin o formă bună. Magda Bartoș, 
de pildă, a trecut cu ușurință de 
pragul „sferturilor", obținînd vic
torii pe toată linia. Din aceeași 
grupă cu ea s-au impus și Branco
va (Bulgaria) și Kulic (Iugoslavia). 
Bine s-a comportat și Elena Pricop, 
într-o serie destul de dificilă, cu 
Batulinska (B) și Granic (I). Toate 
trei s-au calificat în semifinale. 
Ultima, în detrimentul turcoaicei 
Altinoz, inferioară la tușe. Viorica 
Draga, împreună cu Krejovic (II și

la Tvetkova cu același scor șî 
Viorica Draga, cu un 4—0 la Tvet
kova și un 4—3 ia Kulic.

Așadar în finală, patru florctiste 
românce și două bulgăroaice : Bar- 
toș, Pricop, Moldovan și Draga, res
pectiv Selimova și Brancova.

La spadă, inițial s-a detașat tur
cul Tayla, cu 4 victorii în sferturi 
de finală, în grupa din care s-au 
calificat mai departe reprezentan
tul țării noastre, Popa (3 v.) și bul
garul Vațcv (2 v.). Surprinzătoare, 
eliminarea iugoslavului Savic, unul 
dintre favoriții probei. Pongraț a 
făcut acțiuni, în general, de aștep-, 
tare, obținînd cu ușurință victoria 
în trei asalturi. El a intrat în se-

1. ROMÂNIA
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Danemarca
5. R.D. Germană.
6. România B

51

3
3
3
3
3
3

Fază din meciul România — Danemarca, desfășurat în cea de a doua 
etapă a competiției. Birtalan șutează și — cu toată opoziția handbaliști- 

lor danezi — va înscrie încă un punct
• Foto : Dragoș NEAGU

CLUJ, 22 (prin telefon).
Joi au continuat în localitate, în 

mijlocul unui interes general (sala 
a fost arhiplină) întrecerile ediției 
a XlV-a a turneului internațional 
de handbal masculin „Trofeul 
Carpați". In această etapă, a IlI-a. 
reprezentativa României a obținut

Ianuarie JINGAProf.

AceaStă toamnă însorită a permis prelungirea activităților de masă in aer liber. Ba2a hipică din calea Plevnei 
oferă tineretului din acest sector al Capitalei condiții excelente de practicare a crosului. Iată un aspect de la 
o recentă întrecere Foto : V. ONESA
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Un adevăr care nu mal trebuie 
demonstrat îl constituie faptul că 
municipiul Tg. Mureș este un oraș 
al tinereții. înnoirile edilitare ce 
se oferă trecătorului, impresionîn- 
du-1, ca și exuberanța copiilor și 
tineretului studios din reședința 
județului Mureș, exprimă una din 
trăsăturile definitorii ale acestei 
localități, ce-și dimensionează dez
voltarea la scara viitorului.

14 școli generale, 15 licee de 
cultură generală, specialitate și 
grupuri școlare, cu peste 11000 de 
membri al organizației U.T.C. (fără 
a mal cita unitățile de învățămînt 
superior) — iată o parte însemna
tă dirt uriașul potențial tineresc al 
orașului 'tg. Mureș, relatat de că
tre primul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., Ștefan Kadar. 
Acesta, fost sportiv de performan
tă, și care prin natura sarcinilor 
actuale se preocupă îndeaproape de 
formarea tinerilor cetățeni are edu
cația fizică și sportul aproape de 
inimă. Dînsul ne-a oferit cadrul 
general al anchetei de față, privind 
posibilitățile de desfășurare a ore
lor de educație fizică șl sport în a- 
notimpul rece.

orele săptămînale 60 de perechi de 
schiuri cumpărate din fondul 
școlii.

Iată cum o situație ce părea de 
nerezolvat și-a găsit pe baza preo
cupării și inițiativei o rezolvare a- 
tractivă și eficientă, conform noi
lor reglementări ale M.E.I. pri
vind educația fizică și sportul șco-

Raid ancheta
de sezon —

Iar. „In timpul sezonului rece, 
cadrul școlilor care nu au sală 
educație fizică sau spații corespun
zător amenajate — se spune în 
aceste reglementări — lecțiile se 
vor desfășura de asemenea în aer 
liber, cu excepția zilelor total ne
favorabile". Și decît într-o sală în
ghesuită, mai bine în aer liber, pe 
pîrtia de schi.

în 
de

NOROC CĂ SINT VECINI...

O SALA DE DESEN Șl O 
PIRTIE DE SCHI

Grupul școlar de construcții nu- 
tn&ră peste 2 000 de elevi, cu 54 de 
clase la 10 meserii. întreținerea 
unei bune condiții fizice este o ne- 
oeeitate nu numai pentru acești ani 
da studii, ci și pentru anii înde
lungați de practicare a meseriei 
alese. Iată de ce activitățile desfă
șurata tn timpul orelor de educație 
fizică nu pot fi lăsate să meargă 
de Ia sine. Căutînd soluții de com
pensare a llps®i unei săli cores
punzătoare, destinată lecțiilor de 
educație fizică în timpul iernii, ca
drele didactice de specialitate, 
sprijinite de conducerea grupului 
școlar, „evadează" din sala de de
sen (improprie chiar pentru pro
bele de control la gimnastică) pc 
pîrtia de schi de pe platoul Cor- 
nești, din vecinătate, amenajată cu 
forțe locale. După cum ne-a spus 
prof. Eugen Hurubaș, pentru ca 
lecțiile să aibă un mai mare ran
dament. ele se desfășoară 
elevii avind Ia dispoziție

în curtea Grupului școlar co
mercial din Tg. Mureș (peste 1600 
elevi) se află terenuri de volei, 
baschet și handbal, precum și sec
toare de atletism. Atîta timp cît 
vremea este favorabilă, educația

fizică și sportul au un cadru co
respunzător. Cînd ploaia sau vi
fornița alungă elevii de pe „drep
tunghiurile" de sport în incinta 
școlii nu li se poate oferi un loc 
similar, propice acestor activități, 
orele desfășurîndu-se pe unul din 
coridoarele clădirii. „Vă închipuiți 
cum se pot ține lecții pț* un spa
țiu de 36/2,5 m, într-un colț fiind 
depozitate aparatele de gimnasti
că și fiind obligați la o ... totală 
discreție, pentru a nu deranja orele 
de clasă vecine" — ne explica 
prof. Lucia Miceofschî. „Noroc că, 
din cînd în cînd mai sîntem găz- 
duiți de vecinul nostru, Liceul pe
dagogic care are sală de sport" — 
a conchis interlocutoarea.

Intr-adevăr, Liceul pedagogic are 
sală dar nu are... curte! Nici mă
car pentru recreații. După cum ne 
declara prof. Leontina Doți, 
aproape 800 de elevi, viitori 
fesori, deprind noțiunile de 
ale educației fizice numai în 
indiferent de anotimp. Și 
dacă conducerea liceului 
amplasarea școlii în această zonă 
deluroasă, greu amenajabilă. tre
buie căutate soluții pentru îmbi-

cei 
pro- 

i bază 
sală, 

chiar 
acuză

REPORTER

(Continuare în pag. a S-a)
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Viorica
ta) în 
coaica Artunii,

l-a cîștigat

21—16 în

calificatele

șifinal, și-au per-
20—15 în min. 
min. 54, dar spre 
mis momente de relaxare, care au 
permis adversarilor să reducă din 
handicap.

Au înscris Voina (5), Birtalan 
(5), Tudosie (4), Kicsid (4), Cosma, 
Gațu și Gunesch pentru Româ
nia, respectiv Rost (6), Kohlert (6), 
Engel (3), Pietzsch (3), Ganschow,. 
Bohme. Au arbitrat foarte bine 

H. Carlson și O. Nilsson (Suedia).

IUGOSLAVIA — ROMANIA B 
22—18 (12—11)

Jocul nu a început sub cele mai 
bune auspicii pentru handbaliști4 
români care, speriați pur șl simplu 
de faima adversarilor, au acționat 
pripit, retinut în apărare. Conse
cința: în min. 8, oaspeții conduceau 
cu 3—0. In scurt timp, însă, aspec
tul întrecerii s-a schimbat șl for
mația secundă a țării noastre, se-

Câlin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

IN DIVIZIA A DE VOLEI MASCULIN

DINAMO Șl STEAUA
Învingătoare la scor
Aseară, în sala Dinamo, s-au 

disputat două partide masculine de 
volei, contînd pentru etapele viitoare 
ale returului diviziei A.

vinși, s-au remarcat Braun și Bojan. 
Arbitraj bun: Ov. Georgescu — I. Pe- 
trovici.

Iulian COSTINIU

Draga 
asaltul

(dreap- 
cu tur- 
pe care

detașat.

DINAMO—UNIVERSITATEA CRA
IOVA 3—0 (10, 15, 12). Aflați la al 
patrulea meci de campionat în opt- 
zile, voleibaliștii dinamoviști. lipsiți 
si de aportul a trei titulari (Oros, 
Udișteanu și Tîrlici), au dat evidente 
semne de oboseală. Totuși, ei s-au 
impus chiar mai clar decît arată sco
rul pe seturi, în fața studenților 
craiovepi, care au evoluat crispat. 
De la învingători, ne-a plăcut (ală
turi de Schreiber și Dumănoiu) 
trio-ul „tinerelor speranțe": Păușescu 
—Băroiu—Marinescu, care s-a stră
duit să facă un joc bun. De la în-

STEAUA—I.E.F.S. 3-0 (11, 10, 11), 
întîlnirea s-a ridicat la un nivel mat 
bun decît cea anterioară/ steliști!'re- 
mareîndu-se prin combinațiile reuși
te la fileu, dirijate cu mult tact de 
Marian Stamate, care a și punctat 
mult pentru echipa sa, în special din 
eficientul său serviciu. Deși au depus 
eforturi (mai ales Mânu) evidente 
pentru a obține un rezultat onorabil, 
studenții nu au izbutit ceea ce și-au 
propus, datorită preluărilor neglijen
te, slăbiciunilor Ia blocaj (insuficient 
de înalt și de mobil) și sinuozităților 
în evoluția jucătorilor. Foarte bun 

- arbitrajul cuplului A. Dinicu—I. Ar- 
meanu. (A.B.).

Selimova (B)
altei grupe în care disputa pentru 
fiecare tușă a însemnat în același 
timp un vizibil consum nervos 
pentru toate concurentele. în fine. 
Marcela Moldovan, cea mai tînără 
dintre reprezentantele “țării noastre, 
a lăsat o bună impresie prin felul 
dezinvolt în care a cîștigat seria 
ei, cu 3 victorii ca și Tvetkova 
(B). S-a mai calificat Tokmen (T). 

în semifinale, întrecerea a cunos
cut un dinamism și mai accentuat. 
Magda Bartoș s-a repetat, obținînd 
două victorii clare, la Tokmen, cu 
4—1 și la Krejovic (I), cu 4—2, 
care i-au asigurat locul în finală. 
Din grupa ei s-a mai calificat bul- 
găroaica Selimova, o trăgătoare cu 
braț foarte puternic. Marcela Mol
dovan, tot cu două victorii (4—0 la 
Granic și 4—3, după o luptă epui
zantă, la Brancova) a trecut și ea 
în finală, împreună cu Brancova. 
Din cea de a treia grupă semifi
nală s-au calificat ambele român
ce, Elena Pricop, în urma victorii
lor la... Viorica Draga cu 4—0 și

mifinale împreună cu Anastasov (I) 
și Kaya (T). Foarte bine a evo- 
luat în sferturi Angelescu, cu 3 
victorii, într-o grupă extrem de 
echilibrată în care ceilalți' doi Cbft- 
curențț. calificați — Ribac (T) și 
Frank (I) — cu cite 2 victorii," all 
avansat în semifinale la tușăveraj. 
Dezavantajat a fost grecul Ugeiio- 
poulos (0,813). Duțu, fără a străluci, 
a obținut și el 3 victorii. Cap de 
grupă, înaintea lui Ristevski (I) și 
Dimitrov (B).

Spre deosebire de proba femini
nă de floretă, la spadă, semifina
lele au atins maximum de drama
tism, fiind necesar, în grupa lui 
Angelescu și un turneu de baraj ! 
Inițial, Angelescu a plecat cu O 
victorie sigură la Vațev (5—2), dar 
a pierdut la Kaya (4—5, după ce a

Tiberiu STAMA 
Sebastian BONIFACIU.

(Continuare tn pag. a i-a)

DUPĂ

CUPEI

LA

„76" -imile

ROMÂNIEI

FOTBAL

O observație se impune încă de la 
începutul considerațiilor noastre pe 
marginea ,,16"-imilor „Cupei Româ
niei" consumate alaltăieri. Și anume 
aceea că bilanțul lor repetă, la in
digo, pe cel al anului trecut cînd 
calificatele în optimi au fost, iată, 
tot 1.1 DIVIZIONARE A, 4 DE „B" 
ȘI UNA DE „C“ !

Același bilanț și totuși prilejuind 
constatări diferite printre care, în 
primul rînd, aceea că, în linii mari, 
echipele d.n întîiul eșalon, al fotba
lului nostru au „ieșit" mai bine din 
etapa de miercuri, comparativ cu 
anul trecut ; pentru simplul motiv 
că, spre deosebire de „16“-imile — 
ediția 1972. cînd divizionarele A se 
confruntau, toate, cu formații din 
categoriile inferioare, de data acea
sta — în cinci dintre jocuri — s-au 
intilnit între ele, în .dispute echi
librate, de reprezentare și de... or
goliu.

Au realizat, astfel, promovări mai 
onorabile, ca altădată, în etapa care 
urmează C.S.M. REȘIȚA, U.T.A., 
PC ARGEȘ, POLITEHNICA TIMI
ȘOARA și SPORT CLUB BACAU, 
în detrimentul colegelor Politehnica 
Iași, Universitatea Craiova, C.F.R. 
Cluj, F.C. Constanța șl, respectiv,

CAMPIONATUL MASCULIN DE ȘAH

Situație neschimbată în fruntea
șase partide
8-a a finalei

Deși cinci din cele 
încheiate în runda a 
campionatului national de șah au 
fost remize, reuniunea de ieri seară 
a fost una de luptă. Cu excepția 
întîlnirii Buză — Stanciu (11 mu
tări), în celelalte egalitatea a fost 
consemnată după ce posibilitățile 
poziției fuseseră epuizate. Șubă, cu 
negrele, s-a apărat activ și inventiv 
in fața lui Gheorhgiu, deși avea un 
pion mai puțin. N-a putut trece pes
te rezistența lui Ilijin maestrul in
ternațional Ciocâltea- Ghizdavu n-a

văzut o posibilitate combinativă în 
întîlnirea cu Nearnțu, oferind adver
sarului său prilejul de a se salva. 
Fără prea mari complicații, Rotariu 
și Mititeiu au ajuns într-o poziție 
perfect egală.

Singura partidă decisă a serii a 
fost cea dintre Șuta și Urzică. Oră- 
deanul a sancționat prompt jocul 
hazardat al negrului și cîștigînd un 
cal a obținut victoria la mutarea 
40.

Patru
Ghițescu

partide s-au întrerupt: 
are avantaj la Botez, iar

1 PUȚINE SURPRIZE, DAR DE PROPORȚII!
9

■

La Giurgiu și Craiova s-au
Noul sistem de tragere la

.1
roșu, 

au fost,
unele dintre reușite, 
de pildă, acelea ale 

și POLITEHNICA 
intrînd în categoria

Steagul 
cum 
echipelor U.l’.A. 
TIMIȘOARA 
surprizelor.

Venind vorba de aceste rezultate 
neprevăzute, trebuie spus că și anul 
acesta „Cupa României" și-a confir
mat, din plin, denumirea de compe
tiție k.o., 
„victime 
acestea a 
unde divizionara
(locul 9 in seria a Il-a a 
despărțită la numai patru

făcînd încă din „16“-imi 
de marcă". Prima dintre 

„căzut" la Giurgiu, acolo
B, S.N. Oltenița 

Diviziei B, 
puncte <le

locul...

înregistrat rezultatele cel mai puțin scontate 
sorți, mai echitabil • Cum se 
de penaltyuri ?

execută seriile ,

17) a întrecut pe Dinâmo, 
formația campioană. De necrezut — 
oricit ne-am afla pe acest teritoriu 
al „nisipurilor mișcătoare" 
divizionarele A —, dar

Neintenționînd 
nimic din meritele ce i 
nimei ciin B (jlcătorilo 
noruiui Merian), nu putem să nu în
trebăm : ce se întîmplă cu formația 
campioană ? Cum poate oare să osci
leze ea, într-un interval relativ scurt, 
intre comportări de la foarte hine 
(meciul retur cu Atletico Madrid) la 
foarte slab

și pentru 
adevărat...

să diminuăm cu 
din meritele ce i se cuvin ano- 

r ei și sntre-

— acest joc. de miercuri.

Dat fiind faptul că' șan- 
păstrarea titlului în- ac- 

campionat, sînt, în

din Cupă ? 
sele ei, de 
tuala ediție de . , .
bună măsură, compromise, faptul, cel 
mai normal cu putință era acela, ca 
Dinamo .să mizeze totul pe o reabili
tare în Cupă. De ce n-a făcut-o'? 
Greu, foarte greu de a mai înțele.ge 
ceva, atîta vreme cît, încă nici ‘pe
departe, echipele noastre din Divizia

Gheorghe NICOLAESCU

'Continuare in vaa a 3-ni

clasamentului

Crbipașu a țișnit printre apărătorii adverși și a reluat, cu capul, in plasă, mingea trimisă de _';său, din lovitură 
de coif. (Fază din meciul Petrolul t- C.F.R. Pașcani 2—0). vot0 ; s. BAKCSY

Pavlov la Vaisman ; poziții compli
cate pe tablele la care joacă Ră- 
dulescu cu L'ngurcanu și Partos cu 
Georgescu.

ÎN CLASAMENT continuă să 
conducă după opt runde Gheorghiu 
și Ciocâltea cu 5'2 p. urmați de 
Stanciu și Șubă cu 5 p. Vaisman 
4’ 2 (1), Ghizdavu și Șuta 4','2 etc.

Astăzi este zi liberă. Miine, cam
pionatul continuă dimineață cu par
tidele întrerupte, iar după amiaza 
cu runda a 9-a,

••
4^

li
. i..
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RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ (VII)

UN AN FRUCTUOS PENTRU
MĂRȘĂLUITORII NOȘTRI...
• Constantin Stan printre cei mai buni din lume • De ce nu avem specialiste

la pentatlon? • Burglinde Poliak aproape de 5 000 puncte...
în general, cursele de marș slnt 

considerate un fel de „rude sărace" 
ale celorlalte probe atletice. Soartă 
nemeritată, pentru că efortul măr 
țălultorilor nu este cu nimic inferior 
celui depus de ceilalți atleți.

Din tabelele alăturate se vede clar 
că marșul a rămas o specialitate a 
sportivilor din U.R.S.S. și R.D. Ger
mană. în timp ce Ia 50 km sovieticii 
«U 6 oameni în primii 10 perfor
meri ai anului, la 20 km primele 4 
poziții aparțin atleților din R.D.G.

Karl Heinz Stadtmiiller (21 de ani) 
este, fără îndoială, vedeta numărul 
1 a distanței scurte, rezultatul său 
af!îndu-sc Ia mai puțin de două se
cunde de recordul mondial al com- 
patrioților săi Reiman și Frenkel. 
Ținînd seama de vîrsta sa — foarte

50 Km.

CONSTANTIN STAN 
bun mărșăluitor român al anului

RECORD
1.28:01,4
1.28:12,0
1^8:20,8
1.29:30,6
1.31:01,0 
1.31:04,0 
1.31:21,0 
1.31:36,0 
1.32:14,0
1.32:38.0

Prea puține evenimente notabile 
în acest an ne-au oferit decatlonițtli. 
Poate, doar viguroasa ascensiune a 
sportivilor polonezi — decatlonul nu 
avea o tradiție deosebită în Polonia 
— care au reușit să cîștige ediția 
inaugurală a „Cupei Europei" la de
catlon pe echipe și să ocupe, prin 
cel mai valoros reprezentant al lor, 
Ryszard Skoivronek, primul loc în 
ierarhia anuală. Alături de Skowro- 
nek, Ryszard Katus șl Tadeus Ian- 
czenko au reușit să învingă repre
zentativele B.D. Germane și U.R.S.S., 
care resimt retragerea lui Hans Joa
chim Kirst și eclipsa lui Nikolai Avi
lov (campionul olimpic a fost depar
te de valoarea arătată la Mtinchen, 
nereușind să depășească 8 000 p in 
actualul sezon). De' remarcat nume
roasele nume noi — în general spor
tivi tineri — de decatlon iști sovie
tici.

Recordmanul nostru Vasile Bogdan 
a avut un an mai puțin bun. în ușor 
progres s-au arătat următorii noștri 
specialiști, Andrei Sepsy șl Mihai 
Nicolau, în tmp ce proaspătul senior 
Radu Gavrilaș, nu a reeditat perfor
manța de la J.O.

Cam din aceste nume este formată 
lista adevăraților noștri specialiști, 
pentru că, în continuare, valoarea

rezultatelor 
primelor ... 
fiind Închisă de săritorul 
Cornel Scafeș...

★
Pentatlonul feminin 

schimb, in permanentă 
special datorită Burglindei 
(R.D.G.) care a depășit de 
recordul mondial stabilit Ia J.O. de 
Mary Peters (4 801 p). La prelimina
riile Cupei Europei, Pollak a reali
zat 4 831 p, pentru ca la finala între
cerii să totalizeze un punctaj excep
țional, 4 932 p, reușind la fiecare din 
cele 5 probe performanțe de 
rată specialistă I

Situația acestei probe Ia 
țară este supărătoare. în 
Elenei Vintilă, săritoarea In înălțime 
Cornelia Popescu, deține primul loc 
în topul anual, fără a face o pregă
tire specială pentru această probă, 
rezultatul ei fiind exclusiv rodul ta
lentului. în rest, nici o atletă nu a 
putut să depășească 4 000 de puncte... 
De ce nu reușim, de ani de zile să 
formăm o pen’tatlonistă de valoare ? 
De ce oare se zbate de atita vreme 
In -anonimat 
plexă ?

ROMÂNIA

20 Km. marș ---------------
(PISTA) ; 1.28:08,4 (1973)

C. Stan
I. Găsitu
T. Brandl

Enacha
Ilie
Staicu
Caraloslfoglu 
Pescaru

Gh. Jugănaru
S. Rașeu

C. 
V. 
c. 
L. 
L.

MARȘ
L.
R. 
I.
T.
S.

Car alos ifoglu 
Csunderlik 
Găsltu 
Brandl 
Odobasian

M. Perșlnaru 
C. Enache
F. Tufan 

I. Urse 
C. Băluță

scade considerabil, liBta
10 performanțe românești 

în înălțime

a fost, în
atenție, In

Pollak 
două ori

adevă-

noi în 
absența

această probă com-

Vladimir MORARII

EUROPA $1 MONDIAL

RECORD: 1.25:19.6
1,0 stadtmuUer 
4,0 Zsiechgner
5.2 Reimann
1.3 Frenkel 
0,3 Rezalev 
3.0 Forlan
0,8 Kannenberg
3.3 JaloBcUC
0,2 Grisulis
1.4 C. Sun

(1972)
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria) 
(R.F.G.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(România)

Etapă completă în Divizia de hochei
S.C.M. CIUC—Steaua, Dunărea Galați-Dinamo, Agronomia Cluj—Liceul 1 M. Cluc

Pe patru patinoare atificiale, 
Sfîrșitul acestei săptămîni progra
mează o nouă etapă a diviziei na
ționale de hochei care angrenează 
toate echipele participante la com
petiție.

In Beria I începe returul. Frun
tașele clasamentului — Steaua și 
Dinamo — evoluează pentru prima 
dată în deplasare urmînd să întâl
nească la Miercurea Ciuc (astăzi 
și mîine) și Galați (sîmbătă și du
minică) pe Sport Club și, respectiv, 
Dunărea. Desigur, prin prisma va
lorilor recunoscute din hocheiul 
nostru, oaspeții au prima șansă dar, 
pe teren propriu, „outsiderii" sînt 
mult mai redutabili. Să nu uităm 
că în partidele de la București (din 
tur) atît Sport Club cît și Dună
rea au opus o rezistență onorabilă 
puternicelor lor adversare, reușind 
lungi perioade de joc echilibrat și

seIeia campionatul diviziei a la popice
CU UN PROGRAM ATRACTIV

chiar reprize egale (Steaua a Învins 
pe Sport Club cu 5—2 și 8—4, Iar 
Dinamo pe Dunărea cu 7—3 șl 
7—0).

Se reia Întrecerea șl in seria a 
Il-a. Agronomia primește, Ia Cluj, 
vizita formației Liceului 1 
Miercurea Ciuc (care cuprinde 
joritâtea componenților echipei 
țlonale de juniori). Studenții 
debutat în actualul campionat 
două victorii în fața Tirnavel Odor- 
hei: 7—4 și 11—2, elevii au produs 
o mare surpriză, învingînd pe 
I.P.G.G., la București cu 6—4 (au 
pierdut al doilea joc cu 1—5). așa 
că întîlnirea se anunță deosebit de 
interesantă.

în sfîrșit, în Capitală pe pati
noarul „23 August", au loc parti
dele I.P.G.G. — Tirnava Odorhei. 
Jocul va începe sîmbătă la ora 11, 
iar duminică, la ora 16.

ALEXANDRU ISTRATE Ma»

sfîrșitul acestei săptămîni se 
întrecerile diviziei A, lntre- 
din cauza disputării finalelor 

individual

S-a născut la 8 mal 1947 tn București »1, la 
vtrsta de 13 ani, pășește pragul secției de «cri
mă din cadrul A.S. a Consulului Popular al 
municipiului București (pe atunci S.P.C.) unde 
so bucură de competenta Îndrumare a antre
norului Jak Istrate (între elev șl antrenor nu 
există nlcl-o altă legătură decît simpla iden
titate de nume). Actualmente, el activează 
în cadrul clubului Steaua, sub conducerea an
trenorului Constantin Stelian. Tn par’jnaresul 
său figurează titluri de campion național la ju
niori (în 1968 și 1967) ca și la seniori (în 1968, 
1969, 1972). Pe plan internațional ; locul n în 
proba individuală a „triunghiularelor" Româ
nia — Polonia — Italia, în 1970 (București) șl 

1971 (Gllwlce), locul I cu echipa României tn 
campionatele balcanice din 1968—69—70 și 71, 
titlul balcanic individual în 1970 (Sofia) și 1971 
(Atena). Cîștigător al probei individuale din 
cadrul recentului Turneu al Armatelor prietene 
de la Moscova. Maestru al sportului.

-fragedă" pentru un mărșăluitor — 
Stadmiiller anunță o îndelungă su
premație In această probă.

La 50 km a fost stabilit 
record mondial al anului: - 
Gerhard Wiedner (R.F.G.). 
om al probei rămîne, însă, 
triotul său. campionul olimpic 
Kannenberg.

De remarcat absența, atît 
e!t și Ia 50 km a sportivilor 
alte continente.

Specialiștii noștri încheie un 
toarte bun pentru ei. C_... 
Stan a obținut cele mai bune per
formanțe mondiale la 5 km, 15 km 
ți O oră, și a cîștigat o poziție între 
primii 10 performeri mondiali la 
20 km. Aiți trei sportivi au coborît 
•ub lh30, rezultat de bună valoare 
internațională, ceea ce ne îndreptă
țește să afirmăm că mărșăluitorii 
noștri âu avut un sezon la înălțimea 
tradiției noastre In această disciplină.

Kannenberg 
Bartsch 
Hohne 
Weidner 
Soidatenko
Selzer 

Grigoriev 
Bondarenko 
Skotnickl 
Turlnțav

primul 
4.00:27,2 
Primul 
compa- 

: Bernd

la 20 
de pe

i sezon
Constantin

DUMINICI DIMINEAȚA VOR AVEA LOC

FINALELE DINAMOVIADEI
DE CROS

O intensă activitate sportivă de 
masă s-a desfășurat în ultima pe
rioadă în cadrul tuturor asociațiilor 
sportive Dinamo din întreaga țară-, 
prin organizarea celei de alV-aDi- 
namoviade de cros. S-au disputat, 
pînă acum, etapele pe cercuri și 
asociații sportive, la care au parti
cipat, pe categorii de vîrstă, mii 
de membri ai asociațiilor. Concu- 
renții au avut de parcurs trasee 
în teren variat, prevăzute cu dife
rite obstacole care le-au cerut o 
bună pregătire și eforturi susți
nute. )

Duminică 25 noiembrie, în parcul 
sportiv Dinamo din Capitală, se 
vor desfășura finalele pe țară ale 
Dinamoviadei la cros, întreceri la 
care vor lua parte cei mai buni 
sportivi din fiecare asociație Dina
mo. Se vor alcătui clasamente in
dividuale și pe echipe.

Primul start se va da la ora 10.
RS

DECATLON

651
631
487
291
806
722
473
979
732
649

RECORD : 7841 P (1972)
v.
A.

M.
R.
G.
Gh. Llxandru 

Boană 
Imlnovid

H. weber
C. scafe»

Bogdan 
Sepsy 
Nicolau 
Gavrilaș 
Bara

s. 
I.

PENTATLON
RECORD: 4331 P (1972)

Popescu 
Bueătaru 
Holnărescu 

Teodorescu 
Bffca 
Țarălungâ 
Ionescu 
Blduleac 
Crăciun 

M. Miloșoiu

C. 
c. 
A.
E.
F.

R. 
G.
V.
D.

4 932
4 754
4 711
4 665
4 617
4 569
4 555
4 528
4 519
4 517

RECORD: 8454
Skowronek 
Hedmark 
Le Roy 
Zeiibauer 
Bliniaev
Katus
Suurvăll
Berendsen 
Gorbaciov 
Kiseliov

p (1972}
(Polonia) 
(suedia) 
(Franța) 
(Austria) 
(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

RECORD : 4932
B. PoUak

v. —
N. Tcacenko 
A.

Tihomirova

Schmalfeld 
I. Bruszenlak 
M. Olfert 
T, Vorobasko 
M. Papp

B. Mflller
C. Voss

P (1973)
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(Ungaria) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria) 
(R.D.G.) 
(R.F.G.)

La 
reiau 
rupte 
campionatului republican 
și perechi. Etapa a VII-a a competi
ției programează o serie de partide 
intersante, care pot produce modifi
cări substanțiale în clasamentele a- 
oestui sfîrșit de tur. La femei, va 
avea loc derbyui seriei Nord, intre 
Voința Tg. Mureș (locul I) și Voința 
Craiova (locul II). In caz de victorie 
a craioven.Kir (jocul are loc la Cra
iova) ele revin pe primul loc. Cam
pioana țării neînvinsă în acest tur, 
Rapid București are o misiune difi
cilă la Băicoi, unde va juca cu Pe
trolul, aflată pe locul al treilea In 
seria Sud. Gazdele ar putea să în
trerupă șirul victoriilor Rapidului 
deși oaspetele se prezintă ca cele 
mai in formă la ora actuală.

In competiția masculină, jocuri 
„tari“ se anunță la Cîmpina, forma
ția locală Flacăra (locul 3 în seria 
Sud) întîlnește lidera seriei, Con
structorul Galați — șl la Tg. Mureș 
derby-ul seriei Nord între C.F.R. din 
localitate și Jiul Petrila, ambele di
vizionare au cîte 10 
pe locul I, respectiv

Iată clasamentele 
a VII-a :

FEMININ — seria 
București 12 p (7066 
București 6 p (9277 p d), 3. Petrolul 
Băicoi 6 p (9006 p d), 4. Voința Bucu
rești 6 p (6793 p d), 5. Laromet
București 6 p (6767 p d), 6. Cetatea 
Giurgiu 6 p (6566 p d), 7. Voința
Galați 6 p (2244 p d), 8. Voința Con
stanța 4 p (6823 p d), 9. Metrom Bra
șov 4 p (6821 p d), 10. Voința Plo
iești 4 p (4584 p d); seria Nord : 1. 
Voința Tg. Mureș 12 p (4591 p d), 2. 
Voința Craiova 10 p (7016 p d), 3. 
U.T. Arad 8 p (4520 p d), 4. Voința 
Cluj 6 p (9532 p d), 5. Hidromecanica 
Brașov 4 p (6994 p d), 6. Voința
Oradea 4 p (6700 p d), 7. C.S.M. Re
șița 4 p (4455 p d) — din 4 jocuri, 
8. Dermagant Tg. Mureș 2 p (2114 
p d) — din 5 jocuri, 9. C.F.R. Tg. 
Mureș 2 p (8794 p d), 10. Voința Me
dias 2 p (9056 p d) — din 5 jocuri.

MASCULIN — seria Sud : 1. Con
structorul Galați 10 p (15106 p d),

' ’ " p
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

2 Jiul Petrila 10 p (4762 p d), 3. Vo
ința Cluj 8 p (9814 p d), 4. I.C. Ora
dea 8 p (10022 p d). 5. Electrica Si
biu 6 p (14589 p d), 6. Lemnul Satu 
Mare 6 p (9653 p d), 7. Minaur Baia 
Mare 4 p (20010 p d), 8. Industria
sîrmei Cimpla Turzii 4 p (24352 p d),
9. C.F.R. Timișoara 4 p (14323 p d),
10. Voința Tg. Mureș 0 p (19215 p d).

țfc.
Data disputării meciurilor Rapid 

București — Gloria București (f) si 
Constructorul București — Voința 
București (m) au fost devansate, 26 

. noiembrie in Ioc de 8, respectiv 9 
decembrie, Intrucît unele dintre a- 
ceste formații participă, la începutul 
lunii viitoare, la turnee peste hotare.

Cu statura sa impresionantă — 
1.82 m — Al. Istrate a fost nu
mit pînă la apariția lui N. Iorgu, 
..uriașul" scrimei noastre. Fără 
îndoială un asemenea gabarit 
constituie un atu prețios pentru 
spadasin, dar Al. Istrate a dove
dit și alte calități care i-au în
lesnit drumul spre elita scri
mei : îndemînare, viteză de re
acție, iar toate acestea dublate 
de o lăudabilă voință de afirma
re. L-au ținut mai departe de 
marea performanță — la care 
aceste calități i-ar fi dat dreptul 
să ajungă 
tehnice și, 
credem, 
insuficient 
Al. 
la 
țit
lor
puțin risipitor cu energia sa, 
deci mai eficient în acțiunile în-

— anumite carențe 
sîntem înclinați să 

un
de
a
an,

simț tactic 
prompt. Dar 
progresat de 
și-a îmbogă- 

,arsenalul“ procedee-

Istrate
an la

Și ii'
tehnice, a învățat să fie mai

treprlnse pe planșă. La sfîrșitul 
anului trecut, specialiștii) noștri 
î-au apreciat pozitiv evoluția 
considerîndu-1 în cert progres 
Anul acesta, spadasinul clubului 
Steaua, are un final de stagiune 
strălucitor. A dominat, mai întîi. 
Cupa României și, zilele trecute, 
la Moscova, în cadrul Turneului 
Armatelor prietene, s-a impus 
in fața excelenților spadasini so
vietici — nume de prestigiu în 
arena sportivă mondială, ca Pa- 
ramonov, Valetov, Modzalevski 
— și a terminat învingător. Am 
putea spune că reușita sa se pla
sează pe linia ascendentă a spa
dei noastre care a început să se 
afirme, cu tot mai multă preg
nanță, pe plan internațional 'de 
cîțiva ani încoace, fapt ce ne 
face să privim cu încredere vii
torul șl în această probă a 
scrimei.

puncte și 
II.
înaintea

Sud: 1.
P d), 2.

aflate

etapei

Rapid
Gloria

Rafinăria Tel_eajen Ploiești 10 
p ’ " “ ’
P
P
P
P
P
P

p d), 10. Constructorul Bucu- 
2 p (9570 p d); scria Nord :

ULTIMELE VERIFICĂRI ALE HANDBALISTELOR
NOASTRE ÎNAINTEA

Sîmbătă-la Ploiești și luni-la București, meciuri 
amicale cu reprezentativa Bulgariei

2.
(10454
(14404
(14959
(14830
(14535
(19902
(20040
(9396
rești . . . .
1. C.F.R. Tg. Mureș 19 p (9721 p d),

d), 3. Flacăra Cimpina 
d), 4. Petrolul Ploiești 

5. Gloria București 
d), 6 Dacia Ploiești

d), 7. Voința București 
d), 8. Rapid București 
d), 9. Victoria Bod

d),

După scurtul stagiu de antrena
ment efectuat la Cluj (8—17 no
iembrie), în cadrul căruia antreno
rii Constantin Popescu și Dan Bă- 
lășescu n-au programat jocuri de 
verificare, lotul feminin de handbal 
al României se reunește la Ploiești 
pentru a pregăti partidele amicale 
cu reprezentativa Bulgariei. Progra
mate la 24 noiembrie (Ploiești, sala 
Victoria, de Ia ora 18) și 26 noiem
brie (București, sala Floreasca, de 
la ora 18,30) cele două întâlniri 
trebuie să le indice antrenorilor 
stadiul la care se află handbaliste
le noastre ce se pregătesc pentru 
cea de a V-a ediție a campionatu
lui mondial (Iugoslavia, 8—15 de
cembrie 1973).

Sperăm că forma bună manifes
tată de team-ul nostru reprezenta
tiv cu prilejul „Trofeului Carpați" 
șl al turneului din R.F. Germania 
și Danemarca să se fi amplificat, 
astfel ca echipa să poată realiza 
performanțele pe care i le prevăd 
specialiștii. întîlnirile cu selecționa
ta Bulgariei ne vor arăta și în ce 
măsură au fost recuperate — după 
accidentele suferite în ultimul timp 
— Lidia Stan, Doina Cojocaru și 
Doina Furcoi.

Aflat în preajma unui mare 
examen, lotul de handbal al Româ
niei va ști — credem — să se mo
bilizeze, să-și pună în valoare 
talentul și resursele, să obțină la 
campionatul mondial din Iugoslavia 
mai mult decît la cel din Olanda 
(1971, locul IV). Pentru aceasta 
este nevoie ca, pe lingă pregătirea 
fizică, tehnică și tactică, să-și afir
me și calitățile psihice, de bune 
combatante în disputa acerbă ce se 
atiunță. Și acest lucru dorim să-l 
probeze handbalistele noastre chiar 
în întîlnirile de verificare cu repre
zentativa Bulgariei, rostul lor fiind 
tocmai acela de a le roda, de a le 
da posibilitatea să se pregătească 
în condiții de concurs. DOINA COJOCARI)

STOATE SPORTURILE i

ÎN TURNEUL CLUJEAN AL CAMPIONATULUI MASCULIN DE BASCHET

DAR AU UITAT. UNEORI, DISCIPLINA
Al doilea ' turneu din cadrul pri

mului tur al campionatului național 
masculin de baschet găzduit de Sala 
sporturilor din Cluj, a programat cî- 
teva partide echilibrate, care urmau 
șă contribuie, în mare măsură, la 
stabilirea configurației finale a pri
melor șase locuri din clasamentul 
primului ' tur : Universitatea Timi
șoara — I.C.H.F., Politehnica Bucu
rești — Farul Universitatea Cluj — 
r.C.H.F. și I.E.F.S. — Farul. Turneul 
clujean a furnizat însă și două sur
prize. Este vorba în primul rînd de 
noua promovată, Voința Timișoara, 
car,e după victoria obținută la Bucu
rești în fața formației Farul, a avut, 
în prima zi a turneului, o evoluție 
remarcabilă, reușind să obțină un 
succes nesperat în compania rapi-

CONCURSUL REPUBLICAN DE TOAMNĂ AL JUNIORILOR LA LUPTE

300 de concurenți
la greco-romane

(prin telefon, de la 
nostru). După trei

BRĂILA, 22 
corespondentul 
zile de întreceri, azi s-a încheiat în 
sala sporturilor din localitate „Con
cursul republican de toamnă al ju
niorilor" la lupte greco-romane. Pe 
cele trei saltele s-au întrecut 273 
de concurenți (139 de juniori mici 
și 134 juniori mari). întrecerile au 
fost atractive, deosebit de dîrze, 
fapt ilustrat și prin numărul foarte 
mic de descalificări pentru pasivi
tate dictate de către arbitri. La ju
niori mici, foarte bine s-au prezen
tat reprezentanții școlilor sportive 
Brașovia, Rădăuți, Constanța și 
Lugoj, iar Ia cei mari sportivii de 
Ia a's.A. Cluj, Progresul București 
și Nicolina Iași.

Iată ciștigătorii de la juniori mici 
(în ordinea categoriilor) : V. Gui 
(C.F.R. Timișoara). I. Coteanu (Ra
pid Buc.), Gh. Dumitru (Metalul 
Buc.), D. Popîrian (Șc. sp. Olimpia 
Craiova), St. Rusu (Șc. sp. Rădăuți), 
St. Ghcrca (Șoimii Brănești — jud. 
Ilfov). N. Vlad (Șc. .sp. Constanța), 
I. Tișr’easa (Șc. sp. Brașovia), Z. 
Felea (Dunărea Galați), N. Prodea 
(Șc. sp. Brașovia). Clasament pe 
echipe : 1. Școala sportivă Brașovia 
19 p, 2—3. Școala sportivă Rădăuți 
18 p, Școala sportivă Constanta 
18 p, 4. Școala sportivă Lugoj 17,5 
p, 5. C.F.R. Timișoara 11 p, 6. Pe
trolul Ploiești 11 p.

Juniori mari: *8 kg — 1. I. Bă-

dică (A.S.A. CJuj), 2. N. Hornicea- 
nu (Șc. sp. Galați), 3. Gh. Albert 
(Unirea Focșani) ; 52 kg — A. Tă- 
nase (Carpați Sinaia), 2. Botez (Ni
colina Iași), 3. M. Tofan (Steaua) ;
57 kg — 1. N. Lupu (Gloria Buzău), 
2. N. Varga (A.S.A. Cluj), 3. I. 
Schmidt (Șc. sp. Lugoj) ; 62 kg — 
I. Duiică (Steaua), 2. Șt. Ștefan 
(A.S.A. Cluj), 3. V. Pîrvu (Rapid 
Buc.) ; 68 kg — I. Szoboszali (A.S.A. 
Cluj), 2. V. Popa (Dinamo Buc.), 3. 
Șt. Micloș (Minerul Bălan) ; 74 kg 
— E. Mag (C.S. Arad), 2. D. Bologa 
(A.S.A. Cluj), 3. I. Dumitrache (Pe
trolul Ploești) ; 82 kg — Gh. Cio- 
botaru (Dinamo Buc.), 2. P. Schir- 
liu (C.S. Cîmpulung), 3. I. Ciobanu 
(A.S.A. Cluj) ; 90 kg — 1. I. Gabor 
(Dunărea Galați), 2. Gh. Moldovea- 
nu (A.S.A. Bacău), 3. T. Lucescu 
(Unirea Iași) ; 100 kg — 1. V. Gheor- 
ghe (St. r. Brașov), 2. Fi. Crăciun 
(Progresul Buc.), 3. E. Csiszer (Mu
reșul Tg. M.) ; +100 kg — 1. M. 
lordaclie (Progresul Buc.), 2. P. Pin* 
tea (Rapid Buc.), 3. E. Bratu (Pro
gresul Buc.). Clasament pe echipe : 
1. A.S.A. Cluj 32 p, 2. Progresul 
București 17 p, 3. Nicolina Iași 12 
p, 4. Dinamo București 11 p, 5. 
Steaua 11 p, 6. Steagul roșu Bra
șov 11 p.

începînd de azi, în aceeași sală, 
au loc întrecerile la lupte libere.

diștilor. Vizibil maroațl de eforturile 
depuse în meciul cu Rapid, timișo
renii au 
ușoară in partidele
București și I.E.F.S. O altă perfor
meră a fost și cealaltă promovată, 
C.S.U. Galați, care a avut și ea o 
bună evoluție în întîlnirea cu Poli
tehnica București, dar a pierdut în 
ultimele secunde, cînd conducea cu 
un punct, neizbutind să-și mențină 
avantajul și ratînd astfel o mare 
surpriză.

Trecînd la capitolul disciplină, tre
buie să arătăm că, din păcate, 
aproape la flecare partidă am întîlnit 
o serie de abateri. Nu ne putem ex
plica cum jucătorii unor echipe care 
au avut un avantaj hotărîtor, mai 
ales în finalul inttlnirilor (ne referim 
îndeosebi Ia baschștbaliștii de la 
Dinamo și Steaua), nu au putut să-și 
stăpînească nervii la unele decizii ale 
arbitrilor, avînd față de aceștia ati
tudini necuvincioase. Jucătorii echi
pelor Dinamo și Steaua ar trebui să-si 
analizeze foarte bine comportarea 
de la Cluj, ca pe viitor să nu mai 
repete cazurile de indisciplină. Nu 
de altceva, dar formațiile amintite 
vor reprezenta baschetul românesc 
în. cupele europene unde, se cunoaște 
foarte bine, arbitrii nu sînt deloc în- 
dulgenți, iar adversarii se anunță, 
evident, mai puternici. Din cauza de
selor ieșiri nesportive, arbitrii s-au

1. Dinamo
2. Steaua
3. „U“ Cluj
4. I.E.F.S.
5. Farul
6. Poli. București
7. „U“ Timișoaia
8. Voința Timișoara
9. f.C.H.F.

10. Rapid 
lt. Poli. Cluj 
12. C.S.U. Galați

constituit apoi o pradă 
cu Politehnica

o 
1
2
2
2
2
3
4
4
3
5

438—387 
392—303 
400—354 
355—350 
341—341 
359—365 
316—384 
326—356 
375—421 
300—400 
358—490

acorde mat multe

Nicolae COSTIN

văzut nevoiți să 
faulturi tehnice. Printre „colecționari", 
amintim pe : Baltag (care a 
fos-t suspendat pe durata a patru e- 
tape pentru lovirea intenționată, cu 
pumnul, a unui adversar). Novac, 
trei faulturi tehnice (două în meciul 
cu I.E.F.S.), Molin, Pașca, Caraion, 
M. Cîmpeanu. Sperăm că aceste cazuri 
nu vor fi trecute cu vederea de Co
misia de disciplină șl educație.

Menționăm că arbitrajele prestate 
în cele trei zile ale turneului, au 
fost, tn general, bune și foarte bune. 
Au existat însă și unele greșeli în 
aprecierea faulturilor, dar mai ales 
au fost trecuți cu vederea „pașii- (In 
special în situații favorabile de sub 
coș).

După cum se știe, la turneul de 
la Cluj s-au aplicat, pentru prima 
dată, noile prevederi ale regulamen
tului cu privire la aruncările libere 
ce se acordă unei echipe, clnd ad
versara sa a comis într-o repriză

și

cu

mult de zece faulturi. La Cluj

Cu
Chlciu, Mănăilă (Univ. 
Timișoara) va marca 
un nou coș. Fază din 
meciul Universitatea Ti

mișoara — I.C.H.F.

toată opoziția

Marinei
Foto :
HUZONI

mai
au fost formații care au depășit cu 
mult „norma" (Universitatea Timișoa
ra si Politehnica Cluj, cite 79 
I.E.F.S. 74, C.S.U. Galați 72, Voința 
Timișoara 68, I.C.H.F 67), în unele 
partide ea avînd un rol hotărîtor în 
stabilirea învingătoarei. Drept ur
mare, am asistat la executarea unui 
număr destul de mare de aruncări 
libere, care au avut, însă, un pro
cent de reușită foarte scăzut, scoțînd 
în evidență slaba pregătire a majo
rității baschetbaliștilor la unul din 
elementele de bază' ale tehnicii : a- 
runcarea la coș. Dar iată cum arată 
un clasament pe baza procentului de 
reușită al aruncărilor libere : 1.
Steaua 69,1 la sută (47 de aruncări 
transformate, 21 ratate), 2. „U“ Cluj
68.2 (56—26), 3. Politehnica București
67.3 (31—15), 4. Dinamo 65,4 (55—29),
5. I.E.F.S. 63,6 (28—16), 6. Voința Ti
misoara 62,7 (30—18), 7. C.S.U. Galați 
62,5 (20—12), 8. Rapid 60,2 (41—27), 9. 
Universitatea Timișoara, 59,5 (25—17), 
10. Politehnica Cluj 57,5 (23—17), 11. 
I.C.H.F. 54,3 (25—21), 12. Farul 52,7
(22—20).

Unul din aspectele pozitive ale 
turneului clujean a fost evoluția ti
nerilor baschetbalist! de la I.E.F.S. 
care vin de fiecare dată cu ceva nou 
în jocul lor, atît in atac, cit și în 
apărare. Fapt ce ne determină să 
afirmăm că formația I.E.F.S. se stră
duiește foarte mult pentru perfec
ționare, ea beneficiind și de mulți 
jucători capabili de realizarea aces
tui lucru.

In Încheiere, cîteva rem^rcări : 
Tarău (cel mai bun jucător al tur
neului), Mănăilă (foarte bun la recu
perări, deficitar însă la aruncările 
de la semidistanță și distanță), Bra- 
boveanu (dacă se pregătește, în con
tinuare, în mod serios poate ajunge 
unui din fundașii echipei naționale),

Popa (în revenire de formă), Roman 
(s-a angrenat destul de repede și 
sigur în dispozitivul noii sale echipe 
— ,,U“ Cluj), Spinu (precis în arun
cările de la distanță și bun la recu
perări).

Adrian VASILESCU

AUTOMOBILISM După eum ne rela
tează corespondentul nostru județean 
Uie Ghlșa, a.c.r. filiala Bihor, in co
laborare cu direcția județeană A.D.A.s. 

șl serviciul de circulație al miliției, a 
organizat o interesantă competiție de

numită „Raliul Felix". La startul în
trecerii s-au aliniat 10 echipaje din ju
dețele Cluj, sălaj, Satu Mare și Bihor 
care au avut de parcurs traseul Ora
dea — Leș — Holod — Râbăganl — 
Beiuș șl retur. La Pocola concurenți! au 
trebuit să treacă examenul unei pro
be speciale de viteză .în coastă, des
fășurată pe o distanță de 4,5 km. La 
întoarcere în Oradea, participanțil la 
ralyu au executat în fața unul nume
ros public o demonstrație de virtuozi
tate, reclamată de proba de îndemînare 
impusă de organizatori pentru definiti
varea clasamentului. Acesta arata ast
fel: pînă Ia 1100 cmc: 1. Horia Gheor
ghiu (Cluj), 2. Arcadie Victor (Bihor), 
3. Alexandru Szabo (Bihor); clasa 
peste 1100 cmc: Laurențiu Borbely
(Cluj). 3. Viorel Leca ---- ‘ ~
fan Zsacacks (Sălaj), 
general primul loc a 
echipajul Laurențiu și 
ly, care au pilotat un Renault 8 Gor- 
dlni. —

(Bihor);
Laurențiu

(Bihor), 3. Ște- 
In clasamentul 
fost ocupat de 

Elisabeta Borbe-

BASCHET. Rezultatele complete obți
nute de echipa feminină Universitatea 
Timișoara, în cadrul turneului „Cupa 
studentului" desfășurat zilele trecute" la 
Bratislava: 78—51 cu Slavia Trnava. 
73—54 cu Banska Bistrița în scrii, 73—69 
eu Slavia U.K. Bratislava in finala 
pentru locurile 1—2. In celelalte me
ciuri decisive pentru stabilirea clasa
mentului, Slavia Preșov a dispus de 
Slavia Banska Bistrița cu 59—38 (locu
rile 3—!) șl Slavia Trnava de Union Ga
rant Vlena eu 46—44 (locurile 5—6). 
Formația Union Garant Vlena este vii
toarea adversară a Politehnicii Bucu
rești în turul al doilea al C.C.E. @ 
„CUPA FEDERAȚIEI" LA MINIBAS- 
CHET îșl desfășoară, In aceste zile, fa
za pe județ. In întrecerile din județul 
Ilfov, la băieți s-a clasat pe primul 
loe echipa Școlii generale Bolintinu 
din Vale, urmată de Șc. gen. nr. 2 Ur- 
ziceni, Șc. gen. nr. 3 Giurgiu; la fete: 
1. Șe. gen. nr. 2 Urzieeni, 2. Șc. sp. I 
Giurgiu, 3. Șe. sp. II Giurgiu. S-au evi
dențiat Corina Rădulescu. Vasillca O- 
preâ, Pulu Petrlșor, Nuți Marin din 
Giurgiu, Florin Nlțu, Mircea Scarlat,

Mariana Dicu, Carmen Vizitiu din Uj> 
ziceni, Marin Chițănâu, Radu Barbă- 
lată din Bolintinu din Vale. în Capi
tală, întrecerile. vor începe în ziua de 
2 decembrie. Pînă atunci, echipele do* 
ritoare de a participa se pot adresa, 
pînă la 25 noiembrie, C.M.E,F-St Tot 
pînă la 5 decembrie sînt așteptate, la 
F.R. Baschet, numele echipelor evident 
țiate în „Cupa Federațier“, pentru a se 
putea alcătui zonele finale ale compe
tiției, zone peptru care se așteaptă can
didaturi de orașe e ULTIMUL TUR
NEU al primului tur al campionatului 
național feminin, la sfîrșitul căruia vor 
fi stabilite grupele pentru locurile 1—6 
și 7—12, programează etapa inaugural» 
sîmbătă în sala Dinamo, astfel: de la 
ora 9; Universitatea Iași — Voința Tg. 
Mureș, Voința București — Sănătatea 
Satu Mare; de la ora 15î Universitatea 
Timișoara 
— Politehnica, I.E.F.S., 
versitatea 
rești.

LUPTE 
mația de 
ținut un 
(R.D. Germană). Ecliipa 
bine reprezentată la categoriile 
a cîștigat Întîlnirea cu 7—3. Punctele 
constănțenllor. după cum ne relatează 
corespondentul nostru, P. Enache. le-au 
obtinut I. Vangehelici, I. Dumitru și 1. 
Bogdan. FINALA CAMPIONATULUI de 
calificare pentru Divizia A va avea loe 
la Oradea în zilele de 30 XI — 1 XII 
(libere). șl 1—2 decembrie (greco-roma
ne) și nu la Ploiești, cum fusese stabi
lit anterior.

Crișul. Olimpia București 
Rapid Uni- 

Cluj — Constructorul Bucu-

— Recent la Constanța, for- 
„libere“ Hidrotehnica a 
meci amica] cu Motor Jena 

oaspe. mai

sus-

mici.

TIR — începind de azi, în sala da 
tir. amenajată recent, de la poligonul 
Dinamo din Capitală, va avea loc o 
importantă competiție la arme cu aer 
comprimat, tradiționala Întrecere dotată 
cu „Cupa Olimpia", La cele două pro
be de concurs — pușcă și. pistol — 
participă numeroși trăgători fruntași 
din cluburile bucureștăh.e precum și 
sportivi cu categorie ftiferldară de cla
sificare sau Juniori, neelasificați. Tro
feul „Cupa Olimpia" se va • /icorda sec
ției de tir clasată pe ' prilnuț loc la fle
care probă, iar sportivii' 'ețasăți pe pri
mele trei locuri, în toate clasamen
tele, vor fi premlațl de către clubul 
organizator.

REVELION ’74

INTR-DNA SINGURA!
364 DE NOPȚI

Noaptea bunei dispoziții, a antrenului, a unei 
ambianțe plăcute și bineînțeles a... surprizelor, 
poale fi petrecută în una din unitățile ÎNTRE
PRINDERII DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAU
RANTE BUCUREȘTI.

ATHENEE PALACE, AMBASADOR, BUCU
REȘTI NORD, LIDO. BUCUR, UNION, VICTO 
RIA, CINA, TURN, DEBARCADER, PADUREA 
BANEASA, PARCUL PRIVIGHETORILOR, la ba
rurile CONTINENTAL Și MELODY, sau la COM
PLEXUL SNAGOV.

Informații și înscrieri la direcția restaurante
lor de mai sus.

I
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PUȚINE SURPRIZE Monte Carlo: explicații...
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(Urmare^ din pag tj
B n-au atins potențialul valoric (ca
zul, de exemplu, întllnit In similara 
ligă engleză) al formațiilor care acti
vează la noi în Divizia A. Și atunci, 
astfel stînd lucrurile, chiar dacă echi
pa victorioasă pe terenul neutru de 
la Craiova, Chimia Km. Vilcea, este 
o deținătoare a trofeului, fie-ne per
mis să încadrăm în categoria surpri
zelor de proporții și eliminarea Ra
pidului ; cunoscut fiind faptul că a- 
ceaată divizionară A, alcătuită din 
destui jucători consacrați, este o spe
cialistă a Cupei: de dată destul de 
recentă, feroviarii bucuroștenj repre- 
zentînd anul trecut — pină in turul 
III *- fotbalul românesc în presti
gioasa competiție europeană „Cupa 
cupelor".

Așadar — nu mai înainte de a 
adresa un sincer bravo! echipei din 
Ita. Vilcea (pregătită acum de fos
tul... securd al Rapidului, antreno
rul Gheorghe Nuțescu) — aceeași în
trebare și formației din Ciulești ; ce 
»e întîmplâ la Rapid ? ’ /

Pentru că, aprofundlnd cele petre
cute pe stadionul Central, meciul 
acesta din Cupă nu la penalty-uri a 
fost pierdut, ci pină atunci, in cele 
120 de minute care au precedat 
.semnarea sentinței". In această marc 
perioadă de timp in care, se spune, 
inițiativa a aparținut 
din Km. Vilcea.

fotbaliștilor

Inserted aici numele divizionarelor 
A (A.S.A. TG. MUREȘ, PETROLUL, 
JIUL, „U“ CLUJ, SPORTUL STU
DENȚESC, STEAUA) care au ținut 
Bă-și onoreze cit de cit cărțile lor 
de vizită, să Încheiem rindvrile 
noastre pe marginea „16“-imilor eu 
această constatare-concluzie: noua 
prevedere a regulamentului Cupei — 
introducerea tuturor celor 32 de 
echipe în aceeași urnă — a asigurat 
„16“-lmilor acel spirit, necesar, de 
ECHITATE TOTALA (înlocuind pro
cedura anterioară, subiectivă, ce da 
drept de calificare după locul de 
desfășurare a jocului, după diferența 
de categorie și de... vîrstă pe bule
tinul de identitate) : de PROGRA
MARE (pe terenuri neutre, 
cepția situației „de comun acord") 
șt de CALIFICARE, accesul în faza 
superioară, făcindu-se, în cele din 
urmă, după prelungirile de rigoare, 
printr-un element aparținînd, de ase
menea, jocului : executarea penalty- 
urilor. Un singur amendament ia 
toate acestea, care poate fi ușor ad
judecat pentru optimi : loviturile de 
la 11 m să se efectueze, de aci îna
inte, în mod ALTERNATIV și nu in 
„serii" de cîte cinci. Aceasta, în 
scopul asigurării unui spirit perfect 
de echitate (deseori echipa care ur
mează Ia „rînd" avînd de surmontat 
și un handicap psihic), ca și in acela 
al alinierii la procedura Internațio
nală.

doar explicații...
• Nici al treilea turneu, din această toamnă, al juniorilor noștri

cu ex-

nu a adus
Cu două zile in urmă, echipa noas

tră de juniori a revenit în țară, de 
la Monte Carlo, unde, așa cum se 
știe, a participat la tradiționalul 
turneu din celebra stațiune de pe 
Riviera franceză. S-a întors cu... sa
cul gol, satisfacțiile fiind minore, ca 
și după celelalte precedente turnee 
ale sezonului la care a participat : 
Plovdiv și Donețk. Foarte adevărat, 
peste tot, partenerii de întrecere au 
fost de certă valoare, prestigioși. To
tuși, rezultatele obținute de tinerii 
noștri jucători in această toamnă — 
pe care am numit-o a încercărilor dc 
alcătuire a unei formații puternice 
— sînt departe dc posibilitățile lor 
reale, ele amplificînd și mai mult 
amărăciunea eșecurilor, din acest se
zon, ale celorlalte echipe românești, 
în recentele confruntări internațio
nale.

Nereușind să învingă Suedia 
Belgia, 
niori a ratat o mare posibilitate 
a-și măsura, de pe acum, forțele 
viitoarea sa adversară din prelimi
nariile turneului U.E.F'.A. — echipa

și 
selecționata noastră de ju

de 
cu

meciuluiDomide, unul dintre jucătorii de prim-plan ai 
duel cu Ivan

Universitatea Craiova, surprins intr-un 
Foto : V. BAGEAC
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COMPLETĂRI LA DOUĂ .-urs
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CHIMIA RM. VÎLCEA NU VREA
SĂ PREDEA CUPA!...

Deținătoarea Cupei, 
Chimia Hm. Vilcea nu 
trofeul I Si jocul ca

divizionara 
vrea să predea 

... . atare a demon
strat hotărtrea vtlcenilor de a-șl-1 apă
ra. Miercuri, la Craiova, nu a existat 
pe teren nici o diferență de categorii, 
Chimia comportîndu-se ca o diviziona
ră A. foarte energică, cu mare forță 
de luptă, elastică, fermă in apărare 
(foarte buni Stana care a rezolvat trei 
ocazii foarte dificile, ieșind de două 
ori la 17—18 m: Pintilie, cel care din 
finalul primei reprize a jucat practic, 
într-un picior, dar cu piciorul aceia a 
reușit, printre alte lucruri notabile, sâ 
scoată și balonul de pe linia porții in 
min. 112) dar foarte abilă și în atac, 
unde rafinamentul Iul Orovitz șl abili
tatea Iul Gojgaru, au periclitat de 
multe ori poarta tînărului Roșea. De 
altfel dominarea Chimiei poate fi ar
gumentată și de raportul șuturilor la 
poartă 87—16 (11—11 pe spațiul porții). 
Cele 11 șuturi ale bueureștenilor pe 
poartă au fost, însă, realizate în pri
mele minute de joc (3 la număr), cind

B

și ratat ocazie imensă. $io
prelungirilor (3 șu-

Petreanu a
In ultima repriză a . _________ .
turi), cînd Rapid a părut mat puțin 
obosită psihic ș! a depășit eclipsa sa 
de forma cronică la mijloc, și în atac 
(excepție Dumltriu II). Era. Insă, prea 
tirziu, și șansa i-a ajutat atunci pe cei 
care luptaseră

I-a Craiova 
nată. Și dacă

mat mult.
a fost o luptă tnverșu- 
am înțeles ambiția de

calificare, nu i-am putut înțelege 
mijlocașul vîicean Ioneseu (care nu 
lăsat pînă nu... i-a rupt tricoul 
Dumltriu II !) 
lui Chimia, ' 
primele 45 de minute 
vehement (dar 
pe care avea 
lificare !

pe 
s-a 
lut 

și pe secretarul clubu- 
D. Dragomir, care după 

La 0—0, acuza 
pe nedrept) un arbitru 

să-t felicite după. .. ca-

Mircea M. IONESCU

satisfacție
R.F. Germania, câștigătoarea 
rii de la Monte Carlo, Ar 
credem, un test interesant, jucători
lor noștri oferindu-li-se, în acest fel, 
prilejui de a cunoaște atu-urile celor 
pe care vor trebui să-i întreacă, 
dacă nutresc ambiția de a se nu
măra printre participanții la ediția 
suedeză a Turneului U.E.F.A. Dar a- 
eeastă întilnire n-a avut loc. Din 
vina echipei noastre care, în primul 
meci disputat la Monaco, cu Suedia, 
a făcut cel mai slab joc al ei din 
această toamnă. EXPLICAȚIILE ?

„In primul rînd frica de adversar 
— afirmă antrenorul Cnstantin Ar- 
deleanu. Niciodată nu i-am văzut ju- 
cînd atît de „pierduți", nereușind să 
rezolve, prin mijloacele de care dis
pun, situații din cele mai simple. 
Așa s-a ajuns la un abuz de faulturi, 
de intrări dure caic au culminat cu 
eliminarea lui Hurloi, în min. 45, la 
scorul de 1—1..."

Eliminarea clujeanului — pe de
plin meritată — a privat echipa de 
un rezultat bun în primul meci. De 
altfel, acest jucător valoros, care, la 
17 ani, a ajuns titular în Divizia A, 
și despre care nu o dată s-au spus 
și s-au scris lucruri frumoase, a în
ceput să-și cam dea aere de vedetă, 
să privească cu superficialitate, par
ticipările sale la meciurile echipei 
de juniori. Cum s-a întîmplat și In 
partida cu Bulgaria, de pe stadionul 
Republicii ! Este aceasta o problemă. 
Pentru că, dacă jucătorii divizionari 
A, cu oarecare experiență, cum sînt 
Hurloi, Baiaci, Vrînccanu, nu reușesc 
să-și păsrteze calmul și luciditatea 
în niște confruntări ceva mai grele, 
atunci ce pretenții să mai aibe an
trenorii, .și noi toți ceilalți, de la 
debutanți ca Gruia, Elisei, Filler sau 
Cîinpeanu ? Acesta este și motivul 
care ne face să afirmăm, fără teama 
de a greși, că ei sînt primii vinovați 
de ratarea debutului în turneul de 
la Monaco.

Ce a urmat, a sintetizat foarte 
bine Ion Alexandrescu, secretar ge
neral al F.R.F., conducătorul dele
gației noastre. „Cu Iugoslavia echipa 
a jucat bine. Cu Belgia, ultimul meci, 
și mai bine. Un go] primit împotriva 
cursului jocului și cîteva ratări cum 
n-am mai văzut, au privat echipa 
noastră de o victorie pe care ar fi 
merit<at-o".

Dar zarurile fuseseră aruncate în 
partida cu Suedia 1 Eșecul din acel 
meci a diminuat forța de joc a echi
pei noastre, cu toate eforturile fă
cute, în următoarele partide, de 
Moraru, Cornelia, Elisei, Solomon, 
Baiaci și Grosu, evidențiații antre
norului Ardeleana. Iată și echipa 
folosită : Moraru — Corneliu, Agiu, 
Filler, Elisei — Gruia, Solomon 
(Hurloi), Baiaci — Dragnea (Cîmpea- 
nu, Roșu), Grosu, Vrînceanu. O con
semnăm, deoarece ea trădează pos
turile încă deficitare pentru care 
vor trebui — și vor fi — făcute noi 
investigații, în vederea găsirii solu
țiilor adecvate.

intrece- 
fi fost,

Laurențiu DUMITRESCU

S.N. OLTENIȚA S-A
Iată că proverbul cu „buturuga mică“ 

s-a adeverit și miercuri la Giurgiu 
unde am asistat, la cea mai mare fur- 
priza a 
Cum ’ s-a realizat succesul echipei din 
Divizia B.?

în primui rînd, o dăruire totală a 
formației din Oltenița pe toată durata 
partidei. în al doilea rțnd, ea a prac
ticat un fotbal frumos, comblnativ, cu 
pase simple și deschideri pe aripi, care 
a surprins și depășit în nenumărate 
rinduri ariergarda bucureștenîlor. In 
altă ordine de idei, menționăm faptul 
că elevii antrenorului Ion Merlan (care 
merită felicitări, ca șl elevii săi, pen
tru această frumoasă performanță) nu 
s-au intimidat de faima internaționali-

16-tmilor „Cupei României".

ÎNTRECUT
lor din echipa 

la egal la egai cu mai valoroșii 
adversari. Și iată că Dumitrache, Dinu, 
Lupescu și ceilalți, cu toată experiența 
lor, nu au reușii să depășească rezis
tenta unei apărări care s-a întrecut 
pe sine însuși.

Dar cum a evoluat Dinamo ? în pri
mul rînd bucureștenii ni ș-au părut 
obosiți, (probabil că nenumăratele par
tide din această toamnă, interne și 
internaționale i-au solicitat din plin), 
au jucat fără vlagă, încet iar înainta
rea nu s-a putut descurca în fața apă
rării „om la om“ pe care a practicat-o 
Ș.N.0. Și astfel dinamoviștii părăsesc 
„Cupa României***

Aurel PĂPĂDIE

PE SINE!
Dinar, io, ei juaînd de 

lor

PROFESORII JUDEȚULUI ALBA
INTR-UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

In ceea ce ne privește, rămînem 
în așteptarea veștilor referitoare 
la concretizarea ideilor bune pe 
care le-au cules 
profesorii invitați 
vezi le preocupării

ia • •

POSTOLACHE CARE NU E DUMITRACHE...
Am văzut în urmă cu două sîmbet* — • bine 

cunoscută apa sîmbetoi, nu mai detaliez — Rapid — 
U.T.A. Am tăcut. Era incredibil. Ca într-o frumoosă 
tragedie, ambele echipe, prea celebre prin pana șl 
strigătele Îngerului care închide orice ediție a «Româ
niei literare", au fost, in sfirșit, atinse șl de bleste
mele aceluia. Era singura explicație științifică pentru 
a înțelege felul in care oamenii aceia loveau min
gea cu picioarele. Sîmbăta trecută am văzut Jiul — 
,U" Cluj. Era șl mal Incredibil, nu se mai poate 
explica nimic. Dacă vrem iă ne placă sportul, nu zic 
șl la televizor, atunci trebuie să admitem că o 
bună bucată de vreme nu mai avem 
uităm la fotbalul nostru. Acolo 
tem găsi rezultate, puncte, fel de fel 
de goluri (în cunoștințele tehnice de
sigur), dar — din nou vorba amicu
lui Hristache — „mai lăsați-o cu fot
balul". Pină-și revine... 
să-șî revină.

Pînă atunci, trebuie 
tărîrea de a învăța să ne placă 
sporturi. Trebuie să trecem fa a 
coperi frumusețea altor meciuri 

spunem deschis 
o dată — noi, 
ochi, dar avem ju- 

Dumitrache, nu ca 
ca nuca în perete.

de ce să ne
pu-

Câcl trebuie

să luăm ho- 
alte 
des- 
pen- 
încă 

ro-
tru care — s-o 
o dată și încă 
mânii, nu avem 
cători. Nu ca 
Oobrin, nu ca, 
Francezii ni l-au descoperit pe unul, 
Postolache... Cine e Postolache ? Tot 
Robert Barran, somitate în rugby, o descoperit un olt 
român, Dumitru. Care Dumitru ? Mai există un alt 
Dumitru decît cel știut de noi ? Da, un Dumitru „din 
linia a doua” cu chip de „păstor grec", zice dum
nealui intr-un articol care se numește „Vîntul suflă 
dinspre Carpoți", unde se elogiază jocul rugbyștilor 
români, la Valence în termeni de care fotbaliștii noș
tri n-au mai auzit de multișor poveste : „tehnică de 
ansamblu excelentă, mai ales în tușă unde au sărit 
mai bine și mai sus decît francezii", „Condiție fizică 
ireproșabilă..." Un domn la fel de serios de la „Le 
Monde" titrează fără să clipească : „Echipa Franței 
obține o victorie pe care o merita România...", și 
scrie în paragraful intitulat : „Români mușchiuloși" 
că a văzut „o bună și frumoasă echipă românească, 
bine sudată, refuzînd să rupă co altădată jocul ad
versarului, luindu-și cu bravură responsabilitățile în 
atac, relevind un jucător de excepție, Postolache, un 
băiat care a ridiculizat singur toată linia a treia fran
ceză..." De cînd n-Oți mai ouzit de un român care 
să ridiculizeze, în fotbal, jucători de celebritate mon
dială ? Ca să nu mai spun Io ce fin „mișto" e luat 
domnul arbitru „cu nume de țigară și siluetă de

domnul acela.

Errol Flynn în foiletoane televizate", pentru eseul 
acordat francezilor, după ce în minutul 10 nu I-a 
acordat un drop Iul Durbac !

Știu foarte bine că acest don arbitru Pat d’Arcy 
nu ne va da coșmaruri ca Scheurer, după cum Ocel 
Schneider, arbitrul de polo care fură catifRcarea „Ra
pidului" la polo pe apă, nici acela nu nrva smulge 
Indignarea la care ne-a adus elvețianul ăla„. Știu. 
Rugby, polo pe apă, Postolache, Dumitru din linia 
a doua, ne lasă reci. Dar atunci treceți pe handbal 
în 7, fie și pe handbal în 7, unde are loc un feno
men la care fotbalul nici cu mintea nu gîndește : 

se pune pe picioare, cu bune rezuj- 
_tate, cu joc frumos, cu victorii, o 

nouă echipă, după apusul lui Gruia... 
Cum naiba am privi o asemenea ex- B~~ ' periență în fotbal, dacă ne-am de-
cide, acum, cind nu mai avem nimic 
de pierdut, să ridicăm o echipă |Km fără.~ nu spun fără cine, că mai 
vreau să-mi rămînă capul pe umeri ? 

T~ Se fac 5 ani de cînd pe Wembley
s-a lansat naționala de glorioasă 

...j -_...njy -T forță polemică a fotbalului nostru.
în 5 ani, nici Ajaxul, nici Interul nu 
au sc^PQt de crize... Nai...

Constat că iar ajung la fotbal.
| ț Atunci, dacă nici Postolache, nici

Dan Marin, nici Pat d'Arcy nu vă 
încălzesc, încălziți-vă cu Gherman ! Care Gherman ? 
Gherman de la Miercurea Ciuc — care dă in ultima 
secundă golul victoriei și Sport Club din Miercurea 
învinge Dunărea Galați cu 8—7 I La hochei I 8—7, 
ce fel de scor e 8—7 ? Noi tot la 4—3 pentru Chi
mia ținem, după executarea penaltyurilor, căci după 
120 de minute Rapidul nu a putut marca nici un 
gol celor din B, iar din 5 penaltyuri, jucători din A 
ratează două I La fotbal, cu ei !

CORESPONDENTA :
Matei Boilă t— str. Turzii, nr. 43 — Cluj : Ceea 

ce-mi scrieți cu atita indignare despre suspectul meci 
ambele din localitate, cred 

cu articolul
de fotbal „U” — C.F.R., 
că este în perfect acord 
asta vă mulțumește...

Gh. Tcaciuc — str. 23
Aveți perfectă dreptate, 
tea da, dar credeți-mă 
nu mai am nici puterea,
Sper să nu vă supărați, mai 
d-voastrâ oricum nu s-ar putea compara cu a mec.

BELPHEGOR

de mai sus, dacă

26 — Timișoara : 
lămuriri v-aș pu- 
„Progresul" meu

MARGINALII LA DIVIZIA B

14 MAI 1970. Data este înscrisă 
pe o plăcuță dreptunghiulară ce 
îți atrage privirile de cum intri 
pe culoarul vestiarelor Stadionului 
Municipal din Satu Mare. Plăcuța 
este prinsă pe un perete. La înăl
țimea de aproape doi metri.

14 MAI 1970... O zi care pentru 
mulți dintre noi nu evocă nimic 
deosebit, însă inginerului Sergiu 
Mocanu, președintele secției de 
fotbal Olimpia, doar la citirea fu
gară a datei, îi reapar imaginile 
dintr-o primăvară ce a adus mari 
suferințe localnicilor. Data îl rea
mintește de lupta inegală dintre 
oameni și forțelq ’ dezlănțuite ale 
naturii, cînd șuvoiul apelor atin
sese cota maximă. în acea zi, te
renul a fost acoperit de apă, iar 
în tribună — sute de locuitori ai 
cartierului își găsiseră un loc mai 
ferit de furia șuvoiului distrugă
tor. Dar, peste imaginile dezolan
te ce au rămas după retragerea 
apelor, se suprapun altele, amin
tind de eroismul sătmărenilor care 
au refăcut, cu sprijinul întregii 
țări, uzine și instituții, clădiri pu-

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
Stadionul Metalul, ora 11 : 

talul — Nitramonia Făgăraș 
vlzia B);

Stadionul Progresul, 
Progresul București — 
Moreni (Divizia B) ;

Terentil Sirena, ora 11 : 
Tehnometal (Divizia C);

Terenul Flacăra, ora 11 : Flacă
ra roșie — Argeșul Mihăilești (Di
vizia C) ;

Terenul
— Azotul 

Terenul __ ...
met — Electronica (Divizia C).

SIMBATA 24 NOIEMBRIE
Stadionul Ciulești, ora 12 : Ra

pid — C.S.M. Reșița (tineret-rezer- 
ve); ora 14 : P.apid — C.S.M. Re
șița (Divizia A) ;

Stadionul Progresul, ora 14 : U- 
nirea Tricolor — Triumf (Divi
zia C).

DUMINICA 25 NOIEMBRIE
Stadionul Dinamo, ora 14 : Spor

tul studențesc — Petrolul (Div. A).
Stadionul Politehnica, ora 12 : 

Sportul studențesc — Petrolul (ti- 
neret-rezerve).

Însemnări

Me- 
(Di-

11 :ora
Flacăra

Sirena —

Voința, ora 11 : Voința 
Slobozia (Divizia C) ;
Laromet, ora 11 : Laro-

blicc, propriile cămine. Azi, nimic 
nu mai amintește de dezastru, cu 
excepția acelei plăcuțe emailate. 
Și stadionul — atunci acoperit de 
apă și apoi de un strat 
mii — 
talierâ. 
nire al 
rotund.

Cuin 
șoără activitatea și 
cinci sau șase ori 
cei 18 jucători, în 
trenorul Gheorghe 
gătesc sîrguincios. în 
me, antrenorul Staicu 
au făcut să renască o 
dorință a sătmărenilor 
Olimpia sft se numere 
vizionarele A !

— Ne dăm seama că 
să ajungi pe prima i 
spune inginerul Sergiu 
în seria noastră, a IH-a 
secunde, sînt echipe 
nimate de aceleași gînduri ca ale 
noastre. De aceea, cînd ne-arn 
fixat acest țel, pe primul plan s-a 
pus problema închegării unei for
mații mat puternice decît 
sarele noastre, capabile 
te rigorilor competiției, 
tarea de pînă acum a i 
dreptățește speranțele, 
nea, biroul secției a luat 
corespunzătoare de a asigura con
diții bune de pregătire. Nu ne-a 
scăpat din vedere nici atragerea 
unui număr cît mai mare de slm- 
patizanți în jurul echipei. în acest 
scop, în unele după-amiezi.organi- 
zăm întîlniri între salariați din di
ferite uzine și instituții și jucă
tori, iar cu prilejul partidelor 
susținute în deplasare se fac ex
cursii colective. Așa s-a ajuns ca 
meciurile desfășurate pe „Munici 
paj" să fie vizionate de' 6 000 sau 
chiar 8 000 de spectatori...

— Ce proiecte mai aveți ?
— Cel mai urgent, după păre

rea noastră, este înființarea clu
bului de fotbal. Am dori ca ani
versarea a 50 de ani dc la consti
tuirea asociației Olimpia, care va 
avea Ioc îif curind, să fie un im
bold pentru a da viață acestui

gros de 
a* redevenit o gazdă ospi- 
A redevenit locul de întîl- 
îndrăgostiților de balonul

e și firesc, aici își desfă- 
fotbaliștii. De 
pe săptămînâ, 
frunte cu an- 

Staieu, se pre- 
ultima vre- 
și elevii lui 
mai veche 
: aceea ca l 
printre di-

i nu este ușov 
scenă, — ne 

Mocanu. 
a diviziei 

valoroase, a-

adver
să rezis- 

Compor- 
echipei în- 
De aseme- 

măsurile

August nr. 
hu văd ce 
că despre 
nici inspirația să mai discut, 

ales că supărarea

vor

proiect. înființarea clubului ar crea 
posibilitatea desfășurării unei ac
tivități mai rodnice, începind cu 
echipele de copii pină la cea de 
seniori — actualmente în Divizia 
B. Organele locale de partid și dc 
stat. C.J.E.F.S. (președinte Aurel 
Medeșan), așa cum ne-au ajutat in 
rezolvarea altor probleme, ne 
sprijini și de data aceasta.

— Sînt sigur că eforturile ce se 
fac vor fi încununate de succes, — 
intervine în discuție antrenorul 
Gheorghe Staicu. Nu mă tem că, 
după. înființarea clubului de fot
bal. vor crește pretențiile față de 
jocul echipei. Jocul nostru mai 
lasă de dorit, în special în ceea 
ce priveșjo finalizarea. Să știți că 
în retur această lacună și altele 
care mai există în comportarea 
noastră nu vor mai dura! Peste 
puțin timp se va încheia sezonul 
oficial și, la iarnă, ne vom pre
găti conștiincios sub toate aspectele. 
Atît jucătorii cit și eu vom de
pune toate eforturile în această 
direcție. Dorim ca în primăvara, 
echipa să practice un joc cit mai 
apropiat de fotbalul modern, să 
dovedească tuturor că este cea mai 
bună formație din serie. 
Dumitriu III, Libra, Bocșa, 
Bathori și colegii lor vor ca 
toamna viitoare să se întreacă 
echipele fruntașe ale tării-

Rămîne ca intențiile, proiecte
le, angajamentele să devină fapte.

Pampillu VINTILĂ

Hei vel. 
frații 

in 
eu

LA SFÎRȘITUL SÂPTĂMiNII, 
PE MICUL ECRAN

Pentru a dovedi pe viu că a- 
* colo unde există interes și pre
ocupare în direcția amenajării de 
baze sportive prin posibilități lo
cale se pot realiza lucruri dintre 
cele mai frumoase și pentru a sti
mula inițiativele profesorilor de 
educație fizică — considerați prin
cipalii promotori ai acțiunii de îm
bogățire a patrimoniului sportiv de 
la sate și orașe, Consiliul județean 
Alba al organizației pionierilor, în 
colaborare cu Inspectoratul școlar 
județean, a organizat un schimb 
de experiență în care au fost an
grenați 80 de profesori de spe
cialitate din școlile generale de pe 
raza județului.

„Escalele" traseului ales de or
ganizatori au fost; șantierul Par
cului sportiv al pionierilor, Școala 
generală nr. 2 Aiud și bazele spor
tive ale școlilor din localitățile 
Sălciua, Aibac și Abrud. De re
marcat că cele mal multe dintre 
popasuri au fost făcute în Munții 
Apuseni, zonă despre care se știa 
că are condiții naturale dintre cele 
mai aspre, iar zestrea sportivă ră
masă din trecut, una dintre cele 
mai sărace.

O situație pe care cîțiva harnici 
profesori de educație fizică (Oli
viu Bendea — Școala generală Săl- 
ciua, Iancu Pleșa — Școala gene
rală Aibac, Veronica Mesaroș — 
Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” 
din Abrud), avînd sprijinul con
sistent al conducerilor școlilor și 
al organelor locale de partid și 
de stat, ca și colaborarea colegilor 
de la celelalte specialități și a ele
vilor lor, au căutat s-o amelioreze, 
amenajînd în localitățile amintite 
săli de gimnastică, minicomplexe 
sportive, platforme și piste bitu
minate pe care copiii Țării moți
lor practică cele măi diverse acti
vități de educație fizică șl sport

Deci, se poateI Totul depinde 
de preocuparea și interesul celor 
aleși să dirijeze destinele acestei 
activități.

sau împrumutat, 
sâ constate do- 
și hărniciei.

Nușa DEMIAN

FORME Șl... FORME

PEPINIERA DE LA
Pe strada Cihovschi nr. 15, la 

numai. cîțiva pași de piața Roma
nă din București își are sediul 
Școala generală nr, 186. Clădirea 
nouă, ca atîtea altele din Capitală 
sau din țară nu îți atrage atît a-

A EXERCIȚIILOR FIZICE
(Urmare din pag l)

narea cerințelor programei de e- 
ducație fizică, în ceea ce privește 
elementele specifice activității în 
sală, cu cele în aer liber.

„SALĂ AVEM, N-AVEM 
APARATE..."

Știți cine sînt principalii bene
ficiari ai sălii de gimnastică din 
incinta Grupului școlar sanitar ? 
Nu elevii acestei unități de învă- 
țămînt. ci judoka de la A.S. Sănă
tatea, Casa Pionierilor. De ce ? 
„Avem sală dar n-avem aparate 
de gimnastică" ne-a spus prof. 
Magdalena Simonfi. „Preocuparea 
pentru dotarea corespunzătoare 
din punct de vedere sportiv a șco
lii noastre se vede și în faptul că 
de 5 ani se tot lucrează la ame
najarea unei baze în curtea inter
natului. Ce s-a făcut pînă acum ? 
S-au trasat terenurile și s-au mon
tat bordurile..." Este evident efi aci 
este și vina conducerii școlii dar 
faptul că și acum curtea este de
nivelată nu vorbește despre dezin
teresul cadrelor didactice și al or
ganizației de tineret pentru buna 
gospodărire a terenurilor ce le 
stau la dispoziție ? Cine, dacă nu 
ei înșiși trebuie să acționeze ?

DE PRACTICARE
Șl A SPORTULUI
MEDITAȚIILE Șl ORELE 
DE EDUCAȚIE FIZICA

laChiar dacă nu sînt corijenți 
educație fizică la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini, 
vin la meditațiiI Pentru că 
de educație fizică se țin în 
cu vreme urîtă în sala de 
tații, care are o suprafață de 8/5 m.

„Oricine poate vedea că în ora
șul nostru s-au construit în ulti
mul deceniu multe spații moderne 
pentru învățământ — ne-a spus 
prof. Arpad Kamenitzky. Foarte 
puține din acestea au fost însă 
dotate și cu încăperi corespunză
toare pregătirii fizice a elevilor. 
Nu-mi amintesc în acest sens de
cît de sala Liceului pedagogic. Or. 
eu cred că asemenea atelierelor 
unde elevii se perfecționează în 
diveiscle meserii, ar fi necesar să 
existe în școlile municipiului 
nostru și „ateliere" ale sănătății, 
așa cum consider că sînt spațiile 
destinate educației fizice 
sportului. Și chiar dacă noi 
străduim să desfășurăm un număr 
cit mai mare de lecții în aer li
ber, pe terenurile din curte, orga
nele administrative sau sportive 
locale au datoria să pună la dis
poziția școlii un minimum necesar 
pentru vremea nefavorabilă".

elevii 
orele 
zilele 
rnedi-

Ș> 
ne

tenția cît activitatea febrilă ce se 
desfășoară în curte. Pe terenul de 
handbal, două echipe își măsoară 
forțele. în jurul curții, un grup de 
copii aleargă de zor. Pas alert, în 
aceeași cadență, de cros.

Activitatea aceasta impresionea
ză plăcut. Deci, prima impresie, 
bună.

Intrăm în curte. Sîntem întîmpi- 
nați de o figură cunoscută : Stavru 
Teodorov. La mirarea noastră pri
mim lămuririle de rigoare.

— Nu, n-am abandonat caiacul. 
Sînt tot antrenor. Și, în calitate dc 
antrenor, asist Ia orele de educație 
fizică ale colegelor...

Sîntem prezentați profesoarelor 
de educație fizică Eufrosina Vrabie 
și Agripina Neagu. Din discuție, 
impresia bună, făcută incă din fața 
școlii, capătă contururi din ce în 
ce mai precise.

— Da. Stavru Teodorov a venit 
din nou să... ne ia copiii, spune 
Eufrosina Vrabie. Ii urmărește cu 
privire de... vultur și cum dă de 
unul mai răsărit, pe gustul lui, 
haț ! La început il chestionează. îl 
întreabă de una, de alta, după 
care îi scrie numele intr-un car
net. Din acel moment știu precis 
că un nou elev de Ia 186 va începe 
să se gindească la caiac. Pină a- 
ctitn, numărul unor asemenea „vi
sători" s-a ridicat Ia 15. *

— Și nu vă pare rău după ei ?
— De ce ? Mi-ar pare rău dacă 

prietenul nostru ar pleca de Ia 
școală cu miinile goale. Ar însem
na că noi, profesoarele n-am mun
cit bine. N-am reușit să pregătind 
copiii pentru ochiul exigent al unui 
antrenor. Așa, însă...

în discuție intervine cea de a 
doua profesoară, Agripina Neagu.

— Dar parcă numai „Herăstrăul" 
ne ia copiii ? Mulți dintre ei zboară 
pe „Tineretului". îi „recoltează" 
antrenorii de atletism și handbal

„186“ • ••

ai Clubului sportiv școlar. Sîntem 
abia in primul trimestru și mento
rii de Ia Clubul școlar 
buni pentru 
puțin de 30 
noastră.

— Dv. cu
— De asta

secțiile 
de elevi

au găsit 
lor nu mai 

de la școala

rămîneți ?mai
este frică. Școa- 
de elevi. Ceva, 
bineînțeles, și

ce
nu

la are peste 500 
ceva ne mai lasă, 
nouă.

— Dar dacă cei 
că, la competițiile 
școlii cine o apără ?

— Avem foarte mulți copii buni
— spune Agripina Vrabie. La noi, 
scutirile medicale sînt ca și inexis
tente. La 
totdeauna 
tor. Anul 
școlar am 
tate bune obținem și la gimnastică, 
ia fotbal și ia tenis de masă. De 
altfel, cam acestea sînt șl sporturi
le de care ne ocupăm. Am căutat 
să nu ne risipim în prea multe. Și 
consider că am făcut bine. Așa 
poate se explică faptul că handba
lul se bucură la „186“ de o fru
moasă tradiție. Fosta noastră elevă. 
Lucia Popa, activează în prezent 
în lotul național de junioare. Cu 
asta ne mindrim. Și ne mîndrim și 
cu alte elemente 
noastră
poate să ne deranjeze că un copil 
sau altul pleacă să lucreze cu an
trenori considerați printre cei mai 
buni din țară.

în curtea școlii ' de pe strada 
Cihovschi elevii continuă să joace 
handbal, să alerge, să sară. Acti
vitate febrilă. Printre copii, antre
norul Stavru Teodorov, cu mîini- 
le la spate, cu pași rari a reintrat 
în cursa... căutărilor. Clubului nau
tic îi trebuie nu 15, ci 20 de tineri 
elevi. Și este greu să te oprești 
doar la cinci cînd ochii văd o 
sută...

ne

mai buni plea- 
elevilor, onoarea

handbal ne-ani numărat 
printre fruntașii pe sec- 
trecut, în campionatul 
ocupat locul II. Rezul-

date de școala
loturilor naționale. Nn

Gheorghe ȘTEFANESCU

LUNI, TRAGEREA LA SORȚI 
A OPTIMILOR CUPEI

26 noiembrie. laLunj
la sediul F.R.F. va avea 
gerea la sorți a optimilor 
lă, din „Cupa României", 
care se vor disputa, 
5 decembrie-

ora 13, 
loc tra
de fina- 
meciuri 

miercuri

SÎMBATA, 24
li.00 — FOTBAL : 

Reșița (Divizia A). ■_______ „
rentă de la Stadionul ciulești.

15.45 — „Școala Campionilor" — re
portaj filmat realizat la Liceul cen
tral de atletism din Cimpuluns- Muscej.

20.05 — „Trofeul Carpațl" la handbal 
masculin : România — U.H.S.S. (re
priza a II-a). Transmisiune directă 
țle la Cluj.

DUMINICA, 25 NOIEMBRIE
15.45 — Campionatele Mondiale de 

gimnastică modernă — finala probei 
cu minge. (înregistrare de ia Rotter
dam).

16.10 — RUGBY: I-’ranța — Țara Ga
lilor. (Reportaj filmat de la Tou
louse).

16.30 — FOTBAL ; Ungaria — R.D.G. 
(Seleețiuni înregistrate de la Buda
pesta).

20.10 — ..Trofeul Carpați" la hand
bal masculin : Romania — Iugoslavia, 
repriza a II-a. (Transmisiune directă 
de la Cluj)

NOIEMBRIE
: Rapid — C.S.M.
Transmisiune di-

CONCURSURI DUBLE LA PRONOSPORT
25 noiem- 
organizea- 
etapă cu 
duble la 

După cum

Duminică 
brie a.t. se 
ză o nouă 
concursuri 
Pronosport, 
am mai anunțat, fiecare 
corcurs se va desfășu
ra separat și în para
lel pe programe 
rite (1 și 2) pe 
formulei actuale, 
alcătuite astfel : 
gramul 1 cu meciuri 
din campionatul de 
fotbal diviziile A și B 
din țara noastră ; pro
gramul 2 cu meciuri 
din campionatul de fot
bal diviziile A și B din

dife- 
baza 
fiind 
pro-

Italia. în acest scop 
publicăm mai jos a- 
tractivele programe ale 
acestor concursuri. Con
cursul 1 : I : Jiul — 
Steaua ; II : F.C. Argeș
— Universitatea Craio
va ; III : C.F.R. Cluj — 
Dinamo ; IV : F.C. Con
stanța — A.S.A. Tg. 
Mureș ; V : U.T. Arad
— Politehnica Iași; VI : 
S.C. Bacău — Politeh
nica Timișoara ; VII : 
Steagul roșu — Univer
sitatea Cluj ; VIII : 
Sportul studențesc — 
Petrolul ; IX : C.F R. 
Pașcani — Gloria Bu-

PRONOSPORT

1 zău ; X : Victoria Ro-
■ man — F.C. Galați ;
■ XI : Șoimii Sibiu — E-
■ lectroputere Craiova;

XII : Vulturii Lugoj — 
Mureșul Deva ; XIII 
Victoria Cărei —- Olim
pia Satu Mare. Con
cursul 2:1: Milan — 
Juventus ; II : Lazio — 
Internazionale ; III : To
rino — Fiorentina ; IV : 
.Verona — Cagliari ; V : 
Bologna — Cesena ;
VI : Foggia — Roma ;
VII : Genoa — Samp-

■ doria ; VIII : Napoli — 
Lanerossi ; IX : Avelli- 
no — Varese ; X : Pa
lermo — Atalanta ; XI : 
Perugia — Ternara ; 
XII : Novara — Cata
nia ; XIII : Brindisi — 
Catanzaro. Alte amă
nunte și informații care 
să vă ajute la indica
rea pronosticurilor pen
tru ambele concursuri 
găsiți în „Programul 
Loto — Pronosport" 
din această săpt.ămînă.

• Tragerea Loto de 
astăzi va fi televizată 
lirect din Studioul de 
Televiziune cu începe
re de la ora 18.05.
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

II
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SINT IN FRUNTE

TURNEE DE TENIS

de atletism, au stabilit ba
de participare în probele

MELBOURNE, 22 (Agerpres). — 
— La Melbourne, în campionatele 
mondiale de tir cu armă de vînă- 
toare, concurenții sovietici au cîș
tigat a 7-a medalie de aur, termi- 
nînd pe primul loc și în proba 
de skeet pe echipe, cu 580 puncte. 
Medalia de argint a revenit. selec
ționatei Suediei — 569 puncte, iar 
cea de bronz echipei Angliei. în 
proba individuală de skeet, după 
prima manșă, conduce Vladimir 
Andreev (U.R.S.S.).

ROMA 22 (Agerpres). — Cea de-a 
11-a ediție a campionatelor europene 
de atletism se va desfășura anul vii
tor la Roma, între 1 și 8 septembrie, 
cu o zi de repaos la 5 septembrie, 
întrecerile vor fi găzduite de Stadio
nul olimpic (cu o capacitate de 
100.000 de locuri), unde s-au disputat 
în anul 1960 Jocurile Olimpice de 
vară. în fiecare zi, 25.000 de locuri 
vor fi rezervate tinerilor spectatori 
sub 20 de ani, care vor putea asista 
la campionate primind bilete al că
ror preț smbolic este de 2 000 de lire 
(pentru toată durata competiției).

Organizatorii campionatelor. îm
preună cu reprezentanți ai Asociației

Aurel Miuț a cîștigat 
la... un pas de titlul

două
balcanic la „aruncat",

pe cîștigător, bulgarul Kucev, campion olimpic

medalii de argint la categoria ușoară și a fost 
unde cu 157,5 kg l-a egalat

TIRIAC Șl OVICI OBȚIN VICTORII

Halterofilii români s-an dovedit
A la Balcaniadă

DIN ȚÂRILE SOCIALISTE

ATENA, 22 (prin telefon, de la tri
misul nostru). —

Cea de a cincea ediție a Balca
niadei de haltere a fost dominată 
de sportivii bulgari considerați, de 
.altfel, și printre cei mai buni din 
Bume (la ora actuală au șase cam
pioni olimpici și mondiali). Locul 
’al doilea cucerit de selecționata 
României confirmă progresul spor
tivilor noștri, care s-au detașat 
'față de reprezentanții Greciei și 
/Turciei, aflați și ei în plină as
censiune. în 1970 — la ediția pre-

MEDALII

aur argint

Bulgaria 
România 
Grecia 
Turcia

19
5
3
0

6
18

3
0

bronz>
2
4

12
6

recorduri naționale (170 kg la 
runcat și 307,5 kg la total). Cu 
ceste două victorii 
pa României s-ar 
pe primul loc în 
națiuni.

Cu toate aceste 
se poate aprecia că halterofilii ro
mâni s-au comportat bine, fapt 
subliniat de cei prezenți la Balca
niadă, în f-runte cu Gottfried 
Schobel, președintele Federației 
europene de haltere. Progresul re
prezentanților noștri apare și mai 
evident atunci cînd ne gîndim la 
faptul că întrecerile acestei ediții 
au fost de un bun nivel tehnic, re
zultatele 
fruntarii 
sportivii 
răsputeri 
secund în clasament.

Delegația sportivilor români se 
înapoiază vineri dupâ-amiază în 
Capitală.

a-
a- 

în plus, ec'ni- 
fi putut situa 
clasamentul pe

mici minusuri,

au fost superioare con- 
balcanice precedente, iar 
țării gazdă au luptat din 
pentru ocuparea locului

Ion OCHSENFELD
TITLURI PE CATEGORII

Bulgaria 
România 
Grecia 
Turcia

6
2
1
0

României aocu-cedentă — echipa 
pat locul al treilea — după Bul
garia și Turcia — iar acum locul 
Jal doilea ceea ce constituie, fără 
Sndoială, un merit al sportivilor și 
antrenorilor noștri. Atunci sporti
vii români au cucerit două meda
lii de aur, în timp ce acum ei se 
pot mindri cu cinci asemenea tro- 
tfee. Bilanțul ar fi putut 
tnai bun.

Ne gîndim, 
Miuț, care la 
avut șanse să 
total și medalia de aur la „arun
cat". Fiind însă cu numai 200 g 
mai greu decît adversarul său, 
campionul olimpic M. Kucev (Bul
garia), el a trebuit să se mulțu
mească 
sament. 
Mîinea, 
pierdut 
Iliadis.
fost unul dintre sportivii noștri de 
bază, care s-a angajat într-o luptă 
acerbă cu cîștigătorul categoriei, și 
ca dovadă, el a realizat două noi

fi însă șl

de pildă, 
categoria 
cîștige locul întîi la

la Aurel 
ușoară, a

cu poziția a doua în cla- 
De asemenea, Gheorghe 
la categoria mijlocie, a 

la limită în fața grecului 
în orice caz, G. Mîinea a

BUENOS AIRES. — Tenisniahii 
români Ion Tiriac și Toma Ovici 
s-au calificat în sferturile de finală 
.ale probei de simplu bărbați din ca
drul Campionatelor internaționale ale 
Argentinei. In „optimi", Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—1 6—4 pe chilianul 
Patricio Cornejo, iar Toma Ovici a 
cîștigat cu 6—1, 0—6, 6—0 partida 
susținută cu francezul J. B. Chan- 
freau.

In celelalte meciuri, favoriții au 
obținut victorii scontate : Dibbs 
(S.U.A.) — Mandarino (Brazilia)
6— 3, 6—4; Franulovici (Iugoslavia) —
Koch (Brazilia) “ . - _
(Suedia) — Cano
7— 6; Pinto Bravo (Chile) — Johans
son (Sueâia) 6—3,. 6—1; Vilas (Argen
tina) — Kary (Austria) 6—2, 6—0: 
Molina (Columbia) — Ganzabal (Ar
gentina) 7—6, 6—0.

6—4, 6—2;v Borg
(Argentina) 6—4,

JOHANNESBURG. — In optimi de 
finală, Tom Okker l-a eliminat 
cu 6—3 3—6, 6—1, 6—3 pe Gerald 
Batrick, Arthur Ashe l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4, 6—1 pe B. Phillips 
Moore, iar Byron Bertram a reușit 
să-1 învingă în patru seturi : 6—7,
6—2, 6—3, 6—3 pe Manuel Orantes. 
Alte rezultate : Hewitt—Taylor 4—6, 
4—6, 6—0, 6—2, 6—2; Cox — Fassben
der 7—5, 7—6, 1—6, 6—3; Fillol — 
Pattison 3—6, 7—6, b—4, 6—2; O. Pa- 
run — Kamiwazumi 4—6, 6—3, 6—3, 
6—2; Drysdale — Stillwel 6—0, 6—1, 
6—4. Rezultate înregistrate în proba 
de simplu femei (turul 3) : Virginia 
Wade — Valerie Burton 6—0, 7—5; 
Evonne Goolagong — Brenda Kirk 
6—4. 6—4; Chris Evert — Laura Ro- 
souw 6—1, 6—0.

europene 
remurile 
individuale. Iată cîteva dintre aces
tea : masculin : 100 m 
- 21,0 ; 
13:45,0 ;
săritura în înălțime — 2,14 m; tei- 
plusalt — 16,30 m ; s “ 
gime — 7,75 mii
— 5,10 m;
19,00 m; aruncarea discului —' 59,00 
m; aruncarea ciocanului — 68,00 m; 
feminin: 100 m plat — 11,6 ; 200 m
— 23,8; 800 m — 2:05,0 ; 1 500 m — 
4’16,0 ; 100 m garduri — 13’6; sări
tura în lungime — 6,35 m; aruncarea 
greutății — 16,60 m; aruncarea dis
cului — 55 m; aruncarea suliței — 
54,00 m.

In vederea Campionatelor euro
pene, vecnea pistă de tartan a Sta
dionului Olimpic din Roma, va fi 
reamenajată, iar tabelele luminoase 
vor fi înlocuite cu tabele electronice, 
fn timp ce cronometrajul va fi asi
gurat de aceeași companie angajată 
pentru Olimpiada de la Montreal. 
Pentru antrenamente, vor fi puse la 
dispoziția atleților patru stadioane 
din Roma.

10,3 ; 200 m
400 m plat 46,8 ; 5 000 m — 
3 000 m obstacole —8’38,0 ;

--  , vi 1- 
i ; săritura în lun- 
săritura cu prăjina 

aruncarea greutății —

ÎNTÎLNIRI ÎNTRE ATLET II

AMERICANI Șl SOVIETICI

SOFIA, 22 (Agerpres). — La Sofia 
au început lucrările reuniunii 
reprezentanților asociațiilor auto
mobilistice și automobil-cluburi- 
lor din țările socialiste, la care 
participă delegații din Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, România, Ungaria, U.R.S.S., 
și Bulgaria. Vor fi examinate pro-

bleme în legătură cu dezvoltarea 
sportului automobilistic și a kartin- 
gului, formarea de noi cadre de 
piloți de curse, asistență tehnică 
etc.

Cea de-a treia întîlnire de atle
tism pe teren acoperit între se
lecționatele S.U.A. șl U.R.S.S. va 
avea loc anul viitor la Rich
mond (S.U.A.) întîlnirea se 
va desfășura în sala Coliseum în 
zilele de 15 și 16 martie. Primele 
două întîlniri, disputate în 1972 și, 
1973, au fost găzduite, de aseme
nea, de această arenă, care poate 
adăposti peste 20 000 de specta
tori. în 1975, ediția a 4-a a întîl- 
nirii atletice de sală JS.U.A. — 
U.R.S.S. se va disputa tot la Rich
mond. Cele două șchipe vor sus
ține revanșa în 1976 în noua a- 
renă acoperită din Leningrad. Cei 
mai buni atleți sovietici și 
ricani se vor 
cadrul unui 
programat în 
lie în S.U.A.

întîlni în 1974 
meci în aer 
zilele de 5 și

ame- 
și în 
liber, 
6 iu-

RALIUL MONTE CARLO

CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

condus cu 4—21), apoi l-a întrecut 
pe Anastasov (5—2). Astfel, el a 
realizat 2 victorii, ca și Anastasov 
și Kaya. Deci, 3 concurenți în ba
raj pentru două locuri în finală. 
Pongraț a fost singurul concurent 
român care n-a avut emoții, în 
penultimul act al întrecerii, cîști- 
gînd de o manieră convingătoare 
și la Dimitrov și la Frank, cu 5—0. 
Tayla, revelația din „sferturi" a 
trecut și el în finală tot cu 2 vic
torii, ambele cu 5—4, la Dimitrov 
și Frank. Din a treia grupă semi
finală s-au impus Popa (2 victorii, 
la Duțu, la limită și la Ribac cu 
5—1) și Ristevski, tot cu 2 victorii, 
în schimb, răsturnînd toate pro
nosticurile, a căzut Duțu, cu o sin
gură victorie, la Ribac...

înaintea finalei de spadă a avut 
loc barajul de care am
mai înainte. Au trecut cu 
Angelescu și Anastasov...

Finala a prilejuit asalturi 
bună calitate cu contribuția 
tivilor noștri șl a celor iugoslavi

amintit 
brio,

de 
spor-

în special. După primele 
manșe au condus Angelescu 
Anastasov cu cîte 3 victorii, 
mâți de campionul balcanic de a- 
nul trecut, Popa, Acesta din urmă 
i-a netezit lui Angelescu drumul 
spre titlu, întrecîndu-1 cu 6—5 pe 
Anastasov. La rîndul său Angeles
cu a cîștigat la Tayla și Anastasov 
cu 5—1, terminînd neînvins tur
neul ! Clasament final: 1. Ange
lescu 
tasov 3 
Ristevski

Finala 
retă s-a 
priză: locul 1 a fost ocupat 
foarte tînâfâ noastră reprezentantă 
Marcela Moldovan care a întrecut-o, 
în asalt de baraj, pe Viorica 
Draga (4—3). Clasament general : 
1. MARCELA MOLDOVAN 4 v. 
d.b.; 2. Viorica Draga 4v.d.b. ; 3. E- 
lena Pricop 2 v. ; 4. Elena Seli- 
mova (Bulgaria) 2 v. ; 5. Magda 
Bartoș 2 v.; 6. Maria Brancova 
(Bulgaria) 1 v.

întrecerile continuă sîmbătă, cu 
probele pe echipe la floretă băieți 
și sabie.

două
Și 

ur-

5 v„ 2. Popa 4 v., 3. Anas- 
v„ 4. Pongraț 2 v„ 5. 
1 v., 6. Tayla 0 v. 
probei feminină de flo- 
încheiat cu o mare sur

de

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

... .
^sizînd faptul că din echipa lugosla- 
Jvă lipsesc cîțiva jucători de bază 

(ceea ce făcea ca mecanismul a- 
" cestei selecționate să nu mai aibă 

perfecțiunea din ajun), a atacat cu 
mai mult curaj,

; dîrz,
(min.
fost
continuînd să conducă, dar numai 
cu unu sau două goluri diferență. 
La Jnceputlul reprizei secunde,

mai
6—5

s-a apărat
reducînd handicapul:
17). în continuare, meciul a 

echilibrat, jucătorii iugoslavi

handbaliștii români au Izbutit, pen
tru prima și singura dată, să ega
leze 
care 
ților 
nîr.d,

Au 
novici (4), 
(4), Miljak (2), 
frici, Fczjula pentru Iugoslavia, res
pectiv Wilisch (4), Hornea (4), Fi- 
lipescu (3), Odae (3), Șteff (2), Dră- 
găniță, Panțiru.

Au arbitrat J. Voreth și S. Ne
mec (Cehoslovacia).

(12—12 în min — 31), după
experiența și valoarea oasue- 
și-au spus cuvîntul, ei obți- 
în final, o meritată , victorie, 
marcat Babicevici (5),

Lazarevici (4),
Ferdarusici,

U.R.S.S. — DANEMARCA
23—18 (10—8)

care

Șl PENURIA DE CARBURANȚI
MONTE CARLO, 22 (Agerpres). 

Criza de carburanți nu va afecta, 
se pare, desfășurarea tradiționa
lului raliu automobilistic de 
Monte Carlo, 
au confirmat 
disputa ca în 
ianuarie, fără 
de concentrare. Parcursul probei 
de concentrare va fi însă calculat 
în așa fel îneît să se respecte „res-

la 
Organizatorii cursei 
că întrecerea se va 
fiecare an, în luna 
a se suprima proba

tricțiile de folosire a carburanți
lor" aplicate în țările pe unde vor 
trece concurenții. Viteza medie o- 
rară va fi de 50 de kilometri. Sin
gurul impediment l-ar putea con
stitui măsurile ce le va lua gu
vernul francez cu privire la re
ducerea vitezei de circulație și la 
disputarea curselor automobilisti
ce pe șosea.

PELE - COMENTATOR
DE RADIO

SI5 TELEVIZIUNE
fotbalist brazilian Peld a 
contract prin care se an- 
comenteze meciurile tur-

Rade- 
Ilorvat 

Faj-

APĂRAREA ARE ULTIMUL CUVINT ?

Partidă de mare .luptă, în 
handbaliștii sovietici au trebuit să 
facă mari eforturi pentru a învin
ge. Ei au reușit acest lucru în ulti
mele 15 minute, cînd au putut 
să se distanțeze ceva mai clar si 
să acționeze la adăpost de eventu
alele surprize ale tinerei și bă
tăioasei selecționate daneze. Pînă 
către sfîrșitul întîlnirii, scorul s-a 
menținut strîns, reprezentativa 
U.R.S.S. conducînd, dar la 
țe mici. începutul reprizei 
a fost 
sânt, 
rînd 
după 
liștii sovietici
cu 
Din 
șat,

Celebrul 
semnat un 
gajează să 
neului final al Campionatului mon
dial. programat anul viitor în R.F. 
Germania. Pelâ își va împărtăși im
presiile prin intermediul companiei 
de televiziune „Itckord" și a postu
lui de radio „Bandeirante", ambele 
din Sao Paulo, 
care nu. mai joacă 
echipa reprezentativă a Braziliei, va 
abandona definitiv activitatea spor
tivă competițională după campionatul 
mondial.

intermediul
„Rekord"

.Bandeirante",
Se crede că Fele, 

de doi ani în .

FEROVIARELE
Despr» jucătoarele de volei ale 

echipei •portive „Locomotiva" din 
Phenian se spune că ele »e antrenea
ză după orele de lucru cu aceeași 
sîrguință cu oare își efectuează sar
cinile de producție în sectorul trans
porturilor. In cursul ultimilor ani, 
ele au participat Ia zeci de competi
ții naționale și internaționale, reali- 
zind performanțe remarcabile. Pri
măvara trecută, de pildă, ele au cîș
tigat toate cele 4 meciuri amicale 
jucate în cursul turneului efectuat 
în Polonia, apoi, întoarse în patrie, 
ele au învins cu 3—0 și selecționata 
Mongoliei, sosită într-o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană.

Rezultatele obținute de voleibalis
tele feroviare se datoresc perfecțio
nării continue a cunoștințelor și teh
nicii sportive, prin eforturi intense 
la antrenamente. Creind șl amelio- 
rînd neîncetat un sistem de joc 
viteză, bazat pe pase rapide

în 
cu

JOACĂ VOLEI
■tacuri de ansamblu, o apărare co« 
lectlvă și loviturl-surpriză, ele atâ» 
plnesc o varietate de tactici ofensive. 
Este vorba de trăsături tactice ori
ginale, fondate pe particularitățile 
fizice ale jucătoarelor coreene, pe 
calitățile lor de voință, răbdare șl 
promptitudine.

In 1969, la Varna, în cadrul „Cu
pei mondiale". Voleibalistele coreene 
s-au clasat onorabil pe locul întîi, 
după ce au învins echipele U.R.S.S. 
și Japoniei, considerate a fi marile 
favorite., De asemenea, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen, 
ca și cu^ ocazia celei de a 6-a ediții 
a campionatelor mondiale de volei, 
echipa feminină a R.P.D. Coreene a\ 
repurtat mari succese. In toate aceste 
succese, o bună parte de merit re
vine harnicelor jucătoare de volei 
ale echipei sportive „Locomotiva" 
din Phenian.

TRENUL TURIȘTILOR
La sfirșit de săptămtnă, din gă

rile Moscovei pleacă numeroase 
trenuri speciale avînd ca destinație 
regiunile pitorești din jurul capita
lei sovietice. Acolo își petrec zilele 
libere — sîmbăta și duminica — 
zeci de mii de moscoviți, dornici 
de a-și reîmprospăta forțele, prac- 
ticînd sporturile de sezon, în aerul 
pur al pădurilor de mesteceni și 
pini.

Aceste excursii sînt organizate 
de birourile raionale de turism, 
care oferă bilete de participare ații

cetățenilor izolați, cît și celor din) 
întreprinderi și instituții. Fiecare 
tren de excursioniști este însoțit de 
instructori sportivi calificați, care 
organizează întreceri și jocuri, dină 
ajutorul lor prețios începătorilor 
în diferitele discipline sportive.

în fotografie : un tren de turiști 
a sosit la punctul de plecare într-o 
excursie pe schiuri și călătorii, abia 
coborîți din vagoane, s-au și pregă
tit pentru drum, profitînd de pri
ma zăpadă.

PENTRU CREȘTEREA MĂIESTRIEI
Sub lozinca „Cerințe mai multe — 

realizări mai mari", a avut loc la 
Varna, o consfătuire națională de 
două zile, în cadrul căreia au fost 
dezbătute probleme legate de dez
voltarea baschetului în rîndurile co
piilor și juniorilor din Bulgaria. La 
consfătuire au luat parte peste 150 
de antrenori, metodiștl, membri al 
corpului didactic din învățămîntul 
secundar și mediu, precum și din 
școlile sportive, conducători ai Fede
rației bulgare de baschet și alți spe
cialiști.

Antrenorul federal 
a prezentat o amplă 
cu privire la stadiul 
chetului practicat de 
și direcțiile lui de dezvoltare. Cora- 
poarte au fost prezentate de antre
norii emeriți Ivan Kolev, Gh. Cio- 
markov și Iv. Gălăbov si de cerce-

Ivan Eustatiev, 
dare de seamă 
actual al bas- 

copii și juniori

Ungaria - R.D. Germană 0-1

Franța — Danemarca 3-0

Fază din meciul amical Franța — Danemarca: atac supranumeric al jucă
torilor danezi (în tricouri albe), dar portarul francez Jean-Paul Bertrand- 

■Demanes (în dreapta) va reține balonul
Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR

tătorul științific K. Semov. în aceste i‘i
materiale, în mod competent și cu .
numeroase exemple și comparații, “ 
au fost relatate principalele lipsuri 
și greșeli care frînează perfecțiQhăT.i-'\.> 
rea procesului de antrenament/ ac- ’ / 
celerarea ritmurilor de creștere a ,'W 
măiestriei sportive la tinerii bas, 
chetbaliști. S-au arătat căile de to- . 1 
bunătățire și perfecționare a apărării // 
individuale, a executării aruncărilor - 
de la distanță, a luptei sub coș Ia 
acțiunile de atac și apărare, a pre
gătirii individuale ’a baschetbaliștilor.

în cadrul dezbaterilor a fost sub
liniată necesitatea luării unor măsuri 
energice pentru pregătirea în scurt 
.timp a unei rezerve de jucători de 
cea mai înaltă calitate, care să fie 
incluși în loturile reprezentative ale 
țârii.

MECIURI AMICALE

Pe stadionul „Parc des 
din Paris s-a desfășurat 
internațională amicală dintre selec
ționatele Franței și Danemarcei. 
Fotbaliștii frarfeezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 (0—0), 
prin golurile marcate de Bereta 
(min. 56), Larsen (autogol, în min. 
80) și Revelli (min. 89).

Princes" 
întîlnirea

La Budapesta a avut loc partida 
amicală internațională dintre se
lecționatele Ungariei și R.D. Ger
mane. Așa cum am mai anunțat, 
victoria a revenit fotbaliștilor oas
peți, cu scorul de 1—0 (1—0). .Uni
cul punct al partidei a fost înscris 
în minutul 36, cînd Kurbjuwclt a 
trimis o minge lungă pe extrema 
stingă, P. Ducke, a centrat în 
porții, unde Lauck a înscris, 
formațiile conduse de arbitrul 
triac K. Buzek :

UNGARIA : Rupp — Kolar,
sany, Balint, Mogyesi — Iuhasz, 
Kociș, Sonogy — Fazekaș, Bene, 
Kosma.

R. D. GERMANĂ : Blochwitz — 
Fritsche, Bransch, Dorner, Kurbju- 
weit — Tyll, Weise, Lauck — Spar- 
waser, P. Ducke, Hoffmann.

fața 
Iată 
aus-

Har-

-8-a spus în ultima vreme, cu tot 
mai multă insistență, că și în hand
bal succesele sînt de partea acelor 
echipe care știu să se apere mai 
bine. Secretul marilor victorii a fost 
pus tot mai des pe seama solidității 
și promptitudinii sistemelor defen
sive, precizîndu-se că, la fel ca în 
fotbal, „cel mai bun atac este... apă
rarea".

Și exemple au fost numeroase. Pu
ternica afirmare din ultima perioadă 
de timp a selecționatei Iugoslaviei 
este socotită de majoritatea tehni
cienilor — nu fără temei — drept o 
consecință firească a eficacității ce
lebrei formule de apărare „3+2+1", 
adoptată de elevii lui Ivan Snoj, for
mulă care derivă din cunoscutul sis
tem suedez „3+3", preluat și Îmbu
nătățit de Iugoslavi. O mostră pe 
deplin grăitoare a ceea ce Înseamnă 
o astfel de apărare am avut șl aici, 
la Cluj, în meciul Iugoslavia — 
U.R.S.S. Dar șl celelalte formații au 
dovedit o serioasă preocupare pen
tru așezarea pe temelii cit mat so
lide a concepției defensive, în vede
rea C.M.în jocurile primelor două etape 
ale celei de a XlV-a ediții a „Tro
feului Carpați", lupta pentru _ întîie- 
tate a determinat o încleștare în care 
majoritatea formațiilor au fost obli
gate să apeleze și la armele tactice 
păstrate în rezervă. Numai așa am 
putut vedea, de pildă, că selecționata 
R.D. Germane aplică și un sistem 
defensiv bine pus la punct, chiar

dacă acesta — ținînd seama de lipsa 
de experiență a majorității compo- 
nenților formației — are uneori ac
cente prea „agresive". Iată, de altfel, 
și motivul pentru care, în partida 
lor cu Iugoslavia, cind handbaliștii 
din R.D. Germană au luptat cu o 
ambiție extraordinară, încercînd 
refacă terenul pierdut, 
sancționat cu nu mai 
aruncări de la 7 m 1

Handbaliștii români, 
să-și onoreze palmaresul, s-au apă
rat, de asemnea, bine in meciul cu 
Danemarca, aplictnd un „4+2“ elastic 
și mobil, care a anihilat repede ver
va de șut a adversarilor. Dar și in 
cazul echipei noastre, tot o oare
care lipsă de experiență, ea și ab
sența mobilizării șl a promptitudinii 
de a acționa în unele momente, s-au 
soldat cu intervenții neregulamen
tare. Acestea au dus la sancționarea 
echipei române eu patru eliminări pe 
2 minute și una pe 5 minute.

Este, deci, evident că preocupările 
formațiilor care aspiră la un loc pe 
podiumul apropiatei ediții a Campio
natului mondial sint dominate acum 
de îmbunătățirea rapidă a apărării. 
Numai că, in timp ce specialiștii re
cunoscut! ai defensivei care sînt ju
cătorii iugoslavi, au dovedit că știu 
să stopeze regulamentar chiar și cele 
mai productive atacuri, celelalte for
mații rămîn încă datoare unei exce
sive agresivități, pe care — după 
cum am văzut — o plătesc prin arun
cări de 7 m și elitninări.

să 
arbitrii i-au 
puțin de 10

deciși și ei

diferen- 
secunde 
intere- 
ori la 
12—12). 

handba- 
din nou 

două goluri diferență: 14—12. 
acest moment, ei s-au deta- 
obținînd în cele din urmă o 

victorie mult mai muncită decît 
o arată scorul final.

Marcatorii punctelor:
Mahorin (5), 
(3), Kravțov 
Plahotin pentru 
B. Larsen (8), 
(2), Bue (2>,i 

Au arbitrat
P. Radvani (România)

momentul 
scorul fiind 

egal (10—10, 
care, în

cel mai 
de trei 

.. 11—11 și 
min. 37, 

au condus

Ilijn (5),
Oganezov (4), Kulev 
(3), Maksimov (2).

U.R.S.S. respectiv 
Bock (4), Bother

Jorgensen, Mow.
M. Grebenișan Și

• TELEX •
La Singapore au Început întrecerii» 
Campionatului mondial de bowling. 
După prima zi, tn concursul masculin 
conduce canadianul Ray Mitchell (de
ținătorul titlului) cu 2 430 puncte, ur 
mat de Show (S.U.A.) — 2 445 p șt
Watson (Canada) — 2 SOS p. în compe
tiția feminină, pe primul loc se află 
americanca Suzanne Halloway — 1 402 p

La Gaevle (Suedia), in prima manșă • 
finalei Cupei campionilor europeni la 
hochei pe gheață, echipa sovietică 
Ț.S.K.A, Mosoova a învins cu scorul 
de 6—2 (1—0, 8—1, 2—1) echipa Byr- 
naess, campioana Suediei. Echipa so
vietică. antrenată de fostul internațio
nal Tarasov, a practicat un joc spec
taculos. Punctele au fost marcate de 
Petrov (2), Mihailov (2). Lucenko (2). 
respectiv Wickberg șl Gaerdin.

Desfășurată la Berlin, în prezența a 
peste 4 000 de spectatori. întîlnirea in
ternațională de box dintre selecționa
tele R.D. Germane și Poloniei s-a în-

De curînd, în cadrul unei con
ferințe ds presă ținută la Paris, au 
fost anunțate datele și orașele în 
care se vor desfășura, anul viitor, 
meciurile Campionatului european 
universitar.

Cel de-al IV-lea Campionat eu
ropean rezervat echipelor naționale 
studențești va avea loc în perioada 
9—21 iulie 1974. Reamintim că se
lecționata studențească a țării 
noastre este deținătoarea trofeului, 
pe care l-a cîștigat la 
1972 a campionatelor, 
în țara noastră.

Cu puțin timp în ____  _
Pineau, director al A.S.S.U. („Aso
ciația sportivă școlară și universi
tară" din Franța), care este orga
nizatoarea competiției la această 
ediție, a vizitat orașele Nisa și

ediția din 
desfășurată

urmă. dl.

aleMontpellier, principale gazde 
viitorului campionat european.

S-a stabilit că cele 16 echipe 
participante,, să fie împărțite în pa
tru grupe preliminarii, ale cărer 
jocuri, desfășurate între 9 
iulie, să aibă Ioc la Brest, 
pellier, Marsilia 
renunțat deci la 
inițial desemnat 
Grenoble). Faza 
natului se va disputa între 16 și 
21 iulie, la Nisa și în împrejurimi. 
Programul este următorul : 16 iulie
— sferturile de finală, la Bastia, 
Ajaccio, Nisa și Monaco ; 18 iulie'
— semifinalele, la Monaco și Nisa; 
21 iulie — finala Campionatului 
european, la Nisa.

După cum se știe, competiția eu
ropeană rezervată. echipelor națio-

și 14
Mont-

(s-a 
fusese

și Grenoble
Nîmes, care 
în locul orașului 
finală a campio-

nale universitare â fost creată abia 
în anul 1965. Ea a fost primită, 
însă, imediat cu entuziasm, iar nu
mărul de echipe participante n-a 
încetat să se mărească la fiecare 
ediție. Lista afișată a participan
telor Ia a IV-a ediție 
următoarele selecționate 
studențești : ROMANIA, 
Iugoslavia, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Bulgaria. Luxemburg. Marea Brita- 
nie. Belgia, R.F. Germania, Italia 
și Franța, la care se adaugă și 
patru echipe invitate „în afară de 
concurs" — Uruguay, Brazilia, Cu
ba și Indonezia.

Iată deci un Campionat european 
— cu tendință de a deveni mon
dial ! — care se anunță foarte 
disputat. Jucătorii selecționatei uni
versitare a României vor trebui să 
depună toate eforturile pentru a 
păstra titlul.

cuprinde 
naționale

Spania,

cercurile fotbalistice italiene seIn
exprimă îngrijorarea față de urmă
rile ce le-ar putea avea limitarea 
circulației automobilelor în zilele de 
duminică fapt ce ar putea determina 
disputarea meciurilor de campionat 
slmbăta. Această modificare (sugerată 
de guvernul italian), se arată într-o 
declarație a federației italiene, ar 
atrage după sine scăderea numărului 
de spectatori. întrucît in Italia sîm- 
bătâ este o zi obișnuită de lucru.

TELEX • TELEX • TELEX •
cheia t la egalitate; 10—10 puncte. La 
categoria muscă, polonezul Blazynskl 
l-a invtn» prin k.o. tehnlo tn repriza 
a treia pe Bonke. iar în limitele cat 
cocoș, Gotfryd (Polonia) a dispus la 
puncte de Scherpke. într-un meci pen
tru cat. aemlmijlocle. Beyer (R.D.G.) 
a cîștigat la puncte tn fața lui Petek. 
Un meci echilibrat a fost cel dintre 
Tiepold șl Backa (cat. mljlocle-mlcâ), 
victoria revenlndu-1 primului 1* puncte.
■
Reprezentativ* masculin* d* baschet a 
Iugoslaviei și-a continuat turneul tn 
S.U.A., tntîlnlnd echipa Universității 
Columbia. Baschetbaliștli iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 78—72, 
Cu două zile mal înainte, echipa iu
goslavă intreeuse cu 97—95 selecționata 
statului Yowa.
■
In timpul pregătirilor pe care le face 
în vederea meciului cu Joe Frazier, 
fostul campion mondial de box la ca
tegoria grea, Cassius Clay, a fost ex> 
pediat la podea și numărat. Autorul

acestei isprăvi este un pugilist de ta
lent, Ernie Shavers, care 1* 14 decem
brie, va lupta Intr-una din semifinalele 
neoficiale ale categoriei cu Jerry Quar
ry. întrebat de ziariști despre »ce*t 
knock down. Clay a Încercat să mini
malizeze „incidentul" declarlnd o» 
sala unde " " ‘
loc

■
L» 
loc 
tlțle de schi’ (slalom parale!) din ca
drul campionatului mondial rezervat 
profesioniștilor. Din cauza lipsei de ză
padă, Întrecerea a fost amînată pentru 
începutul lunii ianuarie. Al doilea con
curs al profesioniștilor se va desfășura 
în zilele de 8 șl 9 decembrie. în sta
țiunea de sporturi de iarnă Vail (Co
lorado). La campionatele mondiale 
participă tn acest an austriecii Harald 
Stuefer, Werner Belner, Harald Refner. 
Hugo Nlnd. americanul Spider Sebich. 
francezul Alain Penz. norvegienii Otto 
Tsehudi și Lasse Hemre etc.

ȘTIRI • REZULTATE

pentru
m antrenează 
două vedete.

în
•1 nu este. .

in Colorado,Aspen,
slmbâtă șl duminici

urma ca alba 
prima eompe-

• Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. șl-a început turneul In 
Mexic, juclnd cu echipa orașului Ira- 
pueto, pe care a Invlns-o cu scorul 
de 3—0 (2—0). Au marcat Șepel, Fe
dotov șt Zincenko.

• In primul meci al finalei „Cupei 
Iugoslaviei", disputat la Split, echipa 
locală Hajduk a terminat ia egalitate, 
1—1 (0—1), cu formația Steaua Roșie 
Belgrad. Partida retur va avea loc 
la 29 noiembrie, la Belgrad.

• Rezultate înregistrate tn „Cupa 
ligii engleze" (turul III) : Sunderland
— Liverpool 0—2; (turul IV) : Ipswich
— Birmingham 1—3': Millwal — Lu
ton 3—1; Southampton — Norwich 
0—2; York City — Manchester City 
0—0

• La Varșovia, într-un meci co.n- 
tînd pentru Campionatul european

rezervat echipelor de tineret, selec
ționatele Poloniei și R. F. Germania 
au terminat la egalitate : 0—0. Par
tida a fost urmărită de peste 13 000 
de spectatori. Echipa Poloniei s-a 
calificat In sferturile de finală ale 
competiției, tn care va Întîlni repre
zentativa Bulgariei

• Echipa Lazio a făcut apel împo
triva deciziei U.E.F.A. de a suspenda 
pe un an clubul din Roma din toate 
competițiile europene, apliclndu-i 
totodată o amendă de 2 milioane de 
lire. Sancțiunea a fost dictată în ur
ma incidentelor petrecute cu ocazia 
meciului disputat- la Roma, între 
Lazio și formația britanică Ipswich 
Town, cînd spectatorii au invadat 
terenul de joc. Conducerea clubului 
Lazio Roma susține, în apelul său, 
că echipa nu poartă răspunderea in
cidentelor provocate de spectatori.
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