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REPORTAJ DE SEZON IN DIVIZIA A DE FOTBAL

TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

ECHIPELE AAAI AU RESURSE TACTICE
DAR ANTRENORII LE ȚIN ÎN REZERVĂ

KiA ZI DE IARNA
LA POIANA BRAȘOV
• Pregătiri intense și (aproape) terminate • Pirtiile 
amenajate au devenit tot mai primitoare •Promisiunile

U“ CRAIOVA

B.T.T.C. Brașov • Un constructor uituc • Schiorii 
desăvirșesc pregătirea

- Sulinarul se prezintă lărgit, cu
rățat de pietre și lemne, netezit, 
capabil să .asigure securitatea și 
fluxul schiorilor în condiții supe
rioare anilor trecuți. S-a lucrat cu 
■buldozerele sub îndrumarea com
petentă a maestrului sportului Ni- 
colae Iovici. ‘ 
predilect de 
curenților, a 
jumătate din 
supraveghere 
lui, Ioan Cojocaru care a rămas a- 
celași entuziast al schiului. Dru
mul Roșu, lărgit și curățat, s-a 
transformat an de an din poteca 
inițială în pîrtie de excursie și a- 
grement și apoi, în drum de re
tragere, la sfîrșitul. unei zile de 
schi, pentru schiorii medii. Se aș
teaptă și alte pregătiri, promise de 
B.T.T.C. Brașov, patronul pîrtiilor 
și al mijldacelor de transport pe 
cablu. E vorba de abonamente — 
pe toate mijloacele de urcare — 
pentru una său mai multe zile,

echipei naționale își
E zi de iarnă. Cununa de munți 

care înconjoară Brașovul și-a po
leit în alb dantela de piatră. Vă
lătuci grei de nori înaintează în 
coloane compacte dinspre nord ca 
să-și lepede pe povîrnișuri încăr
cătura de nea. Poiana Brașov. în
fiorată de adierile vîntoase, sfîșia- 
te în ramurile desfrunzite, așteap
tă, supusă, botezul zăpezii. Se fac 
pregătiri.

Hotelurile se dichisesc, se a- 
ranjează pentru o mai desăvîrși- 
tă primire a turiștilor. Cabanele 
își termină ultimele aprovizionări. 
Cămările sînt înțesate. Cabanierii 
— mai puțin solicitați pe mo
ment — sint deosebit de îndatori
tori, de serviabili. Bucătăriile stră
lucesc de curățenie, sălile de mese 
așișderea. Mai greu am ajuns sus, 
pe culme, dar mirosul îmbietor de 
bucate ne-a grăbit pașii și ne-a u- 
șurat urcușul. Telecabina nu func
ționa... Se află în revizia tehnică 
periodică necesară pentru 
lația turistică a sezonului, 
scaunul nu funcționa nici 
fost rezervat exclusiv pentru 
portul materialelor.

Se vede că și la pîrtii s-a

Pîrtia Lupului, loc 
antrenament al con- 
fost amenajată pe o 
lungime, sub stricta 
a maestrului sportu-

ARGEȘ -
J

O nouă etapă în campionatul de 
fotbal. O deschide astăzi, în „potcoa
va- Giuleștiului, începînd de la ora 
14, partida Rapid — C.S.M. Reșița ; 
antecedentele — scoruri albe în tre
cuta ediție — anunță un joc echili
brat, dar formația bucureșteană, afla
tă în clipe de grea cumpănă, va forța 
desigur victoria pentru a părăsi, în 
acest final de sezon, neplăcuta zonă 
a „lanternei roșii".

Dintre celelalte opt meciuri ale 
„rundei" a 15-a, una se desprinde 
fcWWWWWWWWI
CLASAMENTUL LA ZI

1. Univ. Craiova
2. F.C. Constanța
3. Steaua
4. Dinamo
5. C.S.M. Reșița
6. F.C. Argeș
7. Jiul
8. „U“ Cluj
9. PoU. Timișoara 
" A.S.A. Tg. Mureș

Sportul stud. 
Steagul roșu 
Politehnica Iași 
U.T. A. 
C.F.R. Cluj 

16. Rapid
Petrolul
Sport Club Bacău

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

17.
18.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

0 3 1 31—14
8 2 4 24—14
7 2 5 19—14
7 2 5 20—17
5 5 4 23—19
6 3 5 21—20
6 2 6 18—14
6 2 6 13—11
5 4 5 12—13
6 2 6 18—25
5 1 7
5 3 6
5 1 7
5 2 7
5*2 7
1 3 7
4 2 8
4 1 9

de jocul de

23
18
16
16
15
15 
14
14
14
14
13
13
13
12
12

20—17
12—12
12— 17
13— 19
17—27
14— 18 11
13—20 10
17—26 9

autoritate : este vorba
Pitești, unde F.C. Argeș va primi

clrcu- 
Tele- 

el. A 
trans-

lucrat.

Mihai BARA

(Continuare In pag. a 2-a)

cu
la T... ----------- - ---- .
replica liderului clasamentului, Uni
versitatea Craiova. In perspectivă, o 
partidă de mare atracție în care 
fosta campioană a țării, echipa loca
lă, va avea de înfruntat, îndeosebi, 
hotărîrea unui lider autoritar, cu 
îndreptățite veleități la titlu. Intere

TEMA: Cum sînt
ale Ministerului
privind educația

aplicate noile instrucțiuni
Educației și învățămintului

fizică și sportul școlar

DOMINANTA ESTE 
ADEZIUNE LARGĂ, MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ, CONCRETA! 

mulți au ținut să se exprime — un 
model de activitate pentru o etapă 
care se plasează în sfera experimen
tului, dar care va echivala cu pași 
înainte pe drumul perfecționării în
vățămintului de educație fizică, al 
formării de valori autentice pentru 
sportul de performanță.

Sondajele noastre au relevat multe 
asemenea exemple de profesori 
care au înțeles să manifeste maxi
mum de receptivitate în aplicarea 
noilor instrucțiuni ale M.E.I. Amin
tind cîteva dintre ele o facem, însă, 
cu sentimentul că neputînd să con
semnăm întreaga situație din teren, 
unii; s-ar putea considera nemulțu
miți. Oricum, pe această temă ne 
propunem sâ revenim în tot cursul 
anului școlar.

Așadar, pînă atunci, cîteva exem
ple. ’ Ni le-au oferit, de pildă, profe
sorii Ștefan Surdu de la Liceul nr. 
5 din Tg. Mureș, care deși pensi
onar își continuă activitatea didac
tică, Constantin Stroe (Școala gene
rală nr. 2 Giurgiu), Gheorghe Turtu- 
reanu și Stela Ștefan (Școala gene
rală nr. 3 Piatra Neamț), Mihai Mol
dovan (Liceul „Petru Rareș" Sucea
va), Iosif Teodorescu (Școala gene
rală din- corn. Budești-Vîicea), co
lectivul catedrei de educație fizică

Atichetă realizată de 
Nusa DEM'AN 

T. BRADEȚEANU

PRETUTINDENI NOTA
W A

5

La aproape o lună de la publicarea în coloanele ziarului nostru a 
noilor instrucțiuni ale Ministerului Educației și învățămintului, pri
vind educația fizică și sportul școlar, am considerat util a face o 

investigație care să ne arate felul cum factorii direct interesați în apli
carea lor le-au primit și au acționat. Prin factori interesați înțelegem 
profesorii de educație fizică, directorii de școli (indiferent de gradul lor, 
de profilul acestora) inspectoratele școlare județene și, implicit, benefi
ciarii recentelor instrucțiuni ale M.E.I., elevii.

Rîndurile care urmează sînt rodul constatărilor directe ale redac
torilor noștri pe teren precum și concluzii ale unor consfătuiri care au 
avut loc, în această perioadă, în diferite județe ale țării, cu participarea 
în principal a cadrelor didactice de specialitate.

Exemplul prof. George Anghel — departe de a fi singular! 
profesor !), copiii se îndreaptă spre 
casele lor, 
mîncare și

Evident, 
sînt izolate, este incontestabil că 
se fac simțite și în alte orașe 
țării. Iată, o atestare directă a mo
dului cum au fost înțelese, noile in
strucțiuni.

Alte dovezi : în majoritatea școli
lor generale și liceelor din județele 
Brașov, Neamț, Constanța, Dolj, BL 
hor, Suceava, Argeș etc. profesorii 
de specialitate au și trecut la apli
carea noilor norme, la verificarea 
valorii lor practice. Totul a debutat 
într-o atmosferă de lucru însuflețit, 
de puternică mobilizare a elevilor, 
care au primit cu satisfacție noile 
reglementări. în concepția cadrelor 
didactice, actualele norme sînt — așa 
cum am constatat

Ce înseamnă receptivitate față de 
noile instrucțiuni ale M.E.I. ne-a de
monstrat cu toată convingerea prof. 
George Anghel de la Școala generală 
nr. 6 din municipiul Ploiești. Vă, rog 
să rețineți : în fiecare dimineață, ta 
orele 7, el își dă întîlnire cu copiii 
și elevii din cartierul nou Ploiești- 
Vest, pentru ca împreună — timp de 
15 minute — să efectueze exerciții 
de gimnastică. Profesorul a ales un 
platou anume, între blocurile 13 și 
14 pe care se grupează sute de în
drăgostiți ai exercițiului fizic orga
nizat. elevi de la școlile generale din 
perimetrul cartierului (nr. 6 și nr. 
12 și bineînțeles de la alte unități 
de învățămînt). După acest sfert 
de oră, desfășurat — cum ne-am 
putut da seama, în calitate de mar
tori oculari — într-o atmosferă an
trenantă (meritul aparținînd tinărului

cu o vădită poftă 
apoi de învățătură... 
asemenea inițiative

de

nu 
ele 
ale

și cum foarte (Continuare fh pag. a 3-a)

ale M.E.I. s-a 
a peste 7 000 de 

-4- cadre didactice la consfătuirile organizate la 
nivelul județelor, cuvintul calificat al celor aproape 
600 de profesori de specialitate, care au folosit in 
dezbateri exemple concrete din activitatea lor și a 
colegilor lor, sugestiile date, toate acestea atestă ati
tudinea activă a profesorilor de educație fizică față 
de recentele reglementări, faptul că ei consideră me
seria căreia i s-au dedicat, ca o comandă socială, 
de mare răspundere, așa cum ți este formarea ți 
creșterea unor generații sănătoase, robuste, gata să 
facă față cerințelor societății noastre. Ne-a impresio
nat totodată sinceritatea și onestitatea cu care, pro
fesorii au dezbătut problemele enunțate în consfătuiri, 
fantezia și ingeniozitatea dovedite in munca lor, pri
ceperea și pasiunea care îi caracterizează. Toate a- 
cestea dovedesc o creștere a personalității profesoru-

In aplicarea noilor instrucțiuni 
pornit promițător. Participarea < 
cadre didactice la consfâtuir"

fixicâ, a

■I

lui de educație 
gență, condiție sine qua 
nică in viitorul apropiat.

La succesul consfătuirilor cu cadrele didactice de 
educație fizică, la startul însuflețit al aplicării noilor 
instrucțiuni este de subliniat și contribuția substan
țială a organelor județene de partid, reprezentanții 
acestora fiind prezenți in marea majoritate a cazu
rilor, precum ți sprijinul celorlalte organe sau organi
zații cu atribuțiuni in domeniul educației fizice ți spor
tului țcolar, lată atîtea elemente care ne îndeamnă 
să fim încrezători în realizarea unui pas înainte în 
direcția îmbunătățirii învățămintului de educație fizică 
din țara noastră, a perfecționării lui continue, a ci- 
bernetizării procesului pedagogic, cum au anticipat, 
curajos, o serie de cadre didactice, ceea ce, de 
fapt, constituie o cerință de seamă a epocii pe care 
o trăim.

spiritului lor de proprie exi- 
non pentru o activitate rod-

sânt se anunță și jocul F.C. Constan
ța — A.S.A. Tg. Mureș. Echipa de 
pe malul mării se află după două 
înfrîngeri (una în campionat, cealaltă 
în. Cupă) și, în dorința de a se men
ține în imediata apropiere a locului 
I nu poate scăpa prilejul unui nou 
succes pe propriul teren.

în afara „uverturii" de pe Giulești, 
Capitala va găzdui
Sportul studențesc 
denții bucureșteni 
prima șansă, dar 
decisă să mai urce 
e dinainte învinșă.
„afișul provinciei", o serie de partide 
așteptate cu viu interes : C.F.R. Cluj

—Dinamo, Jiul — 
roșu —
— ’ „Poli" 
Politehnica

Citiți în 
noastră de 
pregătirile 
lei de a 15-a etape.

preparativele lor aflîndu-se 
stadiu final, concepțiile 
căpătînd contururi clare, 
fie oare ?

a C.M., 
într-un 
tactice 
Așa să

Răspunsul nu-i ușor de dat. Cu

CLUJ, 23 (prin telefon). Tradi
ționala pauză a „Trofeului Carpați“ 
a intervenit, ca de obicei, după 
trei zile de dispute, surprinzător 
de echilibrate și cu o încărcătură

termina pe antrenori să apeleze 
la soluții extreme, să ajungă pînă 
acolo încît să arunce în luptă toate 
atu-urile tactice pe care le dețin. 
Ceva-ceva însă tot a apărut...

I, 
mîine meciul 
Petrolul. Stu- 

se prezintă cu 
formația oaspete, 
în clasament, nu 

In sfîrșit, pe

Steeua, Steagul 
,U“ Cluj, Sport Club Bacău 
Timișoara și' U.T, Arad — 

Iași.
pagina a III-a, la rubrica 

fotbal, amănunte despre 
echipelor în vederea ce

Fază dirză la semicercul formației R. D. Germane in intilnirea cu reprezentativa țării noastre
Foto : Dragoș NEAGU

De pildă, evoluția campionilor 
olimpici, handbaliștii iugoslavi, era 
așteptată cu multă curiozitate pen
tru a se vedea ce au nou în joc 
și cum înțeleg ei să atace lupta 
pentru un titlu pe care nu l-au 
deținut niciodată: cel de campioni 
ai lumii. Se spunea — nu fără te
mei la vremea respectivă — că 
ireproșabilul lor sistem defensiv

Călin ANTONESCU

de ambiție și forță competițională 
de nebănuit. Firește, dacă lucrurile 
stau așa, s-ar putea spune că toate 
cele cinci echipe reprezentative 
prezente Ia Cluj (am scăzut selec
ționata secundă a țării noastre) 
sînt gata pentru apropiata ediție

tot caracterul aprig al disputei, se 
simte, totuși, că, în mod deliberat, 
nu se apasă cu seriozitate pe acce
lerator și că echipele mai au încă 
resurse tactice pe care le țin în 
rezervă. Dorința de victorie în 
„Trofeul Carpați“, nu i-a putut de-

„ANTRACT" ÎN CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMĂ

SUCCESELE TRĂGĂTORILOR ROMANI
IMBOLD SPRE DESĂVÎRȘIRE CONTINUĂ

/
Campionatul balcanic de scrimă a 

avut, vineri un ,,antract", nu pentru 
a demarca probele individuale de 
cele pe echipe, ci pentru a oferi par- 
ticipanților — 
a Congresului

conform unei hotărîri 
anul trecut al fede

•4 -î . ■ '■ &'•.

>&■Si
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AȘA DA, PETRUȘ I

Tudor Petruș, (antrenor, Jack Is- 
trate)' noul campion balcanic la flo
retă și-a onorat performanța spor
tivă împletind-o cu alta profesională 
— a încheiat cu succes cursurile

Liviu Angelescu (în dreapta), proaspătul 
acțiune specifică, de mare

derațiilor de resort din țările respec
tive — posibilitatea de a cunoaște 
mai bine orașul gazdă, atracțiile sale 
turistice, viața sa culturală. Prilej, 
pentru noi, de a trage linie sub im
presiile culese la probele individuale 
și a desprinde cîteva concluzii.

(Continuare In pag. a 1-a)

ASTA-SEm, LA PLOIEȘTI

•: •

campion balcanic la spadă, într-o 
finețe și rapiditate

I.E.F.S. Petruș a făcut, din nou, do
vada frumoaselor said’ posibilități, 
fiind de departe cel mai matur tră
gător. Nădăjduim ca acest noU - suc
ces să-l angajeze și mai ferm în 
eforturile de a -ajunge titular, fără 
contracandidați, în „4"-ul reprezenta
tiv. Mențiuni pentru Petre Kuki,

TENIS-CLUB BUCUREȘTI - 
PEPINIERA SPORTULUI ALB

® Peste 1 000 de copii s-au inițiat, în acest sezon, în tai
nele sportului cu racheta. ® Șase terenuri cu suprafață de 
bitum — puse la dispoziția tuturor amatorilor, de diminea
ță și pînă seara, fără plată ® Concursurile de casă — o 

mare
Deși a „prins" doar un singur 

sezon plin, Tenis-clubul bucureș
tean și-a făcut destul de repede 
un renume, și iată-1 acum în pos
tura unui complex tot mai solici
tat de iubitorii sportului alb. Sînt, 
deci, destul de mulți locuitorii Ca
pitalei — începînd 
vîrsta de 6—7 ani 
tuagenari — care 
nă membri ai atît

' baze de agrement.
Eram încrezători, chiar de cînd 

Tenis-clubul a devepit o realitate, 
în posibilitățile grupului de teh
nicieni de aici de a se face utili 
populației dar, mărturisim sincer, 
nu ne-am fi închipuit că într-un

de la cei avînd 
și pînă la sep- 
doresc să devi- 
de atrăgătoarei

Antrenorul Alexandru Burcea #i... copiii săi, la o oră de antrenament

<

v ......... x
.''s;

1‘ Sfc 4 : r

mai ambițios ca de obicei, și 
Buricea, cu un plus de luc'idi-

poate 
Petre 
tate. Singurul care a rămas dator a 
fost Constantin Moise, trăgător cu o 
autentică valoare în floretă, dar care 
— cum au arătat întrecerile — 
crează tncă foarte puțin...

IONICA POP A REPETAT 
PERFORMANȚA

în ciuda unui start destul de 
țin convingător, sabrerul Ionică 
(antrenor, Ad. Gurath) a găsit resur
sele necesare pentru a încheia cu suc
ces concursul. In special, în asaltu
rile cu bulgarii Hristov și Mihailov 
și cu Cornel Marin, campionul balca
nic pe 1973, el. a făcut dovada unor 
calități care îl apropie șl mai mult 
de... Dan Irimjcjuc și implicit de lo- ■ 
tul de seniori. Cornel Marin a stră
lucit mal puțin, handicapat desigur 
și de efortul depus la concursul in
ternațional de la Moscova, unde tră
sese cu două zile înainte. A arătat, 
însă, în asaltul cu Mihailov, că tre
buie să 1 se acorde în continuare 
mult credit. Șters, aproape absent,

Sebastian BON1FACIU 
Tiberiu STAMA

ROMANIA - 
BULGARIA,

lu

pu- 
Pop

(Continuare In pag. a 4-a)

LA HANDBAL FEMININ
Astă-seară, începînd de la ora 

18, se dispută în sala Victoria din 
Ploiești întîlnirea internațională a- 
micală de handbal feminin dintre 
reprezentativele României și Bul- 
gariei. Partida va fi condusă de 
cuplul Geo Popescu — Petre Țîrcu. 
Cele două formații se vor întîlni 
din nou luni • seara, în sala Flo- 
reasca din Capitală, la ora 18,30.

Așa cum i-am informat pe citi
torii noștri, meciurile cu reprezen
tativa Bulgariei reprezintă pentru 
■selecționata României ultimul test 
public înaintea participării la cea 
de a V-a ediție a campionatului 
mondial de handbal feminin (Iu
goslavia, 8—15 decembrie). Antre
norii Constantin Popescu și Dan 
Bălășescu vor experimenta, fără 
îndoială, o parte din schemele tac
tice pregătite în ședințele de an
trenament, își vor cristaliza gpinia 
cu privire la forma sportivă în care 
se află cele 16 handbaliste din Io
tul României.

TURUL I AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE DISCUL I

MOMENT DECISIV
IN TURNEUL SENIOARELOR
Trio-ul echipelor Poli
tehnica — I.E.F.S. — 
Rapid a furnizat cu re
gularitate în ultimii 
ani dispute echilibrate 
și atrăgătoare. Toate a- 
ceste formații se vor 
întîlni în sala Dinamo, 
au prilejul ultimului 
turneu al primului tur 
al diviziei A. In ima
gine, luptă pentru ba
lon intr-un meci Ra

pid I.E.F.S.

atracție
timp atît de scurt, fostul Centru 
de antrenament nr. 2 va deveni, 
în cel mai propriu înțeles al cu- 
vîntului, o unitate gen prestatoa
re de servicii pentru bucureșteni.

Prima grijă a conducerii bazei 
(președintele este un mare iubitor 
al tenisului și un excelent organi
zator : Ilie Turcu) a fost aceea de 
a-și asigura un „buchet" de teh
nicieni cu o calificare deosebită. 
Este vorba. în primul rînd, de 
foștii jucători de performanță, azi 
profesori, Gilnther Bosch și Vasile 
Serester. In tenis — mai pregnant 
** ... — persona-

este hotărî- 
membrilor 

că nu 
care s-au

ca în alte discipline 
litatea antrenorului 
toare în atragerea 
la un club, astfel 
puțini au fost aceia 
înscris să joace tenis la T.C.B. 
tocmai pentru că aici activează cei 
doi tehnicieni. Apoi, este fostul (ju
cător de tenis Alexandru Burcea, 
acum antrenor, care se ocupă, în 
exclusivitate, de inițierea și perfec
ționarea copiilor, și ale cărui re
zultate în instruirea și depistarea 
cîtorva elemente talentate 
ja cunoscute.

Acum, cînd sezonul de 
aer liber este pe cale de 
cheia (deși, deocamdată, activitatea 
se menține ca în plină Vară), să 
reținem un scurt bilanț al activi
tății clubului. Peste 1 000 de. copii 
au „trecut" prin mîinile antreno
rilor. Tuturor acestora — lucru 
deosebit de important — le-au fost 
puse gratuit la dispoziție rachete 
și mingi. Este interesant de notat 
și modalitatea la care a apelat 
conducerea clubului ■ pentru • a ,fa- 
trage — dacă mai era nevoie — 
copiii în practicarea tenisului. In

ion GAVRILESCU

sînt de-

tenis în 
a se în-

(Continuare In pag. a 2-a)

Primul tur al campionatului re
publican feminin de baschet se în
cheie prin meciurile ce se vor des
fășura, astăzi, mîine și luni, în 
sala Dinamo din Capitală. După a- 
ceste întreceri, echipele își vor con
tinua disputa în două grupe valo
rice — 1—6 și 7—12, primele 
luptînd pentru pozițiile de frunte 
ale diviziei A, celelalte pentru 
evitarea retrogradării.

. în aceste condiții, este clar că 
turneul bucureștean reprezintă o 
fază decisivă în actualul campio
nat, de rezultatele ce se vor obține 
acum depinzînd în mare măsură 
ierarhia finală în cea mai impor
tantă competiție internă. Ne refe
rim, desigur, la echipele aflate la 
mijlocul clasamentului și a căror 
soartă se hotărăște prin partidele 
Universitatea Timișoara — Crișjjl, 
Universitatea Cluj — Constructorul 
Crișul — Constructorul, Universi
tatea Cluj — Crișul.

Pe lîngă aceste întîlniri, progra
mul cuprinde și cîteva tradiționale 
derby-uri și anume I.E.F.S. — Ra
pid, Rapid — Politehnica și Poli
tehnica — I.E.F.S., adică jocurile 
dintre echipei® car® au ocupat cu

regularitate în ultimii ani primele 
trei locuri în campionatul țării. 
Deci, prilej de meciuri echilibrate, 
viu disputate, cu pasionantă evolu
ție a scorului.-în plus, ocazie de a 
vedea evoluînd baschetbalistele din» 
lotul republican și pe cele care 
tind să promoveze în reprezentat!-; 
va țării.

Astăzi, în etapa inaugurală a i 
acestui turneu, de la ora 9, se vor ' 
desfășura partidele Universitatea;' 
Iași — Voința Tg. Mureș și Voința 
București — Sănătatea Satu Mare, 
Iar de la ora 15 Universitatea Ti
mișoara — Crișul Oradea, Olimpia 
București — Politehnica, I.E.F.S. —: 
Rapid și Universitatea Cluj' — Con
structorul.

CLASAMENTUL L.A ZI
1-, Politehnica 8 7 î 516—388 15
2. I.E.F.S. 8 7 1 491 —337 1.5
3. Voința Buc, 8 7 1 483—373 15
4. Rapid 8 6 2 467—379 14
5. „U“ Cluj 8 5 3 425—389 13
6. „U” Timișoara 8 5 3 430—469 13
7. Crișul 3 4 4 463—439 12

8. Constructorul 8 4 4 395—394 12
9. Olimpia

10. „U“ Iași
8 2 6 306—406 10
8 1 7 344—433 9

11. Voința Te*. Mureș 8 0 8 296—468 8
12. Sănătatea 8 0 8 323-544 8
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Un nou sfîrșit 
care sportivii vor 
aplauda atractivele 
resante pentru a fi

de săptămîng cu bogată activitate competiționalg, In 
lupta cu dîrzenie pentru victorie, iar publicul va 
întreceri. Dintre acestea, le-am ales pe cele mai inte- 
comentate de antrenori și tehnicieni reputat!

CAMPIONATUL Df ȘAH, 
ALCĂTUIREA

UN TEST IMPORTANT PENTRU

bile nu numai pe jucătoarele de la 
I.E.F.S., ci șl pe cele de la Rapid, ca
pabile de performanțe bune. In sfîrșit. 
doresc să amintesc că turneul permite 
evoluția componentelor lotului șl a celor 
care bat la porțile „naționalei", care se 
tntrec în dispute echilibrate. Bineînțeles, 
nu poate fi trecut cu vederea faptul că 
partidele constituie șl un test util îna
intea tntllnlrilor din cadrul C.C.E.".

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ 1973 (VIII)
........................——........ ...... 1.................(■""IU!"

w

fCHIPFI NAȚIONALE
. ... „ ziîe>

principala competiție șahiști a anului, 
finala celui de al 37-lea campionat na
tional. In aula I.P.G.G., ie desfășoară 
o luptă Încordată șl interesantă Intre 
maeștrii tablei cu pătrate albe și negre. 
Pe marginea el, am solicitat părerea 
doctorului OCTAV TROIANESCU care, 
tn prodigioasa sa carieră șahistă, a de
ținut de 5 ori titlul de campion al țării, 
iar acum .este directorul tehnic al echi
pei noastre reprezentative.

„Turneu! la care asistăm, ne-a spus 
maestrul internațional, prezintă cîteva 
caracteristici demne de subliniat. Este 
ținui dintre cele mal puternice din isto
ria aproape semicentenară a competi
ției, reunind — fără excepție — princi
palele valori ale eșichierului nostru. în
tre cel 20 de concurențl nu există nici 
im debutant. Toți au mal jucat în finală, 
cel mal mulți având stagii lungi In a- 
ceastă întrecere, primele opt runde au 
relevat constanța jucătorilor de bază al 
reprezentativei, Gheorghiu, Clocâltea,

Capitala găzduiește, In aceste 
principala competiție șahiști a 
finala celui de al 37-lea camp!

luiGhlzdavu, Ghlțescu, evoluția bună a Iul 
Stanciu, determinată — cred — de o mai 
judicioasă drămuire a timpului de gîn- 
dtre, afirmarea unor tineri șahiști, c» 
Șubă și Urzică, in sfîrșit, tracul sur
prinzător și nesiguranța campionului ,.en 
titre", Carol Partos. Se joacă, in general, 
mal bine, mai serios, cu mal multă con
centrare. șl. un fapt îmbucurător, se 
luptă mai mult Cîteva partide bune Ș> 
foarte bune au marcat startul competi
ției. Privim campionatul ca pe un test 
important pentru alcătuirea echipei na
ționale în vederea participării la ediția 
jubiliară a Olimpiadei de șah, de anul 
viitor, de la Nisa. Intenționăm, ca în 
cadrul programului de pregătire, să or
ganizăm (tn ianuarie sau februarie 1974) 
un meci la 10 mese, sistem Schwenlngen 
(flecare cu fiecare). între două echipe: 
aceha a cousacraților și aceea a tineri
lor. Rezultatele ne vor edifica șl mai 
mult asupra valorii șl posibilităților ju
cătorilor noștri fruntași".

IOAN nicolau (I.E.F.S.): „Acest tur
neu este deosebit de însemnat pentru 
hol, deoarece, în «tara Împlinirii țelu
lui de a ne întări poziția de fruntașă în 
clasament, vrem să facem și o verifi-

care In vederea meciurilor din cadrul 
Cupei cupelor, în compania unor adver
sare valoroase șl experimentate. în 
acest scop, am efectuat în medie 7—8 
antrenamente pe săptămînă, în cursul 
cărora am insistat asupra omogenizării 
lotului, formării unul „5" de bază, Îm
bunătățirii preciziei aruncărilor la coș, 
în special a celor libere (foarte impor
tante în condițiile noului regulament), 
șl întăririi apărării colective. Cred că 
întrecerile vor fi echilibrate și ne vor 
permite să vedem jucătoarele suscepti
bile de selecționare în lotul republican 
evbluînd In dispute dlrze, care să le so
licite la maximum’.

LA IAȘI, POLITEHNICA VA ÎNCERCA SĂ REALIZEZE 
SURPRIZA CAMPIONATULUI DE RUGBY?

PROGRESUL BUCUREȘTI - C.S. ARAO I
Antepenultima etapă a campionatului 

divizionar de tenis de masă (a VH-a din 
cadrul returului) programează opt in- 
tilniri, dintre care trei feminine și cinci 
masculine, cea mal importantă dispunin- 
du-se în Capitală. între jucătoarele de 
Ia Progresul și componentele primei 
formații de la C.S. Arad. Iată opinia 
antrenorului ION POP (Voința Bucu
rești), cel caro pregătește și Iotul re
prezentativ masculin :

„Etapa de azi și mîine este dominată 
clar de derby-ul campionatului femi- 
pin. Progresul București — C.S. Arad I. 
Aici, se va hotărî simbătă, soarta titlu
lui național la fete. Dacă bucureștencele 
ies învingătoare, atunci totul e limpede, 
gle tiemaiputînd fi ajunse în clasament, 
tn caz de victorie a oaspetelor, decisiv 
va fi meciaverajul, în prezent favorabil 
«râdencelor. Deci... prezenta Măriei Ale
xandru în garnitura gazdelor dă, desi
gur, șanse mal mari echipei Progresul. 
Personal, cred Intr-un scor general de 
5—4. conslderînd partida Ana Lunțeanu- 
Maria Korodi ca fiind cu ponderea cea 
măi însemnată în stabilirea rezultatului 
final. Interesantă se anunță și lntrece-

rea feminină de duminică, Progresul — 
C.S. Arad II. mal ales dacă formația 
întli a antrenorului arădean Emil 
Procopeț va cîștiga meciul de slmbătă. 
C.S. Arad H. care în fond ește campioa
na de junioare a țării, fără veleități de 
victorie în fața Progresului, va lupta 
însă pentru un scor cît mai strîns, avînd 
posibilități să ocupe. în final, locul trei, 
pentru care mal candidează C.S.M. Cluj 
și Spartac București. Ultima va juca în 
deplasare, la Craiova, cu Rovine. împo
triva căreia poate clștiga, dacă Lidia 
llie va evolua la valoarea cunoscută.

La băieți, programul cuprinde meciuri, 
în general, disproporționate ca forță. 
Voința București, Școala sportivă Buzău 
— ambele acasă — și C.S.M. Cluj — în 
deplasare — au șanse evidente în par
tidele cu I.E.A.B.S. București, Politeh
nica București șl. respectiv, Comerțul 
Tg. Mureș. Singura lntîlnire mal echili
brată se desfășoară Ia Craiova, unde 
echipa locală Universitatea va primi vi
zita Locomotivei București. Totuși, oas
peții, cu o formație omogenă șl mal ex
perimentată, pornesc favorlți".

Duminică la Iași, derb.v-u| etapei a 
Vl-a a diviziei A de rugby va pune 
țață in țață formațiile Politehnica dia 
localitate și Steaua, actualul lider. Meci 
de miză, al cărui rezultat poate crea 
multe implicații, de altfel cum remarcă 
și antrenorii celor două echipe.

GHEORGHE DROBOTĂ (POLITEH
NICA) : „Duminică întîlnlm. cea mai 
puternică echipă a campionatului. Din 
păcate, s-au ivit unele dificultăți In 
alcătuirea XV-lui nostru. Centrii Ma
rita șl Motrescu au plecat la Constanta, 
alțl înlocuitori la valoarea lor nu avem. 
In plus, duminica trecută s-au acciden
tat Necolau .șl Cjhodaru, țimbii avind 
cîte un umăr in gips. Iată, deci, cîteva 
dificultăți neprevăzute (mă refer mai 
ales la ultima) Totuși, sperăm Intr-un 
meci frumos. Intr-o comportare bună 
și. în final. Intr-o victorie, cu toate că 
— în condițiile susamintite — un egal 
ar echivala cu o performanță notabilă. 
Iată și formația probabilă : Fillpesctt — 
Tăcu, Gheorghiu, Marinei, AI. Petre (ju
nior) — Botgros, Rujoiu — Spiratos, 
Borș, Pascal — Bădină, Manasz — Mi- 
halașcu, N. Drobotă. preciil. Ca rezerve

vor funcționa Geamănă și Cacoveanu".
PETRE COMANESCU (STEAUA) : „Ple

căm la Iași cu o singură dorință : de 
a cîștiga... Nu va ii prea simplu, știut 
fiind cit de viguros joacă acasă studen
ții ieșeni. Ambiția lor de a termina în 
avantaj partidele în care îndeplinesc 
oficiul de gazde, este absolut firească. 
Acum apar și, unele aspecte, ca să le 
numesc gșa, speciale : poziția pe care 
ieșenii o ocupă, vremelnic desigur, in 
clasament și mal ales eșecul poate pu
țin scontat de la Petroșani. Evident, 
partida de la Iași poate avea implicații 
și pehtru noi. o înfringere și, in ace
lași timp, victorii ale echipelor Sportul 
studențesc și Grivița Roșie, care au 
jocuri mult mai ușoare, acasă. ne-ar 
putea scoate de pe locul I. Iată de c« 
am pregătit meciul cu „PoU“ cu toată a- 
tențla. Vom alinia XV-le : Durbac — 
Braga. Budică, Enache, Teleașă — D. 
Alexandru, Mateescu — Achlm, Ciobă
nel, O. Coroeliu — Șerban, Postolacho 
— Ciornei. Munteanu, Cioarec. Posibile 
schimbări 7 Radu Ionescu In locul Iui 
Durbac, Suciu în centrul liniei de trel- 
sferturl șl Fuicu îp linia a III-a“.

VOLEIBALISTELE DE LA FARUL DORESC REABILITAREA

ÎN FAJA PUBLICULUI
Asupra celei mai importante 

de volei și-au dat părerea :
intîlniri a

FA-
cu

CONSTANTEAN
campionatului republican feminin

MEDIOCRITATE SUPĂRĂTOARE 
ÎN SPRINTUL FEMININ ROMÂNESC

• Mariana Condovici, singura floare... • Proba de 100 m garduri

trăiește numai prin Valeria Bufanu • Renate Stecher. Monalisa 

Pursiainen si Annelie Ehrhardt - stelele mondiale ale sprintului

PUNCT FINAL IN PRIMUL TUR Al C. N. Of BASCHET - FEMININ
va lua șl un avantaj psihologic. Noi 
ne-am pregătit zilnic și am susținut me
ciuri de verificare cu echipe de juniori, 
precum șl cu echipele feminine Con
structorul București și Universitatea Ti
mișoara, cu ultimele întîlhtndu-se chiar 
în sala Dinamo. Lotul nostru este com
plet șl așteaptă cu Încredere acest tur
neu în care vedem ca adversare reduta-

La baschet se desfășoară ultimul tur
neu al primului tur al campionatului 
republican feminin, care programează 
meciuri „cheie", printre care tradiționa
lul derby Politehnica — I.E.F.S. Dăm 
cuvlntul antrenorilor acestor formații :

GRIGORE COSTEȘCp (POLITEHNICA): 
„Jocul este foarte Important, deoarece 
tnvingătoarea, pe Ungă cele două puncte,

TOATE SPORTURILE

ION CRISTIAN (antrenor la 
RUL CONSTANTA). „Meciul 
Rapid este extrem de important 
atît pentru echipa noastră, cît șl 
pentru cea bucureșteană. Și, fi
rește, foarte dificil. Jucătoarele 
noastre sînt hotărîte să realizeze 
duminică dimineața un rezultat fa
vorabil, care ar asigura Farului ca
lificarea în turneul pentru locu 
rile 1—6. Ele țin, mai ales, să se 
reabiliteze în ochii publicului local, 
dezamăgit de eșecul surprinzător, 
pe teren propriu, în fața Medicine! 
București, învinsa noastră dip tur ... 
în Capitală. Pentru acest meci, am 
efectuat in cursul săptâmînii 4 an
trenamente cu întregul efectiv. 
Toate fetele sînt apt£ de joc, ceea 
ee ne sporește încrederea. Sperăm 
ca, de data aceasta, ridicătoarele 
noastre să evolueze la un nivel 
mai bun, astfel îneît să contribuie 
la creșterea eficacității trăgătoare-

lor.
următoarea _____ ,, ..............
gher și Carmen Marinescu (trăgă
toare principale), Luxa Kacovițan 
și Viorica Lutsch (trăgătoare se
cunde), Aurelia Șchiopu și Ana Dan 
(ridicătoare). Dar, se știe, în volei 
un rol deosebit îl au si rezervele".

CONSTANTIN PÂNDELE (secre
tar al sedției de volei la clubul RA
PID) : ’ ' ’ - -
hotărîte 
decîț ta .... ,.e_____
urmare, sperăm să realizeze cel 
puțin un joc bun, care șă satisfacă 
exigențele publicului constănțean. în 
ceea ce privește șansele în partida 
de duminică, cu Farul, cred că nu 
putem rata victoria, dacă arbitra
jul va fi imparțial. Antrenorul 
Davila Plocon a pregătit în mod 
deosebit acest meci derby, în care 

va folosi, sextetul obișnuit".

Intenționez să încep partida în 
formulă : Maria Cen-

„Jucătoarele noastre sînt 
să facă partide mai bune 
turul campionatului. Prin

La sfîrșițiîl anului 1972 se vorbea 
destul de insistent despre retragere» 
Renalei Ștecher. Se părea că nu 
sînt simple zvonuri, mai aleș că 
dubla campioană olimpică nu a 
concurat deloc în reuniunile de sală. 
Și iată, la încheierea unui sezon pe 
care-1 așteptam fără Renale, aceasta 
realizează cele mai spectaculoase re
zultate obținute vreodată de o fe
meie în alergările de viteză. Tn mai. 
Ia Ostrava, ea încheie suta de metri 
în 10,9, performanță pe care o reedi
tează cîteva zile mai tîrziu, pentru 
ca în iulie, la Dresda, Ia campiona
tele R.D. Germane, crbnometrele să 
ara»e la capătul cursei 10,8 ! Aproape 
la fel de valoros»— chiar dacă pare 
mai puțin spectaculos — este și tim
pul ei Ia 200 m, la numai o zecime 
de șecundă de granița celor 22 de 
secunde.

Pupă cum se știe, performantele 
Renatei nu au fost omologate ca re
corduri ale lumii, fiind înregistrate 
manual, pe un stadion unde există 
si instalație electrică de cronome
trai. aM

Hotărîrea forurilor : diriguitoare' ale 
atletismului european și mondial ește, 
credem, justă. Mai bine așa — pen
tru că nimeni nu neagă valoarea 
ieșită din comun a Renatei — decît a 
lăsa probele de viteză la discreția 
unor condiții subiective, generatoare 
de rezultate îndoielnice.

Tn cavalcada sa, Renate Stecher a 
„tras" după sine un numeros pluton 
de alergătoare, trei atlete încheind 
anul cu rezultate de 11,0 șl cinci cu 
’1.1 la 100 m, în timp ce la 200 m o 
duzină de sprintere au cobo’rît sub 
23 de secunde, 3 din ele egalîpd șau 
întrecînd vțchiul record ai lumii.

în acest an în care steaua Ranatei 
Stecher a luminat atît de puternic 
cerul sprintului feminin a apărut — 
spectaculos paradox — și o adevărată 
concurentă pentru ea. Este finlande
za Monalisa Pursiainen (fostă 
Strandvall) pe care unii tehnicieni 
nu ezită s-o considere — deja — 
egala Renatei (la 106 și 200 m) și a 
Monikăi Zehrt la 400 m. Pursiainen, 
foștă specialistă de 400 m. a optaț 
în 1973 pentru probele scurte, reali- 
zînd 11,0 și 22,4 (acețța din urmă, 
electric). La sfîrșitul anului, în sin
gura cursă de 400 m alergată în se
zon. ea reușește 51,0 („manual") — 
echivalat cu 51,3 electric — rezultat 
neomologat, egal recordului mon
dial.

Se pune întrebarea, cu cîteva luni 
înaintea U.E. de la Roma, spre

Revenirea pe pistă 
Valeriei Bufanu -A-. 
duce, sintem siguri, sa

tisfacțiile așteptate...

ce probă se va îndrepta 
landeză 1 O va înfrunta
Stecher s?u va reveni Ia
Monika Zebrt
o victorie categorică — pare 
vulnerabili ?

atleta
pe Renata 

400 m. unde 
asupra căreia are 

mai

★Probș ui garduri ne-a
rit, Ia rîndut ei, un rezultat fabulos, 
12,3, realizat de Annelie Ehrhardt. 
Performanța sa are insă aceeași soar
tă ca și cele ale Renalei Stecher, 
deși aici diferența între Ehrhardt și 
celelalte performere este — mai ales 
îji condițiile in care Valeria Bufanu 
r.u a avut, practic, sezon In aer li
ber ’— Intr-adevăr uriașă. Aproa
pe nu se mai știe cînd a pier
dut Annelie Ehrhardt ultima cursă 
și nu știm de asemenea, cînd o va 
ceda pe următoarea...

Proba a suferit mult 
rile Pam.elei Kiibnrn și 
și absența temporară a 
fanu.

ofe-

prin retrage- 
Karin Balzer 
Valerie! Bu

BASCHET. Au fost definitivate da
tele disputării dublei intîlniri feminine 
I.E.F.S. — Hapoel Tel Aviv, din cadrul 
Șoimilor de finală ale Cupei cupelor: 
9 ianuarie la Tel Aviv; 16 ianuarie -la 
București • IN urma analizArii 
arbitrajelor prestate la turneul divizio
nar masculin de la Cluj, Colegiul central 
«1 arbitrilor l-a evidențiat pe E. Sa- 
rassyl. I. Dinescu, Fr. Took și A. Ata- 
naseseu și le-a atras atenția iul D. Cră
ciun, a. caraman șl I. Szabo pentru 
slaba calitate a arbitrajelor prestate. In 
plus. L Szabo șl G Berekmerl au fost 
sancționați cu avertisment, deoarece nu 
au aplicat întocmai prevederile regula
mentare. referitoare la păstrarea disci
plinei. in meciul Dinamo — I.E.F.S. • 
CA URMARE a unor defecțiuni organi
zatorice care au provocat întreruperea 
locului știința Mediaș — U.M. Timișoara 
(masculin, divizia B). s-a hotărit sus
pendarea organizării jocurilor în sala 
din Mediaș pînă la definitiva clarificare 
• cazului.

JUDO a Focșani va avea loc astăzi 
șl miine. în organizarea Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport 
Vrancea, o interesantă competiție de 
judo dotată cu „Cupa Unirii*4. La aceste 
întreceri și-au anunțat participarea e- 
chipele Șc. sp. Unirea Iași, I.E.F.S. și 
Rapid București, care activează în divi
zia A, Metalul Roman, Trotușul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, A.S.A. Bacău, 
Voința și Constructorul Focșani © în 
Kala Progresul din Capitală se vor des
fășura mîine. de la ora 9.30. confruntă
rile campionatului de calificare pentru 
divizia A al echipelor din municipiul 
București. își ~vor disputa întîietatea 
formațiile : Șc. sp. 1, Ț 
MO!impia“, I.O.R., Metalul, A.S.E., 
noțnîa și Fafrica de 
tizate. primele două 
califica pentru etapa 
titipi.

Floretă feminin: I.E.F.S. — Piast 10—6 
(Văduva — 3, Barbu — 3, Sturza — 2. 
Dalnokl — 2). Spadă: I.E.F.S. — Piast 
13—4 (Chlfor — 4, Duțu — 3, Angeles- 
cu 3, Cerea — 2). Sabie: I.E.F.S, — 
Piast 9—7 (Sandu — 3, lercoșanl — 3. 
Turcu — 2, MIhălleanu — 1). INDIVI
DUAL — Floretă masculin: 1. Kruczek 
(Piast) 5 v; 2. Steplowskl (Piast) 4 v; 
3. T. Petruș (I.E.F.S.) 3 v. Floretă fe
minin: 1. Rodlca Văduva (I.E.F.S.) 4 v-
2. Dytko (Piast) 3 v; 3. Ana 
(I.E.F.S.) 2 V. Spadă:.
(Piast) 4 v d.b.; 2. C A
4 v d.b.; r L. ____
Sabie: 1. L. Mlhăileanu (I.E.F.S.) 4 v 
d.b.; 2. M. Sandu (I.E.F.S.) 4 v d.b.;
3. Chudzlkiewicz (Piast) 2 v.
• AJUNSA la a B-a ediție, „Cu
pa speranțelor" rămîne aceeași com
petiție plină de dinamism, datorită mai 
ales tinereții combatanților. In adevăr, 
concursul rezervat trăgătorilor sub 19 
ani, a adus ]a „zona București", echipe 
din Capitală șl din Ploiești (Petrolul șl 
Șc. sportivă). Dintre acestea, primele 
două clasate la fiecare probă s-au cali
ficat pentru finala pe țară. întrecerile de 
floretă băieți și sabie au fost din 
dominate de scrimerii de la Șc. sp. 
pregătiți de prof. Cornel Pelmuș. 
fete, lupta pentru primul 10c a 
fată în față echipele Șc. sp. nr. 
viitorul. victoria revenind 
din urmă. Clasamente — 
băieți: 1. Șc. sp. 1. 2.
c.s.s., 4. Steaua. Floretă fete 
Itorul, 2. Șc. sp. 1, 3. Steaua, 4. C.P.M.B. 
Sabie : 1. Șc. sp. 1, 2. Petrolul Ploiești. 
3. Progresul, 4.. șc. șp. ploiești.

Sturza
„ . I. Matwejew

. 2. G. Cerea (I.E F.S.) 
3. L. Angglescu (I.E.F.S.) 2 v.

M. Sandu (I.E.F.S.) 4 v d.b.;

nou 
nr. 1 

La 
adus 
1 Și 

acesteia 
Floretă 

C.P.M.B., 3.
1. Vi-

Șc. sp. Energia, 
... ------- Agro-

elemente automa- 
formații se vor 
finală a corupe

SCRIMA Echipele 
clubului bucureștean 
luat, recent, în Polonia, unde au Întors 
vizita formației Plast din Gllwlce. Tră
gătorii bucureșteni au avut o foarte 
bună comportare ciștlgînd toate întîlnl- 
rile pe echipe și două din probele in
dividuale astfel că scorul general a 
fost de 6—2 In favoarea clubului 
I.E.F.S. REZULTATE TEHNICE — ECHI
PE — Floretă masculin: I.E.F.S. — 
Piast 8—8 (bucureștenii ciștlgă la tuș- 
averaj). Au punctat; Petruș —■ 4, Ale- 
xiu — 2, Golescu — 1, Miklos — 1.

de scrimă al» 
I.E.F.S. au evo-

Însemnări din sala finalei șahiștilor

ATAC DESCHIS, ÎN POZIȚII ÎNCHISE

★
Nu dezvăluim un 

că valoarea alergătoarelor noastre de 
viteză este nesațișfăcătoare. Cu ex
cepția Marianei Condovici. care se 
menține la un nivel acceptabil — In 
acest an campioana noastră și-a îm- 
OunĂtâțit, chiar, performanța la 200 
m, făc!ndd-și și un debut promițător 
la 400 m — șprinterele se mențin la 
o valoare modestă Mai supărător 
este faptul că. în afara probei de 
400 m. nu putem remarca nici un 
progres, orjqit țle mic, fată de prece
dentul sezon. Mediile primelor 10

secret afirmînd

performanțe : la 100 m 11,84 (1972 — 
11,84), la 200 m 24,81 (24,69). Ia 400 
m 55,48 (55,88). Ne-am obișnuit, din 
păcate, de ani de zile cu „plutonul" 
alergătoarelor în jur de 12 secunde 
la 100 m și 25 de secunde la 200 m... 
Și. să nu uităm, că — la 200 m — 
între performanța Marianei Condo- 
viei și cea imediat următoare — 
aparținînd unei specialiste la 400 m 
— este o diferență de peste o se
cundă I In aceste condiții nici nu 
este de mirare că în toate meciurile 
internaționale reprezentativa noastră 
feminină pornește cu un însemnat 
balast — probele de viteză indivi
duale plus cele două ștafete.

Au apărut, este adv^rat, în 
an cîteva raze de... speranță. In 
bele scurte s-a impus junioara 
Maria Musteață, dar. parcă ne e fri
că să ne facem iluzii. Acum 3—4 ani 
scriam la fel despre Eleonora Mo- 
noranu și acum talentul „stă" cumin
te în plutonul de care aminteam mai 
sus... La 400 m — unde cu tot pro
gresul situația pu este totuși mai 
roză — reținem numele Niculinei 
Lungu — junioară II — în care ve
dem o viitoare mare performeră. 
Numai de i-ar placi foarte mult 
atletismul...

Proba de garduri trăiește prin Va
leria Bufanu. Să așteptăm s-o re
vedem pe pistă pe recordmana noas
tră, să așteptăm din nou succesele 
cil care ea ne obișnuise, pentru că 
din altă parte, deocamdată...

Vladimir MORARU

acest 
pro- 
mică

l

CLncl remize consecutive în primele 
runde nu puteau constitui, desigur, un 
start care să-l satisfacă pe maestrul in
ternațional Dumitru Ghlzdavu. Șl dacă

APABAREA SICILIANA 
GEORGESCU

REPORTAJ DE SEZON
(Urmare din pag 1)

de afișarea anunțurilor la stațiile 
telefericelor și la cabane, privind 
starea pirtiilor și accesul publicu
lui pe anumite trasee, de revizia 
tuturor teleschiurilor, de găsirea u- 
nor formule funcționale și echita
bile de priorități și reduceri de 
tarife pentru schiorii de perfor
manță aflați în pregătire etc.

SIMBĂTA
BASCHET : Sala Dinamo, de ia 

ora 9; „U“ Iași — Voința Tg. Mureș, 
Voința Buc. — Sănătatea Satu Mare; 
da la ora 15 i „U“ Timișoara — Crișul, 
OUmpia — Politehnica, I.E.F.S. — Ra
pid, „U" Cluj — Constructorul (me
ciuri în cadrul campionatului femi
nin, Divizia A); sala Arhitectura, de 
la ora 17,15: P.T.T. — Arhitectura 
(fi. Universitatea — Arhitectura <m), 
Mlne-Energie — A.S.A. (m) — 
meciuri in cadrul Diviziei B.

FOTBAL : Stadion Giulești. ora 12: 
Rapid — C.S.M. Reșița (tineret-re- 
zerve). ora 14: Rapid — C.S.M Reșița 
(Divizia A); stadion Progresul, ora 
l«: Unirea Tricolor — Triumf (Divi
zia C).

liuCHEI : Patinoar „23 August", 
ora 11 : J.P.G.G. — Tlrnava Odorhei. 
in cadrul seriei a n-a a Diviziei A.

POPICE : Arena clubului Uzinelor 
Republica, de la ora 16: Gloria — La- 
romet (fi; arena Giulești, ora 16: 
Rapid — Rafinăria Teleajen (m) — 
joacă primele trei schimburi (meciuri 
In cadrul Diviziei A).

ȘAH : Aula I.P.G.G- ora 16: finala 
camnionaiulul natinnm, runda a iX-a.

TENIS DE MASĂ : Sala Progresul, 
ora 15: Progresul — C.S. Arad (m), 
ora 18: Progresul — C.S. Arad I (f)
— meciuri. în cadrul Diviziei A.

TIR ; Poligon Dinamo, ora 9 ; în
treceri în cadrul „Cupei Olimpia*' la 
arme cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Progresul, ora 16: 
Viitorul — C.P.B. (f B). Progresul
— Universitatea <f B), Progresul — 
Dinamo (m A); sala Constructorul, 
ora 18: Constructorul — I.T.B. (f A); 
sala Flacăra roșie, ora 17: Flacăra 
roșie — Spartac (f B).

DUMINICA
BASCHET ; sala Dinamo, ora 8.30: 

Voința Tg Mureș — Sănătatea Satu 
Mare. „U“ Timișoara — „U*‘ Iași; de 
la ora 15: Olimpia — I.E.F.S.. Crișul
— Constructorul. Voința București — 
„U- Cluj. Rapid — Politehnica (me
ciuri In cadrul campionatului femi
nin. Divizia A>: sala Progresul, de 
la ora 8,30: Medicina — Universitatea 
(f). Progresul — I.E.F.S. n (f), 
I.E.F.S. II — Progresul (m). Voința
— P.T.T. (m) — meciuri in cadrul 
Diviziei B

BOX : sala Progresul, ora 10: a Il-a 
gală din cadrul „Memorialului pulu 
Nlcolae".

FOTBAL : stadion Dinamo, ora 14: 
Sportul studențesc — Petrolul (Divi
zia A) 1 stadion Politehnica, ora 12 : 
Sportul studențesc — Petrolul (tine- 
ret-rezerve); stadion Metalul, ora 11: 
Metalul — Nitramonia Făgăraș (Di
vizia B); stadion Progresul, ora 11: 
Progresul — Flacăra Morenl (Divi
zia Bj; teren Sirena, oră li: sirena
— Tehnometal (Divizia C); teren 
Flacăra roșie, ora H: Flacăra roșie
— Argeșul Mihălleșt! (Divizia C): te
renul Voința, ora II : Voința — Azo
tul Slobozia (Divizia C); teren Laro- 
met, ora 11: Laromet — Electronica 
(Divizia C).

HOCHEI : Patinoar „23 August", 
ora 16: l.p.G.G. — Tlrnava Odorhei, 
în cadrul șeriei a H-a a Diviziei A.

JUDO : sala Progresul, ora 9.30: 
meciuri în cadrul campionatului de 
calificare pentru Divizia A.

POPICE : arena Voința, de la ora 8: 
Voința București — Petrolul Ploiești; 
arena clubului Uzinelor Republica, 
dg Ia ora 8 : Gloria — Victoria Bod; 
arena Giulești, de la ora 8: Rapid
— Rafinăria Teleajen (schimburile 
4—6) — meciuri în cadrul campiona
tului masculin Divizia A-

RUGBY : teren Vulcan, ora 9.30 ; 
Vulcan — Farul Constanța;' teren 
Parcul Copilului, ora 9: Sportul stu
dențesc — C.S.M. Sibiu; ora 10.30: 
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 
(meciuri în cadrul etapei a Vl-a a 
Diviziei A).

ȘAH : Aula I.P.G.G., ora 16: finala 
campionatului național, runda a 10-a.

TENIS DE MASA : sala Progresul, 
ora 10: Progresul București — C.S. 
Arad II (f). ora 11.30: Voința Bucu
rești — I.E.A.B.S București (m) — 
meciuri în cadrul Diviziei A.

TIR : Poligon Dinamo, de la ora 
8.30 : întreceri In cadrul „Cupei O- 
iimpia" la arme cu aer comprimat.

volei : Sala Dipamo, ora 11.30: 
Medicina — Universitatea Timișoara 
(f A). Dinamo — Universitatea Cra
iova (f A), sala Giulești, ora 8: Lo
comotiva — Farul Constanța (m B), 
I.E.F.S. — „U” Cluj (t A). Rapid — 
„U“ Cluj (m A), I.E.F.S. — C.S.U. 
Galați — (m A), Medicina — Electra 
(m B).

• ...Chiar în fața cabanei Cristia
nul Mare, blocînd accesul spre 
pîrtii, o unitate de construcții bra- 
șoveană nu și-a restrîns și ridicat 
organizarea de șantier, lăsînd îm
prăștiate peste tot sîrme, cărămizi, 
seînduri, pietre. Ar trebui ca la 
iarnă să li șe dea drumul... con
structorilor printre aceste obsta
cole ca șă-și verifice îndemînarea, 
prevederea... și mai ales memoria.

Dinspre Pîrtia Lupului (în spa
tele cabanei), 
canturi. Urc.
Dan Cristea, 
Ion Covași și 
pravegheați de antrenorul Kurt 
Gohn — cizelează mecanismele vi
tezei Alături de ei și într-o spor
tivă rivalitate, alți șchiori, de la 
□inamo Brașov. Ioan Bobiț, Va- 
sile Stanciu, Grigore Petre, trag 
cu ochiul și se străduie șă imite, 

mai repede și maj bine. Și 
exclus să reușească... Cobo- 
lor stîrnesc norișori de ză- 

și vîrtejuri la fiecare schim- 
de direcție. Privit din spate,

șra socoti că două egalități echivalează, 
de fapt, eu o Înfrângere, înseamnă că 
el a pierdut două partide și... jumătate 
In primul sfert al finalei campionatului 
național de șah. Dar, lată ei în runda -; 
a 6-a, liderul formației Universitatea 
București a hotărît să pornească la atac, 
în Intllnirea cu Vasile Georgescu el a 
jucat mult mai energic. Nu-i vorba că 
ia ■ aceasta a contribuit și modul incon
secvent în ci\re s-a apărat adversarul 
său. Oricum, mal ales prin greșelile eL 
partida rămîne instructivă.

1. e4 c5. 3. ct.3 d6, 3. <14 C:d4, 4. C:d4 
Cf6, 5. Cf3 a6, 6. M Cbd7, 7. a4 (Pentru 
a preveni înaintarea b2—b4 și, în același 
timp, a face un loc de refugiu nebunu
lui la ”a2”) 7... g6, 8. Cf3 Ng7, 9. Nc4 
0—0, 10. (1—0 Dc7, ll.De2 e5 (O asemenea 
încercare de degajare a poziției nu so 
poate recomanda. Negrul Iși asumă o 
slăbiciune cronică la "do” și permite 
albului să declanșeze atacul la rege). 
12. Rhl (pentru a părăsi diagonala 
”gl—a7” și a evita unele șahuri inter
mediare neplăcute) 12... b6, 13. f5 Nb7, 
14. f:g6 (vezi diagrama) b:g6 7 (în pozi
ții proaste se fac. de obicei, mutări 
proaste, spunea Vasili Smîslov. Trebuie 
neapărat 14... f:g6 șl negrul avea resurse 
de apărare mu)ț mal mart Acum. 
Ghizdavu își instalează un cal teribil la 
”gȘ’’), 15. Cg5 ! Tac8, 16. Na2 Cc5, 17. 
Del De?, 18. Dh4 I Ccd77? (O eroare 
gravă, care duce forțat la pierderea unei 
piese. Legarea calului din ”f6” este fa
tală). 19. Ch7 I T:c3 (In disperare de 
cauză. $1 după 18... Tfe3. 20. Ng3 nimeni 
n-ar mal putea să dea negrului un sfat 
bun). 20. b:c3 N:e4, 21. Ng5 Nf5, 22. g4 
Ne«+, 23. Rgl dS, 24. Cf6+ șl negrul a 
cedat după cîteva mutări.

O frumoasă combinație a jucat Miha! 
Șubă, cu negrele, In partida cu Gheor- 
ghe Rotariu. Jn poziția din diagramă,

se aude scrîșnet de 
Echipa națională — 

Alexandru Manta, 
Marian Btirchi, su- 

Ktirl

dar... 
nu e 
rîrile 
padă 
bare 
dansul lor elastic pare o unduire 
de anghilă. Molipsitoare gimnasti
că I Uitînd de ani, de lipsa 
pregătire, simțim și noi, cei de 
margini, că ne cresc aripi la 
cioare și ne avînțăm entuziaști 
urmărirea nălucilor albe, desprin
se de lîngă noi cu cîteva clipe mai 
înainte...

de 
pe 
pi- 
în

Miine, in campionatul de rugby

negrul are avantajul de a stâpînl gu 
piesele grele singura coloană deschisă, 
dar posibilitățile sale de pătrundere sînt 
limitate, Șubă găsește, Insă, următoa
rea posibilitate neașteptată :

1... N:g4 1! (Un sacrificiu de piesă 
departe calculat), 2. C)g4 (La 2.f:g4 ur
mează 2..43, iar la 2. T:g4 T:h2) 2...Thl+,
3. Tgl (Forțat ; 3. Rf2 Ph4+J 3... Dh3-j-,
4. Dg2 (Din nou singura apărare; 4.RI2 
T;gl, 5. R:gl C;f3+. 6. Rf2 Nh4 mat) 
4...T:gl-f-, 5. R:gl C:fî+, 6. Rfl (6. Rf2 
ȘUBA

negrul g obținut doi pioni cu care va 
cîștiga fără dificultate.

Valeriu CHIOSE

CAMPIONATUL FEMININ

ALEXANDRA NICOL AU A TRECUT PE PRIMUL LOC
Cu trei runde înainte de sfîrșit, 

lupt-a pentru titlul de campioană 
națională la șah rămîne în conti
nuare pasionantă, cinci jucătoare 
păstrînd șanse de a intra în pose
sia medaliei de aur.

Alexandra Nicolau (care are un 
finiș dificil) a învins-o într-o parti
dă decisivă pe Gertrude Baum- 
starck, a remizat cu Suzana Makai 
și a trecut pe locul I în clasament. 
Dar, Elisabeta Polîhroniade (remi
ză cu Lia Bogdan, liberă în runda 
a 14-a) are o partidă mai puțin 
jucată și — după numărul puncte
lor pierdute — este, în mod teo
retic, lideră.

Printre candidatele la primul loc 
se număra, de asemenea. Margare
ta Juncu (victorii la Renă Fărcaș 
și Mariana Băloianu), Suzana Ma
kai (liberă în runda a 13-â)', Mar
gareta Teodorescu (a cîștigat la Ro- 
dica Reieher — partida întreruptă 
— și la Eleonora Gogâlea), remiză 
cu Gabriela Olteanu. Au ieșit, 
practic, din cursă Margareta Pere- 
voznic și Gertrude Baumstarck.

CLASAMENTUL, după 14 runde, 
este următorul : Nicolau 11 p (din 
14), Polihroniade 10’/2, Juncu și 
Makai 10, Teodorescu 0*/., Perevoz- 
nic 9, Baumsiarck 81/?, Olteanu 6*/« 
(toate din 13 partide), Pogorevici 
6*/s (din 14 etc.).

în runda a 15-a Nicolau este li
beră, astfel că înaintea ultimelor 
două runde toate fruntașele tur
neului vor avea un număr egal de 
partide susținute. (Ț. N,).

ROMANIA EUROPEAN Șl MONDIAL ' ’

METRI
RpCORD 11,4 (1972)

M. Condovici 
M. LazAr 
C. Erie

Katz 
Surdu 
Musteață 
Mirza 
NiCulescu 
țiheorghlu 
Leau 
Măgirescu 
Monoranu 
Șatmșți 
Stanca

METRI
gEpORp 23,0 (1972)

M. Condovici -r'
M. Suuian 

Lazăr 
Sălăjan 
Musteață 
șatmari 
Bădescu

L. Leau 
A. Surdu 
E. Monoranu 
I. Kraus
N. Lungu

METRI

I--

114

RECORD 10,8 {1973)
Stecher
Kandarr 
Selmigkelt
Pursiainen

R. 
P. 
D. 
M.
I. Szewinska
C. Heinich 
M. Meyer
D. Maletzki 
I. Valkova

Lynch 
Richter 
Strbphal 
lume : 
Chivas

A. 
A. 
E. 
în 
s.

(RDG) 
(RDG) 
(RDG) 
(Finlanda) 
(Polonia) 
(RDG) 
(RDG) 
(RDG) 
(Bulgaria) 
(Anglia) 
(RDG) 
(RDG)

(Cuba)

RECORD 22,1 (1973)
R. Stecher
D. Maletzki 
P. Kandarr 
M. Pursiainen 
I. Szewinska 
M. Sidorqva
E. Stropii al 
C. Heinich 
B. Eckert 
M. Zehrt 
în lume : 
R. Boyle 
van ștraaten

(RDG)
(RDG) /
(RDG) 
(Finlanda) 
(Polopia) 
(URSS)
(RDG) 
(RDG) 
(RDG) 
(RDG)

(Australia) 
(RSA)

RECORD 53,6 (1972) RECORD 51,0 (1970)
D. Bădgseu 51,1 R. Kiihne (RDG)

54,3 M. Suman 51,3 M. Pursiainen (Finlanda)
54 A M. Condovici 51,5 N. Kolesnikova (URSS)
54,7 N. Lungu 51.5 M. Zehrt (RDG)
55,7 L. Leap 51.8 R. Siebach (RDG)
56.0 M. Bădițolu 52,0 E. Torneva y

Szewinska7
(Bulgaria)

56.0 L. Sălăjan 52,0 I. (Polonia)
56.3 A. Fllip 52,1

52,1
V. Bernard (Anglia)

56,5 I. Kraus C. Kăfer (Austria)
56,6 R. DUCUlgscu 52,1 G. Anton (RDG)

100 METRI GARDURI ------------
RECORD 12,6 (1972) RECORD 12,3 (1973)

13,1 V. Bufanu 12.3 A. Ehrhardt (RDG)
13,7 E. Mîrza 12,7 G. Rabsztyn (Polonia)
13.7 M. Satmarl 12,8 T. Nowak (Poloniă)
13,7 V. Blduleae 12,9 A. Krumpholz (RDG)
14,0 C. Bucâtar'u 13,0 B. Schaller (RDG)
14.0 O. Clobanu 13.0 N. Tcacenko (URSS)
14.2 M. Nedclcu 13,1 V. Bufanu (Romania)
14,3 A. IJoînarescu 13,1 M. Antenen (Elveția)
14.3 M. MiloșOi'u 13,1 B. Pollak (RDG)
’♦,3 St. Sansu 13,1 B. Eckert (KDG)

IN CURIND LA DISPOZIȚIA DV., MULT AȘTEPTATUL

„ALMANAH SPORTUL 74“!
Din sumar :

— llie Năstase in mai multe ipostaze... colorate.
— Un rugbyst român de talie „a la AII Blaks".
— Istoria fotbalului in „Templul fotbalului povestește**.
— Yoga : „invățați să respirați".
— O bogată statistică competițiorială.
— Schițe, povestiri, umor, caricaturi.
283 de pagini bogat ilustrate, 
în curînd, in

ALMANAHUL SPORTUL ’74“

POLITEHNICA IAȘI - STEAUA
Miine se va deslâșura In campionatul 

de rugby o ncuă etapă (a 6-a), dohil- 
nștS de întîlnirlle de la Iași și Timi
șoara. Dar tată programul etapri : Po
litehnica Iași — Steaua. Vulcan — Farul 
constanța, Universitatea Timișoara — Di
namo, Sportul studențesc — C.S.M. Sibiu, 
Agronomia CJuj - Gloria, Grivița Ro
șie — Rulmentul Bîrlad, Chimia Năvo
dari — știința Petroșani.

CLASAMENTUL
SI
5 
I
5 
3
6

• 5
5
5
5
5
5I

1 Steaua
2. Sportul
3. Grivița
4. Știința _____
5. Agronomia Cluj
6. Dinanîo
7. UnlV. Timiș.
8. Chimia Năvodari
9. Gloria

10. C.S.M. Sibiu
11. Rulmentuț Bîrlad
12. Farul Constanța
13. Politehnica Iași
14. Vulcan

studențesc 
Roșie 
Petroșani

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
X 

.. ___ _ _i
♦) Echipa este penalizată 

pentru o reprezentare în 
rației".

80-34
44—30
56- 48
49-52
57— 68

0 1 
1 I 
1 1
P 2
1 2 68—27
12 ' -
1 2 
0 3 
0 3 
0 3
2 2
I 3i i __,
cu un nutlet 
„Cupă Fedg-

51—48
40—52
31- 41
48—48
32— 59
48—41
21—33
21-65

CONCURSURI
LA CLUBUL

Clubul sportiv Progresul organi
zează concursuri de selecție la polc 
și tenis de masă în rîndurile co
piilor de 8—12 ani.

Pentru selecția la polo copiii se 
pot prezenta la bazinul Floreasca,

TENIS-CLUB BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

că de anul trecut, antrenorii s-au 
deplasat în școlile generale nr. 114 
și 117, cu spQpul de a recruta co
pii cu aptitudini specifice în prac
ticarea tenisului. Este de prisos să 

mai afirmăm că s-au găsit foarte 
mulțț. Celor deyenjți tenismani, li 
s-au dat. pentru un an, rachete a- 
casă, urmînd ca, după un program 
strict, aceștia să vină permanent 
la antrenamente. Este iarăși inutil 
să consemnăm că nipi unul nu a 
lipsit vreodată. Pe timp de iarnă, 
școlile amintite (ele au săli de 
sport) au fost dotate cu plase, ra
chete și mingi, astfel că procesul 
de instruire va continua pînă la 
deschiderea sezonului în aer liber, 
ca în iarna trecută, de altfel.

Mai recent, Tenis-ciubul și-a

toana

DE SELECȚIE 
PROGRESUL
în fiecare luni și marți, de la
18,30, iar duminica de la 12,30. 
Pentru tenis de masă, concursurile 
au loc la sala Clubului din str. Dr 
Ștaipovici, in fiecare marți, joi și 
șîrabătă, între orele 14—16.

ora

creat și o secție de performanță, 
ale cărei rezultate inițiale sînț de 
bun augur: un loc III la dublu 
fete în campionatul republican 
copiilor, un loc VIII la simplu 
aceeași competiție, locul IV pe 
chipe în „Cupa textiliștilor".

Pentru vîrstnici (evident, ne 
ferim la membrii cotizanți ai clu
bului) este suficient un simplu te
lefon din partea unuia care dorește 
să joace mîine, să zicem, o oră 
tenis și, terenul îi este asigurat. 
Iar aceștia, membrii cotizanți, sînt 
cîteva sute.

Cele 11 terenuri pe suprafață de 
zgură, iar ulterior alte 6 pe bi
tum (acestea din urmă stau la dis
poziția tuturor copiilor, tinerilor și 
adulților care vor să joace tenis, 
și nu exagerăm afirmînd că pe a- 
cestea _ se joacă și în... nocturnă, 
într-atît sînt de solicitate) sînt pur 
și simplu exploatate fără menaja
mente. de dimineață pînă seara.

în sfîrșit, să reținem excelenta 
Inițiativă a Tenis-clubului, aceea 
de a organiza — cu un succes de-a 
dreptul răsunător — un campio
nat al veteranilor, un altul de sim
plu .și dublu „tată-fiu“ și „mamă- 
fiică".

Ce rezervă, pentru viitorul sezon, 
clubul bucureștean de tenis ? Nu 
ne îndoim că surprize dintre ceie 
mai plăcute. «

al 
în 
e-

re-
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ETAPEI A XV A A DIVIZIEI B

o îndreptățită
PRETENȚIE!

Gloria Buzău i L

Galați t

Neamț 1

1. SOO»

VMlUl « 
loc as-

IMPERATIVUL ETAPEI

s

Ultimele etape ou venit cu citevo semne moi bune în privința gra
dului de sportivitate. Constatarea e valabilă mai cu seamă pentru 
Diviziile A ți B ; pentru că în pl treilea campionat ț-ou înregis

trat, din nefericire, cîteva grave, inadmisibile încălcări nu numai ale spi
ritului de sportivitate dar ale minimei conduite cetățenești. Foță de suita 
de incidentp care apar cu o regularitate alarmantă în Divizia C se 
impun nu numai sancțiuni disciplinare, care nu trebuie jă moi ocolească 
măsura excluderii din campionat a echipelor recidiviste în materie ; se 
impun ți ferme acțiuni pentru îmbunătățirea muncii de educație cu jucă
torii din acest campionat, o susținută intervenție și a Colegiului de antre
nori față de repetatele abateri de ia sportivitate a!e înșiși conducători
lor tehnici, după cum organele locale ale C.N.E.F.S. și componență con
ducerilor de secții qr trebui atenționați cu toată energia pentru lipsa de 
fermitate in activitatea lor. Dar, iq săptăminai'cafe urmează, Diviziei C 
ii va fi acordată o atenție specială ți — sperăm — ca paralel cu temei- 
njea cercetare a actelor de nespoțtivițațe, sa șe treacă și ia fppte pe 
iqțreg frontul acestei largi competiții.

Revenind la Divizia A și la această a XV-a etapă a sa, credem câ 
ne intilnim în spusele noastre, cu dorințele spectatorului care — deasupra 
pasiunii șale pentru, o culoare de tricou sau alta — pșepză fțoriqța sa 
de a vedea frumusețea fotbalului. Doyadă că, pînă ți în partide 'care 
dețin ele inșile decizii importante, de calificare, cum sint cele de cupă, 
pat fi in același timp ți reușite spectacole fotbalistice. Am avut-o miercuri, 
pe stadionul „23 August", cînd cele 45 de minute ale reprizei secunde 
din întrecerea C.S.M. Reșița — Politehnica lași și o mare parte din par
tida U.T.A. — „țj" Craiova ou reprezentat demonstrarea multor frumuseți 
ale fotbalului. E drept, deci, ța amatorul de spectacol sportiv șă solicițe 
aceasta in partide care nu hotărăsc ele singure soartă echipelor în res
pectiva competiție ? Adică in intilnirile de campionat ? Credem că da.

Pretențiile acestea se îndreaptă către toate intilnirile de astăzi și 
miine dar în special spre acelea unde apar fotbaliști de prima valoare, 
echipele de frunte. La Pitești, de pildă, acolo unde are loc întîlnirea nr. 1 
a etapei, ca ți ia Petroșani, la Constanța sau în Ciulești.

MECIURI DE ATRACȚIE PE AFIȘUL ETAPEI A XV-a

Eftimie 1ONESCU

F.C. CONSTANTAs [2] — A.S.A. [10]

SP. STUDENȚESC [11] - PETROLUL [17]
0 ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : în edițiile de campionat 
1970/1971 cele dotiă echipe nu s-Șu 
întîlnit Sportul studențesc activînd 
în Divizia Bi 1972/1973 : 0—3 și 2—1

9 Miercuri, în „16"-imile „Cupei 
României", ambele formații au avu’ 
de susținut partide în fața unor ad
versari de categorii inferioare, situa 
tie care Ie-a perțpis și o utilă veri
ficare a potențialului de joc pentru 
întîlnirea 'de duminică de pe stadio
nul Dinamo. Studenții bucureșteni 
manifestă o ușoară ascendență de 
formă, pregătirile din ultimele zile

tinzînd către o îmbunătățire a ca
pacității <țe organizare tactică, cu 
accent pe ofensivă. Lucaci — acci
dentat în rtapa precedentă la Țg 
Mureș'— continuă să fie indisponi
bil. La Petrolul șe dă ca sigură ab
sență din formație a lui Ștefăneșcu, 
neresiabilit după o întindere muscu
lară contractată cu o șăptâmînă în 
urmă și ca probabilă folosirea „11“- 
lui din cea de a ’ doua repriză din 
meciul de cupă cu C.F.R. Pașcani.

0 ARBITRUL PARTIDEI : Qtto 
Anderco (Satu Mare).

S.C. BACĂU [18] - POLI. TIMIȘOARA [9]

0 ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/1971 : A.S.A. a activat 
în Divizia B : 1971/1972 ; 0—0, 
1972/1973 : 2—0, 3—4.

0 După meciurile din Cupă 
care constănțenii au suferit Un 
iar mureșenii s-au calificat), 
două formații și-au îngăduit o zl de 
odihnă, ațipă care au efectuat ușoare 
antrenamente. F.C. Constanța s-a 
înapoiat în localitate joi seara. An 
trenorul Hașoti are dificultăți ' ia 
alcătuirea formației pentru duminică 
Tănase, Lică, Mărculescu șl Stoica

1—0;

(în 
eșșe, 
cele

șțnt accidentați. Ultimii doi au foșt 
folosiți Ia Rm. Vîlcea, îțțcă nerefă- 
cuțî. S-ar putea sa joace Tănase. 1^ 
A.S.A., care după... halta de la 
București și-a continpat drumul spre 
litorpl, co^țlmță șă lipsească Unchiaș. 
Nici BSloni n-a jucat miercuri, dato
rită ujiei entorse, dar, se pare, că 
va ft apt pentru meciul de la Con
stanța, Dacă looalpicii tțu poț pre
zenta cel mai bun „11", meciul ș» 
anunță strîns,

• ARBITRUL PARTIDEI : R. Stîn- 
can (bucurești).

• ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1970/71 : 1—0 șl 0—1; 1971/ 
72 : 4—2 si 2—1 ; 1972/73 : 
1—1

2-0 și

etape a
; acolo

• Derby-ul antepenultimei 
turului se joacă la Pitești , ___
unde liderul autoritar al campiona
tului Intilnește echipa lui Dobrin ; 
acolo unde orgoliul foștilor campioni 
va încerca să stopeze ascensiunea 
neverosimil de rapidă și ușoară » 
craiovenilar. Ambele echipe au ju
cat, miercuri, în Cupă. Una — F.C 
'Argeș — ș-a calificat în optimi, 
cealaltă nu. La piteșteni n-a jueai 
Pigulea, accidentat. Millie va reintra

însă. . .. . M. . , .
antrenamentele O'blemenco, dar 
se știe dacă își va lua locul în echi
pa. Iți partida de pe stadionul „1 
Mai“ din Pitești își vor face reintra
rea Deselnicu și Marcu (suspendați 
de... cartonașele galbene acumulate). 
Bălan se resimte după o lovitură 
primită în meciul cu U.T.A., iar Ște- 
fănescu e.ște în continuare, indispo
nibil. Așadar, probleme suficiente în 
tabăra liderului, înaintea unui meci 
foarte greu, unul dintre cele mai di
ficile examene ale sezonului.

La craioveni și-a reluat, joi, 
r nu

• ARBITRUL INTILNTRII i 
Bieă (București).

M.

RAPID 1161 — C.S.M. REȘIȚA [5] JIUL [7]-STEAUA [3

0 ULTIMELE REZULTATE DIRECTE: 
1962.1963: 0—3, 3—0.
• Așadar, după zece ani, din nou îția 

tn -fățâ. -locul pâre deschis' oricărui re
zultat. Băcăuanii nu au mal cîștigat de 
cinci etape (mai preefs de la 7 octom
brie. cînd au învlnș Pe C.S.M. Reșița cu 
2—0), fie că au jucat ațașă ș^il în de
plasare. în timp ce' Studeplil' au fpușit 
rezultate bune chiar și „afară" (reamin
tim acel 2—2 Înregistrat la Reșița). DeCl. 
un meci deschis oricărui rezultat. cu 
ușor avantaj pentru timișoreni. lpoț»ză 
sprijinită și de rezultatele de miercuri.

din Cupa României. Astfel. «Poli» a în
trecut pe F.C. Constanța cu 3—2 în 
timpul regulamentar de joc, în țimp ce 
Sport Club s-g calificat in dauna Stea
gului roșu numai după executarea lovi
turilor de ii II' in. ocupate cu meciurile 
de Cupă, și cu deplasările Împușc de 
noul mod de disputare a ei. cele două 
formații s-au preocupat mai mulț de 
întreținerea formei. Vor fi aliniate echi
pele care ău obținut cele dpuă victorii.

• ARBITRUL PARTIDEI ; Chirie 
Mamțșaridp (București).

Seria I
Caraimanul Bușteni — Delta Tuleea» 

C. GHENCIULESCU (Tîrgovlșfe);
C.F.R. Pașcani — _ T“‘ "

CtăfPEANU (Cluj);
Celuloza Călărași — Oțelul

F. COLOȘI (București) ;
C.S.U. Galați — Ceahlăul P.

I. CONSTANTIN (Pitești) : 
știința Bacău — Metalul Mija s 

(Tg. Mureș) — se dispută azi ;
Metalul Plopenl — Viitorul 

TR. moarcăș (Brașov) — ara 
tăzl Î

C.S.M. Suceava — Petrolul Moine»» 1 
C. GHEMIGEăN (București);

Victoria Roman — F.C. Galați i V. 
GLIGORESCtl (Ploiești) î

Constructorul Galați — Progresul 
Brăila t 1. PUIA (București).

SERIA A n-A
Metalul București - Nltramonl* Tăg*- 

raș : I. CIOLAN (Iași); '
Gaz metan — Autobuzul București « 

Ț. GABOȘ (Cluj) ; .
Bietului Drobeta Tr. Seven» — Câr

pa ți Brasov ; G. BLAU (Timișoara): 
" Șoimii Sibiu - EleCtroputere Craiova:
G. VEREȘ (Cluj) :

Chimia Rm. Vilcea — Tractorul Bra
șov : A. BENTU (București):

Progresul București — Flacăra Morelli: 
T. TROFIN (Galati);

C.S. Tirgoviste — S.N. Oltenița : «AI. 
PAUNEScu (Vaslui) ; . .

Dînamo slatina — Dunărea Giurgiu ■ 
T. LECA (Brăila) ; .

Metrom Brasov — Minerul Motru : V- 
TOPAN (Cluj) .

SERIA A HI-A
Minerul Anina — Corvlnul Hunedoara : 

A. ene (Craiova) ;
F C. Bihor — Minerul Cavuie s !• 

DRĂGHICI (București); . ____
Unirea Arad — Ind. strmel C. Turzii . 

Z. SZECSEI (Tg. Mureș):
Minerul Baia Mare — U.M- Timișoara. 

v. PAOUREANU (București);
Textila Odorhel - Arieșul Turda i A. 

PlRVU (București) ;
Vulturii Textila Lugoj — Mureșul Deva. 

I. dancu (București);
Victoria Cărei — O llm pa a Satu Marc. 

N. cursarU (Ploiești) ;
C.F.R Timișoara — Olimpia Oradea t 

S. DRAGULțCI (Drobeta Tr. Severm) .
Gloria Bistrița — Metalurgistul CUgW * 

GH- POPOVICJ (bucurești).

STEAGUL ROȘU [12]
0 ULTIMELE REZULTATE DIRECTE: 

1970'71, 0—0 șl 0-H); 197I/TA l—l și 0—1; 
1972/73. 2—1 și 1—2.

0 Brașovenii s-au întors miercuri sea
ra (și nu tocmai veseli 1) de Ia Piatra 
Neamț, unde au pierdut Sn Clipă, la 
penaltyurl în lata lui S.C. Bacău, după 
ce egalaseră in mln. 90. Antrenorul 
Proca are în continuare probleme in 
privința formației, tntrucît Adamache, 
Pescaru, Mateescu și Angliei sint indis
ponibili. Se preconizează utilizarea for-

,,U“ CLUJ [8]
mației de miercuri, din Cupă. Clujenii 
s-au întors și ei miercuri seară de la 
Oradea, unde... s-au cam antrenat cu 
Stăruința ■ Alcșd. ‘ Astăzi studenții pleacă 
IA Brașov, unde Vor face probabil un 
antrenament. Formația probabila : LȘzft- 
reanu — Voraschi. Pexa. Matei. Cțm- 
pșgnu (piocani — Anca, Rurioi (Fanea), 
Mureșan — Uităleanu, Coca. Naghi (Spo).

0 ARBITRUL PARTIDEI : C. Nicules- 
eu '(București).

ALȚI JUCĂTORI SUSPENDAȚI 
PENTRU TREI CARTONAȘE GALBENE

Deoarece în partidele disputate în 
Ultima Săpț^mină au primit îtțcă 
țin cartonaș galben, ajungînd _ ast
fel la numărul de trej, următorți 
jucători sțnt suspendați pe cite 
o etapă ;

Libardi (Jiul Petroșani), Angbe- 
lini (Steagul roșu Brașov). Ada- 
mache (Constructorul Galați), Nu
cula (Metalul Mija), Paraschiv 
(Metrom Brașov), Georgescu (Mine
rul Moțru), c. Tudor (Dunărea 
Giurgiu), Chimiuc (C.F.R. Timișoa
ra), Apetrei, Apostol și Bodea (Vul
turii Textila Lugoj). Triîu (Minerul 
Cavnjc). Bivolan (C.F.R. Pașcani) 
ți Capotă (Victoria Roman).

• ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1912/73: 0—0 și 0—0.

• Dtipă eșecurile la limită tn fața 
Sportului studențesc șl a Politehnicii 
Timișoara, feroviarii — care ocupă o 
poziție foarte precară în clasament — 
Își leagă multe speranțe de reabilitare 
(și ...evadare din zona periculoasă a 
clasamentului) de partida de azi Nu
mai ei .din păcate, meciul lor de Clipă, 
de miercuri. cu Chimia Rm. Vîlcea nu 
este de natură a le alimenta optimismul, 
jocul de ia Craiova tund’ al treilea con
secutiv în care atacul gluleștean nu 
înscrie un gol I Este deci sigur că evo-

iuțla acestui compartiment al team-utut 
giuleștean Va conta decisiv în desfășu
rarea partidei șl stabilirea rezultatului, 
în privințe formației, se anunță reintra
rea lui Râducanu. Heșițenli — care după 
mgciul de Cuba României au rămas la 
București unde aii făcut ușoare antre
namente — sînt liotărîți să reconfirme 
buna impresie pe care au lăsat-o 
miercuri publicului din Capitală. El . 
vor alinia probabil echipa din repriza 
Secundă a meciului cu politetutica Iași, 
deci cu Beldeanu șl Florea.
• ARBTraUL PARTIDEI : Ioan lui 

(Tg, Mureș)'.

U.T.A. [14] - POLITEHNICA IAȘI [13]

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

Meciul de la Petroșani, care con
stituie unul din „capetele de afiș" 
ale- etapei. *opune performerei ulti
mei duminici (Jiul, învingătoare la 
Cluj cu 1—0) o echipă (Steaua) în 
fața căreia n-a reușit să ciștige 
niciodată în acești trei ani din 
Urmă.

în vederea acestei partide, care Ie 
oferă prilejul unei revanșe, fotba
liștii din Valea Jiplui (victorioși 
miercuri, In meciul de Cupă susținui 
la Sibiu) au efectuat joi ți vineri

antrenamente. Pentru mîine este In
certă participarea la joc a fundașu
lui Nițu (ușor accidentat In meciul 
de miercuri) și sigură absența lui 
Libardi (suspendat). în schimb, vor 
reintra Dodu și Stocker, a căror 
suspendare a fost efectuată. Steaua, 
care, de asemenea, a trecut cu bine 
examenul din „Cupă", lăsînd publi
cului tîrgoviștean o bună impresie, 
a plecat aseară, cu trenul, spre Pe
troșani. In partida de mîine est? 
posibilă reintrarea lui Nâstase, ca 
vîrf de atac.

ARBITRUL PARTIDEI > Nicolao 
Rain ea (Bîrlad).

I I I I hi I PLUSURI Șl Ml I

0 ULTIMELE REZULTATE DIRECTE: 
1970/71 : 2—0 și 1—4; 1971/72: 4—1 Șl 0—1. 
In ediția 1972/73, Politehnica Iași a ac
tivat în Divizia B.

0 După meciul de Cupă, de mierOuri, 
Se la București, jucătorii arădeni ș-au 
reîntors joi în orașul de pe malul Mu
reșului. ieri, ă avut loc o amplă ana
liză a comportării echipei în ultimele 
două confruntări oficiale, cu F.C. Ar
geș Șl Universitatea Craiova, după care 
a Urmat un antrenament. Pentru astăzi 
programul cuprinde plimbări, odihnă și 
vizionarea, la televizor, a meciului Ra-

pld — C.S.M. Reșița. Antrenorul Tonta 
Jure* nil va efectua modificări In fort 
mație, folosind aceeași formulă de e- 
chipă care a reportat succesul în „16“- 
imite „Cupei". Ieșenii au rămas In Ca
pitală pînă vineri la prînz, după care, 
au plecat cu avionul sprg Arad. Tot teri 
cțupă-amiază, antrenorul Hie oană 9 
efectuat cu jucătorii săi un antrena
ment de acomodare pe stadionul U.T.A 
Toată lumea eșie aptă de joc.

0 ARBITRUL PARTIDEI : p. Vinuleș- 
eu (București).'

C.F.R. CLUJ [15] DINAMO [4]
0 ULTIMELE REZULTATE : 1970/71:

0—1 șl 0—4; 1971/72: 1—3 șl 0—0; 1972'73: 
l—l șl 0—4.

0 Feroviarii clujeni s-au Împărțit in 
două grupe după etana de duminică : o 
parte dintre ei, cei considerați de doc
torul Bădulescu ca avlnd nevoie de o 
perioadă mal mare de refacere, au ple
cat din Capitală la Cluj, ceilalți ș-au

T?

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

deplasat la Pitești, pentru meciul de 
Cupă, susținut miercuri. Antrenamente 
cu lotul complet s-au efectuat joi și vi
neri. în formație, un singur semn de 
întrebare: (Sadja sau Moldovan va îm
brăca tricoul cu numărul 1 ? Gazdele 
vor aborda partida de țpîine cu gîndul 
la înscrierea în palmaresul ultimelor 
întîlniri directe a unei victorii. Dinanțo 
pleacă azi, pe calea aerului, la Cluj. 
După neașteptata eliminare din compe
tiția noastră nr. 2. la clubul din șos. 
Ștefan cel Mare domnește o atmosferă 
de autonemulțumire, elevii lui IOn Nun- 
weiller sperînd într-un rezultat bun în 
orașul de pe Someș, rezultat care 
șțeargă amintirea 
întâlnirea cu Ș.N.

• ARBITRUL
(Brașov).

............. _ Să 
evoluției slabe din 
Oltenița.

PARTIDEI ; C, Ghtți

• Foarte puține „pricini", 
miercuri seara, pe agenda Comisiei 
centrale de competiții și discipli
nă, după cele 9 meciuri din Divizia 
A și 27 de partide din Divizia B, 
disputate duminica trecută. Mem
brii Comisiei s-au reîntors mai 
repede ca oricînd la casele lor, 
bucuroși de victoria disciplinei, 
măcar în această etapă. Să um
blăm, totuși, cu băgare de seamă 
cu cuvintele, pentru a nu-1... 
deochia pe fotbaliști.

• Rapoartele observatorilor șt 
foile de arbitraj din această săp
tămână ne-au prilejuit și ele măi 
multe momente de satisfacție de- 
cît în alte rînduri. De reținut, în 
primul rînd, prestațiile Rune și 
foarte bune ale arbitrilor. Notele 
date de observatori arbitrilor os
cilează — f;1pt rar întîlnit — între 
9 și 10. Printre „cavalerii fluie
rului" care au obținut calificativul 
maxim se numără șj doi condu
cători de joc care au avut de-a 
face cu meciuri a căror desfă
șurare n-a fost favorabilă gazde
lor : Iile Drăghici tf.C. Argeș— 
U.T.A.) și Gh. Popovici (Univer
sitatea C|uj—Jiul). Se poate, deci,

și așa. Pe «Rd numai nota 10 
șrhUrilor ?

• Fair-play-ul presupune șl a- 
titudinea demnă, corectă, în fața 
înfrîngerii, în locul reproșurilor 
adresate arbitrilor și adversarilor. 
Prezent la meciul Universitatea 
Cluj—Jiul, Ion Marinescu, secre
tarul Comisiei centrale de compe
tiții și disciplină, relevă atitudinea 
conducătorilor echipei clujene, 
care l-au felicitat pe Gheorghe 
Popovici pentru arbitrajul pres
tat.' De asemenea, Mihai Botțz ține 
să remarce gestul lui Angelo Ni- 
culescu și al celorlalți reprezen
tanți al Sportului studențesc, care 
j-au mulțumit Iui Mircea Rotaru 
pentru arbitraj. La 0—2, nu și-au 
spus cuvîntul nervii, ci sportivita
tea. De altfel, dacă s-ar gîndi 
bine, echipele ar ajunge ia con
cluzia că nu pierd totdeauna din 
cauza arbitrilor. Mai sînt și ele 
vinovate ...'

• EtRpa a avut, totuși, și as
pectele el negative. Astfel, arbi
trul Gheorghe Manole se plînge 
de comporiarea lui Dumitriu II de 
la Rapid, care, după partida de la 
Timișoara pierdută de echipa sa

(LJunUtriu II nu jucase) i a _șpu» 
arbitrului : „ne-ai furat meciul"?. 
Și noi care credeam că, odată cu 
anii, crește și înțelepciunea. în 
lumea viforoasă a fotbalului, CT0ț- 
te maj greu, după cum șe vede...

La Craiova. Marcu a văzut car
tonașul galben, în minutul 7, (lupa 
o prealabilă atenționare din partea 
arbitrului pentru joc dur. Cam 
repedg s-au aprins cărbunii I Ob
servatorul federal, P. Gheorghe, 
consideră, de altfel, că aprecierea 
arbitrului este blîndă, nefiind 
vorba de joc dur, ci de „lovirea 
intenționată a adversarului fără 
balon", care,' potrivit regulamen 
tului, cere intervenția cartonașu
lui roșu, ți nu a cpțRi galben I

• Referindu-se la unele întîm- 
plârl, deloc sportive, survenite în 
timpul meciului dintre Autobuzul 
și Metalul Drobeta Turnu Severin, 
Nicu Niculae, secretarul asociației 
bucureștene se disculpă spunînd 
că echipa sa nu era pregătită pen
tru Divizia B. Din punct, de vede
re 
la 
să 
C

organizatoric, înțelegem. Dar și 
capitolul „educație" este cazul 
facem deosebiri între Divizia 

și Divizia B ?
Jac^ BERAflU

BUFTEA ; „CUPA RECOLTELOR
BOGATE"

In organizarea Comitetului jude- 
ț:an Ilfov pe.nțru educație fizică și 
sport. în orașul Buftea s-a organi
zat un atractiv turneu de volei in
titulat sugestiv „Cupa recoltelor bo
gate" la care au participat cinci 
echipe de băieți și patru de fete. 
Ele au «ferit dispute interesante și 
viu aplaudate de cei prezenți la în
trecere. tn finala masculină. Voin
ța Urziceni a cîștigat cu 2—0 în
tâlnirea cu Viitorul Oltenița, iar la 
fete. Viitorul Oltenița a dispus cu 
2—i de Viitorul Periș. (G. Octa
vian),

BAIA MARE : ÎNTRECERI DE 
CROS

școlile generale din municipiu, > 
reunit la start peste 800 de elevi și 
eleve din clasele IÎI-X. Pe primele 
locuri — Școala generală nr. 6 (cla
sele HI-IV» ; Școala generală nr. 11 
(V-VI) ; Școala generală nr. 7 
(VII-VIII) ; Școala generală nr. 14 
(IX-X) la fete; Școala generală 
nr. 4 (JII-IV) ; Școala generală nr.

11 (V-VI) ; Școala generală nr. 12 
(VII-VIII)) la băieți.

Peste 30C de tineri au participat 
Ia „Crosul de toamnă'* — faza pe 
pîunicipiu — disputat pe stadio
nul „23 August" din localitate. Pri
mul clasat a fost Z. Zah, urmat de 
I. Chifor și A. I.azăr.

PRIMUL CONCURS DE TENIS..

De curînd. în municipiul Baia 
Mare au avut loc două concursuri 
de cros. Cel dotat cu „Cupa frun
zelor ruginii" Ia care au participat

Duminică, elevii Grupului școlar 
„Republica" din Capitală au inau
gurat terenul de tenis (din beton) 
amenajat în curtea școlii. Cu șceșt 
prilej a avut loc și primul concurs 
rezervat anilor I-III. De notat că 
rachetele cu care au concurat ele
vii au fost confecționate în atelie- 
rele-școală.

Tot duminică, asociația sportivă 
a școlii a organizat în paralel, pe 
celelalte terenuri. întreceri de fot
bal (redus), iar la clubul elevilor

un campionat de șah — cu titlu de 
Selecție pentru echipa reprezentati
vă, care va concura în competiția 
pe sector și un altul de tenis 
masă.

întreaga activitate sportivă 
desfășurat sub supravegherea 
fesurilor de educație fizică M.
gițlescu, M. Popescu si V. Biiinu.

de

s-a 
pro- 
Ne-

CLUJ : CROSUL DE 
tQAMNĂ

A Kll-a CONFERINȚĂ NAJIONAIÂ
A CfORILOR ȘTIINȚIflCL STUDENpȘTI

de prof. ppiv. Igp Șiclovau, rectorul 
IE.F.S., care, în cuvîntul său. a remar
cat ’ înseMnătatea acestei manifestări, 
importanța cercurilor științifice studen
țești, destinate să aducă o contribuție 
de searps lă dezvolțatea șpprtulțși din 
țara noastră.

In continuare au avut Ioc comunicări 
în cadrul ‘ Subsecți'ei „Educația fizică șl 
sportul în îtiyȘțăminV.

Luprftrile Conferinței se încheie astăzi.

3

ADEZIUNE LARGĂ, MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ, CONCRETĂ!
(Urmare din pag 1)

de la Liceul „Gheorghe Șincai" din 
București.

Adeziunea deplină a acestor pro
fesori ia noile măsuri luate de Mi
nisterul Educației și Invățămîntului, 
ih spiritul Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie 2 martie,

modul cum au înțeles să aplice in
strucțiunile, să-i convingă pe elevi 
de utilitatea practicării educației fi
zice și sportului, eforturile lor de 
a rezolva mult discutata problemă 
a scutirilor medicale, iată doar 
cîteva din inițiativele lor și pe care 
sîntem convinși că le vor țțrta$ toți 
profesorii de specialitate.

toți

Ieri, în sala de festivități a institutu
lui de Educație Fizică și Sport din Bucu
rești. a avut loc deschiderea celei de a 
xil-a CONFERINȚE NAȚIONALE A 
CERCURILOR ȘTIINȚIUCE STUDEN
ȚEȘTI — secția Educație Fizică și Sport. 
La 'această manifestare participă repre
zentanți ai I.E.F.S. și ai facultăților de 
educație fiziqă din Bacău, Cluj. Cod 
jitanta, iași, Oradea, Timișoara și Su- 
C/LucrăriJe Conferinței au fost deschise

I

După ce și-au disputat faza pe 
grupe a „Crosului de toamnă", stu
denții celor 8 facultăți ale Univer
sității „Babeș-Bolyai" s-au întrecut, 
la finele săptămînii trecute, în ca
drul etapei superioare a acestei 
competiții • faza pe universitate. 
La startul întrecerii — desfășurată 
pe aleile parcului sportiv 
țese de pe malul Someșului 
aflat 100 de studenți și 300 
dente.

Cei mai bine clasați în
antrenantă cursă au fost selecțio
nați pentru a reprezenta Universi
tatea în ultima etapa a ' ..Crosului 
de toamnă", cea pe centrul univer
sitar, programată la finele acestei 
luni, (N'ș. O.)

studen- 
— s-au 
de ștu-

această

de scoală — un aliat fidel...
în contextul 

M.E.L, apare 
obligațiilor 

învățămîntu- 
Este un fapt 

subliniat în 'consfătuirile cu profe
sorii de educație fizică și, mal mult, 

_ atestat de realitățile din fiecare u- 
nitate de învățămint.

Sondajele noastre efectuate în a- 
peste zile ne-au relevat un exemplu 
care merită toată atenția și prețui
rea. II oferă colectivul de conducere 
al Liceului „Mihai Viteazp" din 
Capitală (Ion Popescu, director Mi- 
bai Petrescu și Komeo Ionescu. di- 
rectori-ădjuricți). Tn spiritul Hota- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie și al instruc
țiunilor M.E.I.. întfeg liceul este an
gajat in multiple acțiuni pe linia 
îmbunătățirii orelor de educație fi
zică și a organizării unei complexe 
activități sportiv-educative. „Cupa 
liceului" constituie o dovadă con
cretă. 
ȚIN i 
zătă 
rea i

Directorul
Directorul de școală, 

noilor instrucțiuni ale 
ferm ancorat în sfera 
față de îmbunătățirea 
lui de educație fizică.

sportiv-educațive. 
constituie o dovadă

. Acțiunea înseamnă CEL PU- 
o ex'cursfg pe trimestru organi- 
de fiecare clasă, sub conduc'e- 
profeșoriior—diriginți, ieșiri ci-

inspectorul general școlar

a-
un

d« 
de 
Valen- 
fotbal,

cloturistice (liceul dispune 
proape 400 de biciclete și 
inimos rutier care este prof, 
tin Pruneșcu), competiții la 
baschet, volei și tenîș. Asta echiva
lează cu peste 1 300 de participant, 
aproape 150 de echipe angajate în 
întreceri, elevi care — după cursuri 
speciale de pregătire — activează nu 
numai ca concurenți ci și ca arbi
tri (Gabriel Roșea—baschet, Aurel 
Chepa—handbal, Mihai Dordaî—volei, 
ștefan Curcă—tenis ț.am.d.).

Sigur, rîndurile consemnate ăic! 
nu au pretenția de a reprezenta o 
analiză (cu toate că „experiența 
Mihai Viteazu" merită mult mal 
mult decît cîteva rînduri fugare). 
Ea constituie doar un exemplu demn 
de urmat.

Firește, sondajele noastre viitoare 
ne vor oferi multe altele, ale unor 
directori de școli pentru care in
strucțiunile M.E.I. înseamnă mai 
mult decît o obligație, o dovadă a 
unei optici noi față de necesitate» 
îmbunătățirii 
a procesului Invățămîntului de edu
cație fizică.

levi, microcomplexe sportive și chiar 
săli (Băbeni, Bodeșți, Orlești, Rm- 
Vîlcea etc). Asemenea acțiuni sub
stanțiale vizînd Îmbogățirea zestrei 
sportive a școlilor de la sate și orașe 
continuă peste tot, încurajate de in
spectoratul școlar, îndrumate de 
«cest organism, în perspectiva apro
piată a creării de condiții materiale 
pentru educație fizică și sport în 
toate cele aproape 200 de unități de 
învățămîpt ale județului.

Prof. George Simeanu a trăit un 
sentiment de îndreptățită satisfacție,

zilele trecute, cînd lș țopșfătuirpa 
cadrelor didactice de educație fizică 
din județul Vîlcea, onorată1 cu pre
zența tovarășului Virgil Cazatu, 
prim-adjunct ăi Ministrului Educa
ției și Iijvățămîntijlui, foarte ptpzlți 
dintre cei care au luat cuvîntul au 
ținut să remarce aportul inspectoru
lui general la traducere? in vjata a 
instrucțiunilor M.E.I. pentru îmbu
nătățirea radicală a calității orelor, 
angrenarea mai cuprinzătoare a 
elevilor la practicarea exercițiilor fi
zice și sportului.

Opiniile... beneficiarilor — elevii
să vedem cum au 

și, mai ales, cum 
noile reglementări

și îmbogățirii continue

Luni, In sala Dalles: 
„ASPECTE ACTUALE ALE PREGĂTIRII 

PSIHOLOGICE A SPORTIVILOR"
CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIIN

ȚIFICE ȘI DOCUMENTARE TEHNICĂ 
ai CNEFȘ. Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și sport, 
in colaborare eu Universitatea popu
lară București, anunță ținerea curșu- 
1U1 de reciclare cu tema : ..ASPECTE 
ACTUALE ALE PREGĂTIRII PSIHO
LOGICE A SPORTIVILOR".

Masa rotundă sub conducerea țov. 
prdf. univ dr. Mihal Epiiran ya 
avea toc în sala Dalles (bd. N- Băl* 
cescu nr. 18). tuni 26 poiembrie 19’3. 
ora 12.30.

ya urma un film artistic.

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA
DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE 
din BUCUREȘTI, Bd. Muncii nr. 37—39 sectorul III, tele
fon : 21.53.57.'

ANGAJEAZĂ:
— achizitor
— achizitor (pt. piese auto)
— spălător gresator
— încărcători — descărcâtori pe autocamion

Materializarea promptă a instruc
țiunilor M.E.I. eșțe condiționată, în 
contextul unităților de învățămint 
dintr-uri județ și de poziția inspec
torului general școlar. De felul cum 
acesta va urmări modul de aplicare 
a recentelor reglementări cu referi
re la procesul complex de educație 
fizică și sport, pornind de Ia ora de 
clasă și mergind pînă Ia angrenarea 
elevilor in concursuri și competiții 
cu caracter republican, depinde — 
intr-o apreciabilă măsură — reușita 
amplei acțiuni inițiată de Ministerul 
Educației și Inyâțărnîntului,

în acest sens, profesorul George 
Simeanu desfășoară o rodnică acti
vitate.

Prezent de aproape două decenii 
în viața școlară vîlceană, în . calitate

— în primele rînduri!
de priceput dascăl (de Istorie), Geor
ge Simeanu se află acum la cîrtria 
inspectoratului școlar al județului 
Este 6 activitate pe care j> jȚșș'fașțta- 
ră cu pasiune, pricepere șl răspun
dere. Și daca astăzi in școlilp vil. 
cenp educația fizică sg afjă aliniRiă 
la nivelpl celorlalte materii de cul
tură generala, un Rierit revine prbf 
George Simeanu. pare a militat activ 
pentru o asemenea stare de fapt. In 
spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. d(n 23 februarie — 2 martie, 
mai recent al Instrucțiunilor M.E.I 
inspectoratul școlar al județului VII- 
cea a creat condiții — împreună cu 
ceilalți factori cu răspunderi și atri
buții în domeniul educației fizleg și 
sportului școlar — pentru amenaja
rea de spații de mișcare pentru e-

Interesați fiind 
fost recepționate 
sînt Interpretate 
ale M.E.I. de către cei cărora li se 
adresează direct —• elevii — am în
treprins un sondaj prin cîteva școli 
ele municipiului Cluj reținînd unele 
puncte de vedere...

• Mariana DOLEANU, clasa a 
VH-a C, Liceul nr. 15: „In momen
tul cînd am văzut tabloul cu noul 
sistem de notare de la ciclul gim
nazial, am căutat să mă autptestez 
ca să-mi dau seama de posibilitățile 
de care dispun implicit de nota pe 
care aș putea-o obține... Atît Ia vi
teză cit și la rezistență și Ia lungime, 
rezultatele autocontrolului meu s-au 
aflat în jurul notelor 9—10, ceea 
inii demonstrează că normele, 
aceste probe, sînt accesibile, 
oarecare dificultate cred că am 
Intîmpin la aruncarea greutății 
2 kg., cu ambele brațe, de pe loc, 
înainte și înapoi. pe deasupra 
capului, probă căreia, de altfel, nici 
nu-i prea văd caracterul aplicativ. 
Un lucru foarte bun mi se pare 
acela că noul sistem de apreciere, 
incluzînd probele obligatorii pentru 
dezvoltarea calităților jnotrice de 
bază și probe pentru verificarea În
sușirii uhor ramuri de sport ca și 
cerințe pentru formarea unor de
prinderi aplicative, presupune ca 
toți colegii mei să fie angajați tn 
activități «au acțiuni sportive 
laterale, nemailimitîndu-se — 
mulți au făcut pînă acum — 
la orgie de educație fizică-..

• Mircea RUTEANU, anul 
Liceul „Nicolae Bălcescu" : 
lucru pe oare l-am sesizat, 
curgînd tablourile probelor obligato
rii pgntru tpate clasele, este făptui 
că probele țip în special, copt de 
calitățile naturale ale elevilor și spri
jină dezvoltarea acestora. Un lucru

re 
Ia
O 

să 
de

mulli- 
cum 
doar

II B.
.Primul 

par-

pe care eu ÎI consider foarte bun. 
Apreciez, totodată, că exiștinrî poși- 
bilitatea unei notări foarte bogate, 
elevii pot compensa, ceea ce le va 
diminua teama că nota de la „edu
cație fizică" le-ar putea afecta' me
dia generală. Un aspect care, cred, 
va reduce simțitor numărul scutiri
lor medicale, care, în marea lor ma
joritate, după cite știu, sînt solici
tate mal mult pentru acest consi
derent.

în ceea ce privește normele de la 
ciclul liceal, consider că în condiți
ile unei activități conștiente din 
partea noastră nu se vor ivi nici un. 
fel de probleme. Cred, de altfel, că 
timpii de la „rezistență" sînt prea 
lejeri și că ei nu vor constitui un 
stimul... Legat de aceeași probă, mai 
vreau să subliniez că diferențele 
între timpii corespunzători notelor 
de la 5—10, mi se par mult prea 
mici".

LOTO PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LQTO DIN 23 NOIEMBRIE 
1973 :

Fond general de cîștiguri : 866.049 
lei.

Extragerea
60 15 32

Extragerea
50 79 29

Plata cîștlgurilor 
tragere se va face astfel : In Ca
pitală de la 1 decembrie 1973 pînă 
la 23 ianuarie 1974 ; în țară de la 
5 decembrie 1973 pînă la 23 ianua
rie 1974 (inclusiv).

I : 
37 
a
65

83 63 25 76 
Il-a :
75 87 47 57 

de la

62

18 
această

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSCORT

/



DUPĂ „TURNEUL PRIETENIA", DE LA NITRA

CLUBUL TREBUIE SA FIE

BAZA PREGĂTIRII STEVE PREFONTAINE REFUZĂ VLADIMIR ANDREEV (U.R.S.S.)

TINERILOR HOCHEIȘJ7/ SĂ TREACĂ LA PROFESIONISM! CAMPION MONDIAL DE SKEET
La Nitra. în Cehoslovacia, s-a des

fășurat cea de-a Hl-a ediție a 
„Cupei Prietenia" la hochei, compe
tiție care reunește anual formații 
de juniori din mai multe țări socia- 
liste.

După cum se știe, echipa Româ
niei a înregistrat un eșec în cadrul 
acestei tradiționale întreceri, a pier
dut toate întîlnlrile susținute. cla- 
sîndu-se în final, pe ultimul loc. ■ Să 
recapitulăm 
Polonia, 
Ungaria.
< U K. P. 
rie, nici 
38 !

La Înapoierea în țară a delegației 
noastre, am încercat să deslușim 
cauzele acestui insucces, invitînd la 
o discuție pe Virgil Crihan și Ale
xandru Kalamar, antrenorii lotului, 
și pe dr. Anton Biro, medicul lui.

— „Cupa Prietenia" din acest an,
ne-a declarat Virgil Crihan, a repre
zentat un turneu deosebit de puter-s_ „...„j ce|or oj)(

echipe cu
celorlalte : 

R. D. Ger- 
Polonia. In plus, prin regu- 

formației

rezultatele : 2—8 cu
1—14 cu U.R.S.S, 5—7 cu 
2—5 cu Bulgaria și 2—4 
D. Coreeană. Nici o victo- 
un joc egal, golaveraj 12—

de la Steaua (Srichi și Buți) și Meta
lul (Hălăucă și Avram), unu) 
singur de Ia Dinamo (Vișan).

(ln paranteză fie spus’ surprinde 
eu totul neplăcut aportul anemic _1 
principalelor cluburi bucureștene la 
alimentarea echipei naționale 
juniori).

Lotul — care a făcut doar două 
stagii de cîte cinci zile pentru pre
gătirea în comun s-a prezentat grav 
deficitar* la capitolele de tehnică și 
tactică, mai cu seamă, cu un patinaj 
necorespunzățor, cu hocheiști care — 
deși joacă în echipe de primă divi
zie — au mari dificultăți în prelua
rea corectă a pucului, în pasă și 
șut.

Din această apreciere a Iul Ale
xandru Kalamar, care a fost unul 
dintre cei mai tehnici jucători pe 
care i-a avut hocheiul nostru, reiese 
că pregătirea care se face cu ju-

cu
re
in

al

de

NEW YORK, 23 (Agerpres). — 
Cunoscutul atlet american Steve 
Prefontaine, clasat pe locul patru 
in proba de 5 000 rn la Jocurile 
Olimpice de la Mtinchen, a refuzat 
oferta de a activa ca profesionist 
în cadrul grupării conduse de ma
nagerul Mike O’Hăra. „Nu sînt 
deloc interesat să practic atletis
mul ca profesionist» — a declarat 
Steve Prefontaine, care a precizat 
ca dorește să participe ca atlet 
amator la viitoarele Jocuri Olimpi
ce de la Montreal în 1976. „Am 
început de pe acum antrenamente
le și sper ca în anul 1976 să cîș- 
tig o medalie de aur la 5 000 m 
sau la 10 000 m“.

xMELBOURNE, 23 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de tir cu 
arma de vînătoare s-au încheiat la 
Melbourne cu desfășurarea probei 
individuale de skeet, în care vic
toria a revenit țintașului sovietic 
Vladimir Andreev cu 196 puncte.

Pe locurile următoare 
compatriotul său Iuri 
194 puncte și englezul 
brook — 194 puncte.

Actuala ediție a competiției a 
fost dominată de sportivii sovietici, 
care au cucerit opt medalii de aur.

s-au clasat 
Țuranov —
David Sea-

A

DE PE TERENURILE DE FOTRAL
• Selecționata cluburilor de fotbal din 

U.R.S.S. și-a continuat turneul în Mexic, 
jucînd în localitatea Torreon cu o se
lecționată locală. Partida s-a încheiat cu

Turnee internaționale de tenis
BUENOS AIRES, — Campionate

le internaționale ale Argentinei au 
continuat pe terenurile Tenis Clu
bului cu disputarea sferturilor de 
finală ale probei de simplu băr
bați. Performerul zilei a fost ju
cătorul columbian Ivan Molina, 
care a reușit să-1 învingă cu 6—4, 
3—6, 6—2 pe iugoslavul Zeliko
Franulovîci, cîștigătorul ultimelor 
două ediții ale acestui turneu. Ion 
Tiriac l-a întîlnit pe tînărul tenis- 
man suedez Bjorn Borg, în fața 
căruia a pierdut în trei seturi: 
1—6. 6—3, 3—6. în celelalte două 
partide s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Guillermo Vilas 
(Argentina) — Toma Ovici (Româ
nia) 6—4, 6—3 ; Eddie Dibbs 
(S.U.A.) — Pinto Bravo (Chile)
6—1, 6—2. In proba de dublu, pe
rechea Ion Tiriac (România) — 
Jean Baptiste Chanfreau (Franța) 
a întrecut cu 6—3, 4—6, 6—4, cu
plul Dibbs (S.U.A.) — Ganzabal 
(Argentina).

ADELAIDE. — In sferturile de 
finală, Jan Kodes a dispus cu 6—4, 
3—6, 6—4 de australianul Syd Ball. 
Finala probei de simplu femei se 
va disputa între jucătoarele aus
traliene Janet Young și Dianne 
Fromholtz. Prima a învins-o cu 
6—2, 5—7, 3—5 (abandon) pe Judy 
Dalton, iar a doua a dispus eu 
6—3, 6—4 4e Gail Williams.

JOHANNESBURG. — în proba 
de simplu bărbați : Connors (SUA) 
— Carmichael (Australia) 7—5,
6—4, 6—2 ; Drysdale (RSA) — O. 
Parun (Noua Zeelandă) 6—4, 7—5. 
6—3; Ashe (SUA) — Hewitt (RSA) 
6—3, 7—6, 6—3. La simplu femei: 
"Kristy Kemmer (SUA) — Pat Pre
tori us 
Wade 
(SUA) 
gong (Australia) — Linky Boshoff 
(RSA) 6—0, 7—6 ; Christ Evert
(SUA) — Fiona Kloss (RSA) 2—6, 
6—3, 6—4.

(RSA) 7—6, 6—0 ; Virginia 
(Anglia) — Julie Anthony 
6—1, 6—1 ; Evonne Goola-

nic, reunind — în cadru! 
participante — patru . 
cîteva clase superioare 
Cehoslovacia, U.R.S.S., mană, — • •
lament, formației Bulgariei î s-a 
permis să folosească jucători nascuți 
pînă în anul 1954 inclusiv, vecinii 
noștri prezentînd, de fapt, formația 
de tineret. Mulți componenți ai lo

intului național A am recunoscut 
reprezentativa R. P. D. Coreene.

— De acord, acestea sînt niște ele
mente obiective, am intervenit noi. 
Dar, în acest context, echipa română 
S-a prezentat la potențialul său ma
xim, a evoluat la nivelul valorii sale 
reale ?

— Noi am aliniat un lot aproape 
complet nou, fără vreo 10—12 jucă
tori din formația de anul trecut, in
tervine Alexandru Kalamar. N-am 
mai beneficiat de aportul portarului 

” *' . -- 1-i Mikloș, Pisaru, 
Nistor, V. Huțanu, Both, 

Antal. N-au putut face de- 
—■ pentru a nu-și perturba 

învățămînt — Olenici. 
Nouă jucători 

provin 
M, Ciuc 

Csiser, 
Szabo si 
I.P.G.G.

Gli. Huțan, al lui 
Justinian, 
Ketves, 
plasarea 
procesul de i 
Gherman și Halusz. 
pentru turneul do la Nitra 
de la Liceul nr. 1 din 
(Gherghely, Gall, Gabrieli, 
Peter, Bartells, Sandor, St. 
Nagy), șase de la Clubul ______
(Chițu. Dumitru, Nuțescu, Moldovea
na, BălășOiU șt V. Pană), cite doi

In campionatul Diviziei A, la hochei
STEAUA - S. C MIERCUREA CIUC

9-1 (2-0, 4-0, 3-1)
M. CIUC, 23 (prin telefon, de Ia 
pondentul nostru). Pe patinoarul_____
cîai din localitate a avut loc astă-seară 
(n.r. vineri) partida dintre Steaua 
s.c. Miercurea Ciuc, contlnd 
turul campionatului seriei I. 
bucureșteni, au jucat foarte 
special în reprizele a n-a 
cîștigînd la scor ; 9—1 (2—0, 
Punctele au fost marcate de _____ o___
(3), Mikloș (2), Popa, Bucur, Nistor și 
Kemenes pentru Steaua, respectiv, Jere. 
De semnalat că repriza I a fost echili
brată, pînă în mln. 19 scorul a fost alb. 
în ultimele două „treimi" localnicii au 
comis multe greșeli de apărare. Au ar
bitrat corect M. Prezneanu șl Gh. Mu- 
reșan (București). Sîmbătă va avea loc 
revanșa.

cores- 
artifi-

Șl 
pentru re- 
Hocheișttt 
bine, ln 

si a IU-a, 
4—0. 3—1). 
Gheorghiu

o. ROOS

(Urmare din pag. 1)

este legat de prezența în joc a 
unor sportivi de mare talent, la 
calitățile cărora ideile tactice pre
conizate de antrenor se potriveau 
ca o ... mănușă. Și iată că la Cluj, 
în absența a trei titulari (Pokrajac, 
Popovici și Pribanici) cînd toată 
lumea se aștepta să vadă defen
siva iugoslavă clătinîndu-se, am 
avut cu toții surpriza să consta
tăm că „suplinitorii" știu lecția 
și că se descurcă nebănuit de bine.

Consecventă unei mai vechi ori
entări tactice, în care preocupările 
ofensive erau preponderente, selec
ționata R.D. Germane continuă să 
fie mai activă în momentul atacu
lui decît în cel al apărării. Debu
tul uriașului Kăhlert (din păcate 
tare neîndemînatic în apărare) și 
a unor extreme ca Bdhme sau 
Engel (surprinzătoare prin gabari
tul și forța lor de șut), precum și 
valoarea interilor Ganchow și 
Hildebrand sînt argumente care 
lasă să se întrevadă o anumită 
preferință ofensivă spre finalizări 
de Ia 9 m sau de pe aripi. Se pa
re că această situație este determi
nată și de faptul că unul dintre 
cei doi pivoți de mare eficacitate 
ai acestei echipe (Zornack) nu mai 
face parte din lot și mai ales pen
tru că Langhoff, un conducător de 
joc care prin inventivitatea sa asi
gura o mare varietate a acțiunilor, 
este absent și el. Apărarea în

(Urmare din pag 1)

Oancea, care nu șl-a valorificat nici 
măcar avantajul alonjei!?

SPADASINII LA ÎNĂLȚIME
Confirmed progresul general al 

spadei noastre, sportivii care ne-au 
reprezentat în Campionatul balcanic 
la această armă au lăsat o bună im
presie prin acurateța acțiunilor efec
tuate, prin nivelul tehnic ridicat la 
care s-au situat disputele dintre ei 
si cele dintre ei și trăgătorii iugo
slavi, ieșiți din perioada de eclipsă 
constatată anul trecut.

Liviu Angelescu (antrenor: M. 
Ghimpușan). deși a trecut prin clipe 
grele pînă la finală, aici a dat dova
dă de multă maturitate și, despovă
rat, parcă, de principala grijă — 
după victoria asupra fostului cam
pion balcanic, Popa — el și-a îndrep
tat pașii cu multă siguranță spre 
primul loc. I. Popa. a avut cîteva 
fluctuații căznindu-se în asalturile cu 
noul campion și cu Anastasov, dar 
jucîndu-se ln cel cu Tayla (mai ales), 
Admirabil, în primele tururi A. Pon- 
graț n-a mai avut și în finală sufi
ciente resurse fizice pentru a-i per
nițe valorificarea „arsenalului" său 
tehnic atît de bogat.

A NU DEPUNE ARMELE...

Dacă lui Angelescu, victoria asupra 
.ui Popa i-a dat aripi. în finala flo-

că 
niorii în cadrul cluburilor este 
totul nesatisfăcătoare. Or, aceasta 
prezintă BAZA INSTRUIRII, 
orice sport și pentru orice sportiv I

— Echipei i-au lipsit meciurile tari 
de pregătire și de verificare, adaugă 
dr. Anton Biro, și el o fostă glorie 
a crose! și pucului din țara noastră. 
Din acest motiv jucătorii nu s-au 
putut concentra, n-au reușit să facă 

. ---- -—i psihic al
însăși ca mentalitate, 

lotul este modest, 
de ambiția unei mari 
îi lipsesc liderii, jucă- 
(în sensul pozitiv al 
care să tragă după ei

față în specia^ efortului 
competiției, 
spune doctorul, 
nu-i animat 
performanțe, i 
torii-vedetă ( 
noțiunii), cei i 
toată echipa.

Ne reamintim, cu nostalgie, că 
acum trei ani, juniorii României 
cîștlgau grupa B a campionatului 
european învingînd în finală, la 
București, formația Poloniei, de care 
sîntem — acum — atît de departe. 
Și ne gîndim, cu destulă îngrijorare, 
că între 8 și 17 martie, pe patinoa
rul „23 August" din Capitală, Fede
rația Română de. Hochei organizea
ză o nouă ediție a acestei competiții.

— Socotiți că actualul Iot de care 
dispunem poate face față In mod o- 
norabil unei asemenea întreceri,, ne 
adresăm, interlocutorilor noștri.

Răspunde Kalamar ;
— Lotul poate fi întărit cu cîteva 

elemente, dar nu modificat structu
ral. Alți juniori mai buni decît aceș
tia nu avem la ora actuală. Dar 
pregătirea lui poate fi ridicată la o 
treaptă valorică net superioară, 
ceea ce va determina și o evoluție 
mult mai bună.

— Vom înări considerabil volumul 
de lucru, în pregătirea centralizată, 
adaugă Crihan. în plus, avem asi
gurat un program competițional a- 
decvat (un turneu în Polonia, par
ticiparea la Turneul celor șase 
la Budapesta). " ■ ■ ■
faptul ” ' 
echipe 
vîrstă, iar valoarea formațiilor din 
grupa ~ ” ’2 ____ 1.11.

în sfîrșit, o doleanță asupra căreia 
ar trebui să-și plece urechea federa
ția de specialitate. Echipamentul și 
materialul sportiv utilizat de juniori 
este de calitate foarte slabă. La 
Nitra, în cinei jocuri au fost rupte 
120 de crose ! Oricit de mare ar fi 
procentul de perisabilitate acordat, 
numărul acesta esfe etf tdtuî inad
misibil I

de
Nu trebuie ignorat 

că la C. E. se vor înfrunta 
fără decalaje flagrante de

B este sensibil apropiată.

Valeriu CHIOSE

schimb, rămine încă o „chestiune'1 
deschisă în echipa R.D. Germane,

Intr-un anumit fel, dar fără să 
capete accente prea acute, situația 
primei noastre reprezentative este 
asemănătoare. Acțiunile ofensive 
au pînă acum ritm, vigoare și fan
tezie, ajungînd în ultimul timp să 
fie și mulțumitor de eficiente. în 
acest sens se cuvine a fi remar
cată frecvența cd cate înscriu de 
pe extreme jucătorii români (Voi- 
na, Tudosie și Cbsma). Vom sem
nala chiar un fapt surprinzător, 
de natură să ne bucure: Voina (15 
puncte) este golgeterul echipei îna
intea lui Birtalan (12) și Kicsid 
(11). în apărare, continuă să se 
manifeste încă acea lacună despre 
care am mai vorbit și anume înce
tineala cu care handbaliștii români 
reacționează în momentele decisi
ve.

PROGRAMUL DE AZI 
ora 17 ! România B — R. D. 
Germană
ora 18,15 ; Iugoslavia — Dane
marca
ora 19,30 : România — U.R.S.S.

— K.

Echipa cea mai echilibrată, fără 
prea mari modificări față de com
ponența avută la ultimele mari 
confruntări, este selecționata 
U.R.S.S. Același joc în forță, rapid, 

decis, bazat pe iscusința tehnică

vedea cum o 
a noii generații, 
renunțat la luptă 
în primul asalt

retistelor am putut 
trăgătoare de talent 
Magdalena Bartoș a 
după eșecul suferit 
din partea impetuoasei sătmărence, 
Marcela Moldovan. Ea a părut — de 
altfel — dezorientată în acest prim 
asalt în 
fără nici 
Moldovan 
modă și pentru 
în finala propriu-zisă cît și în baraj, 
dar și-a meritat, totuși, titlul balca
nic tocmai pentru fermitatea cu care 
și-a apărat șansa. Desigur, eleva an
trenorului emerit Al. Csipler trebuie 
să-și cizeleze în continuare calitățile. 
Dar aceeași recomandare este vala
bilă și pentru celelalte trăgătoare i 
Bartoș, Draga și Pricop.

care a acționat stereotip, 
o încercare de variație, 

a constituit o rivală inco- 
Viorica Draga, atît

★
Vineri la prînz, reprezentanții fe

derațiilor de scrimă ale țărilor par
ticipante s-au reunit In obișnuitul 
congres în care au fost dezbătute 
probleme legate de promovarea a- 
cestui sport olimpic în țările balca
nice.

întrecerii^ sînt reluate 
(azi) dimineață începînd 
cu probele pe echipe la 
culin și sabie, urmînd 
de la aceeași oră, sala
găzduiască meciurile dintre echipele 
de floretă feminin șl. spadă.

sîmbătă 
de la ora 9 
floretă mas

ca duminică, 
Floreasca să

ULTIMUL RALIU

scorul de 3—0 (0—0) in ’ favoarea fotba
liștilor sovietici.

• Echipa română C.S.U. Galați a sus
ținut un joc amical la Șumeti cu for
mația locală Volov, care activează în 
prima divizie a campionatului bulgar. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 
3—1. Aflată în turneu în Bulgaria, echipa 
Daugava Riga a învins cu scorul 
formația Minior PerniK.

DENNIS RALSTON - OPTIMIST
de 3—1 ÎNAINTEA finalei cupei davis

PENTRU CITĂ VREME?

LONDRA, 23 (Agerpres). — Ra
liul automobilistic al Angliei s-a 
încheiat Ia York cu victoria cu
noscutului campion finlandez Timo 
Makkinen, care a concurat alături 
de englezul H. Liddon pe o ma
șină „Ford Escort". învingătorii au 
totalizat 407:08 penalizare, fiind 
urmați în clasamentul final de e- 
chipajele conduse de englezul Ro
ger Clark („Ford Escort") — 412:23. 
finlandezul Markku Alen 
Escort”) — 415:28, suedezul 
Inge Walfridsson 
421:13 și francezul Jean Pierre Ni
colas („Alpine Renault") — 423:08.

Competiția feminină a fost câști
gată de echipajul finlandez Hei- 
nonen — Saaristo (,,Volvo“).

In fotografie: finlandezul Markku 
Alen trecînd peste un obstacol na
tural. Comentatorii străini aprecia
ză că, pentru multă vreme, a fost 
probabil ultimul raliu.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

(„Ford
Per

(„Volvo") —
FIȘIER

și calitățile fizice remarcabile ale 
unor jucători (Mahorin Maximov, 
Iljin, Kulev sau Kravțoy» și pe un 
sistem defensiv mai puțin mobil, 
dar ferm șl orientat spre atacarea 
adversarului în față. Deci, nimic 
nou, dar totul perfecționat. Ce va 
fi mîine (azi-n.r.) în partida din
tre selecționatele României și

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

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
0
0

0 o 
1 o 
0 1 
0 2
1 2 
0 3

64—53
67—58
66—57
56—64
58—65
51—65

6
5
4
2
1
0

4>

GOLGETERICLASAMENT
1. B. LARSEN (Danemarca)

— 24 ; 2. R. Voina (România)
— 15; 3. Ganchow (R. D. Ger
mană) — 14 ; 4. Maximov
(U.R.S.S.) — 13 ; 5—6. Kulev 
(U.R.S.S.) și Birtalan (Româ
nia) — 12.

U.R.S.S. ? Se pare că victoria va 
reveni formației care va greși mai 
puțin în apărare.

NOUTĂȚI

DEUTSCH £S

sporfecho
Făcînd o retrospectivă a ultimelor 

campionate europene de gimnastică 
sportivă, desfășurate la Londra, zia
rul de specialitate din R.D. Germană 
„DEUTSCHES SPORTECHO" comen
tează :

„întrecerile reminine pentru titlu
rile continentale pe anul 1973 au 
trecut în amintire. Desigur, ele au 
fost mai curînd o competiție de 
tranziție, o punte spre campionatele 
mondiale de anul viitor. Cu toate 
acestea, sînt de relevat o serie în
treagă de concluzii legate de desfă
șurarea acestei ultime ediții a cam
pionatelor europene de gimnastică.

In primul rînd, comparativ cu în
trecerile din cadrul Olimpiadei anu
lui trecut n-au fost prezente anu
mite tendințe înnoitoare deosebite, 
în tehnica acestui sport. în schimb, 
s-au făcut remarcate cîteva perfor
manțe individuale cu totul ieșite din 
comun. Apoi, un alt lucru a ieșit în 
evidență : aceste campionate euro
pene au stat sub semnul tineretului 
în ascensiune.

In ce privește aspectul general al 
întrecerilor, s-a putut vedea la Lon
dra că UNELE DELEGAȚII — DE 
PILDA CEA A ROMÂNIEI — AU 
PROGRESAT SIMȚITOR ÎN EXER
CIȚIILE LA SOL, COMPARATIV 
CU J.O. 1972. Ceea ce se putuse ob
serva încă de la concursul interna
țional de la Gera, s-a Confirmat pe 
deplin sub cupola sălii Wembley. In 
această țară, in România, cu fru
moase tradiții în gimnastică, există 
tendința ca exercițiile la sol să nu 
fie încărcate cu noutăți menite să

• întrunită la Berna, Comisia 
cinlină a Uniunii europene de ___
(U.E.F.A.) a dictat o serie de sancțiuni 
împotriva unor jucători, care s-au făcut 
vinovați de abateri in ultimele meciuri 
ale .Cupelor europene. Au fost suspen
dați următorii jucători : Mac Calliog 
(Wolverhampton). Bosquicr (Marsilia), 
Ădams (Nisa). Jirusek (Banik Ostra
va) — pe cite trei etape : Abraham (F.C. 
Magdeburg), Bubenka (Tatran Preșpv) — 
pe cîte două etape și Zubiaga (Atletico 
Bilbao) — o etapă.

• In localitatea scoțiană 
s-a disputat meciul dintre 
Scoției și Olandei, contînd 
pionatul european rezervat 
amatori. Victoria a revenit 
scorul de 3—1 (1—1).

de dis- 
fotbal

Dunfermline 
selecționatele 
pentru Cam- 
echipelor de 
oaspeților cu

(Agerpres). — Că- 
tenis a S.U.A., 
acordat un inter-

NEW YORK, 23 
pitanul echipei de 
Dennis Ralston, a 
viu ziariștilor sosiți la Hilton Read, 
unde jucătorii americani se pregă
tesc în vederea finalei Cupei Davis 
pe care o vor susține în compania 
selecționatei Australiei la Cleveland 
(pe teren acoperit), în zilele, de 30 
noiembrie, 1 și 2 decembrie.

„Echipa Australiei — a declarat 
Ralston — este probabil una dintre 
cele mai puternice și mai experimen
tate formații ce s-au aliniat vreodată 
în finala Cupei Davis".

Recunoscind valoarea jucătorilor 
australieni Laver, Newcombe și Ro-

sewall, antrenorul echipei americane 
s-a arătat, totodată. încrezător față 
de posibilitatea ca echipa S.U.A. să 
cîștige din nou „Salatiera de argint". 
„Mă aștept la o întilnire foarte des
chisă. Cred că noi posedăm atuuri 
să-i învingem pe australieni. De alt
fel și jucătorii echipei noastre împăr
tășesc părerea mea" — a subliniat 
Ralston.

Echipa S.U.A va fi cunoscută 
sîmbătă, după meciurile de selecție 
ce vor avea loc la Hilton Read. 
Deocamdată este certă evoluția lui 
Stan Smith în partidele de simplu 
și a lui Erik van Dillen în meciul 
de dublu.

ÎN DECEMBRIE 1974, LA MOSCOVA

CONGRESUL ȘTIINȚIFIC MONDIAL AL SPORTULUI
Zilele trecute s-a încheiat la 

Rostock (R.D.G.) sesiunea Comite
tului executiv al Consiliului inter
național pentru educație fizică și 
sport (C.I.E.P.S.) de pe lingă 
U.N.E.S.C.O. Printre participanții 
la sesiune s-au distins personalități 
din domeniul științific sau din con
ducerea sportului din diferite țări : 
Philip Noel-Baker (Anglia), preșe
dintele CIEPS ; Julien Falize 
(Belgia), secretar general al CIEPS; 
Jean Borotra (Franța), celebrul 
Davis-cupman al anilor 20—30 ; 
Vladimir Koval (U.R.S.S.), vicepre
ședinte al C.C.F.S. ; Giinter Erbach 
(R.D.G.), președintele Consiliului 
științific din Secretariatul de stat 
pentru cultură fizică și sport; 
Mihaly Nemesuri (Ungaria), din

SEPPO NIKKARI
Ultimul record mondial 

tualului sezon european este 
același timp — și cel mai puțin cu
noscut. El aparține finlandezului 
Seppo Nikkari, care, la 14 octom
brie în mica localitate Jivoskylă, 
a alergat. 25 km în lhl4:55,6 depă
șind astfel recordul stabilit în 1S65 
de maratonistul englez Ron 
(ihi5:22,G). „în trecere** Nikkari 
depășit și recordul lumii pe 
tanța de 15 mile în ihl2:22,6 
aparținea de asemenea lui 
(11112:48,2).

Deși este vorba de distanțe 
ori alergate, performanțele lui Seppo 
Nikkari merită atenție în primul 
rînd pentru condițiile foafte dificile 
în care au fost realizate; tempera
tură extrem de scăzută (4 grade!) 
și ninsoare abundentă în tot timpul 
parcurgerii celor 62 de ture ale dis
tanței. Apoi, trebuie subliniat yit- 
mul deosebit al alergării, pe care 
Nikkari l-a menținut pînă la capăt. 
El a trecut în 14:52 ia 5000 m. în 
29:40,2 la 10 000 (nici nu ajunsese 
la jumătatea parcursului !). în 59:46 
la 20 km, iar după o oră acope
rise 20,092 km.

Cine este Seppo Nikkari ? Măr
turisim că știam foarte puține lu
cruri despre ' 
Mai precis, că 
cut la J.O. pe 
Desigur, era și 
să răzbată în 
în condițiile 1 .
avea pe Lasse Viren. Pekka Vasala, 
Julia Vaatainen Seppo Tuominen 
sau Pekka Paivarinta. Abia acum 
la sfîrșitul unui an în care celebrii 
săi compatrioți 
nimic deosebit,
atenția asupra sa. Are 25 de ani

alergătorul finlandez, 
se clasase anul tre- 
locul 11 la maraton, 

i greu ca numele său 
arena internațională 

în care Finlanda li

ATLETISM

n-au realizat mal 
Nikkarl atrage

(născut la 6 februarie 1948, la Po- 
markku) și o constituție fizică de 
............................... 76 kg. Cele 

ale sale pe 
m — 13:38.6, 
și maraton

decationist: 1.90 m și 
mai bune performanțe 
distanțele clasice: 5 000 
10 000 m — 28:25,6 
2hl4:02,8.

conducerea sportului maghiar; 
Pierre Seurin (Franța), președinte
le Federației internaționale pentru 
educație fizică ; Josef Reci a (Aus
tria); rectorul Institutului pentru 
educație fizică din Graz și preșe
dintele Biroului internațional de 
documentare și informare; Walter 
Winterbottom (Anglia), director în 
Consiliul sporturilor : R. Ruiz (Cu
ba), din conducerea INDER ; Oscar 
State (Anglia), secretar general al 
Federației internaționale de halte
re ; Jose Cagigal (Spania), rectorul 
Institutului de educație fizică din 
Madrid ; Franz Lotz (R.F.G.), rec
torul Institutului de educație fizi
că din Wiirtzburg: Ernst Jokl 
(S.U.A.), profesor la Universitatea 
Kentucky. Din partea României a 
participat Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S. și membru al Comitetu
lui executiv al CIEPS, care ne-a 
furnizat detalii asupra ordinii de 
zi și a dezbaterilor sesiunii.

Principalele probleme supuse dis
cuțiilor au fost : 1. Integrarea edu
cației fizice și a sportului in edu
cație ; 2. impulsionarea și coordo
narea cercetării științifice ; 3. Con
ferința miniștrilor europeni care 
răsnund de educație fizică și snort.

Din dezbateri a reieșit că în 
ciuda unor progrese, în multe țări 
educația fizică și sportul nu sînt 
suficient integrate în programele 
școlare, în opera' de educație, în 
viața tineretului. In acest sens, a 
fost apreciată propunerea lui Rene 
Bazenneries (Franța) ca în Statu
tul CIEPS să se înscrie și obiec
tivul propagandei sportive, în ve
derea popularizării oroblemelor de 
fond ale educației fizice și sportu
lui. în acest scop, s-a format o co
misie de lucru, compusă din cîțiva 
membri ai Comitetului executiv 
(printre care și Emil Ghibu). Prin
tre măsurile pe care le va propu
ne această comisie, va fi și aceea 
prevăzînd folosirea mai intensă a 
presei, radioului și televiziunii pen
tru popularizarea aspectelor 
tive ale sportului, influența 
sunra sănătății etc.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Ercegan, vicepreședinte al Uniunii 
de cultură fizică și președinte al 
Federației internaționale de lupte, a 
făcut propuneri utile privitoare 
creșterea prestigiului CIEPS,
sporirea sprijinului acordat
către UNESCO educației fizice 
sportului. Pe această linie, s-au 
dovedit interesante dezbaterile a- 
supra căilor de realizare a spor-

educa- 
sa a-

Milan

la 
la 
de

edu-

per- 
sti-

Lucrările Comitetului executiv al C.I.E.P.S.
tului ca o parte inseparabilă a 
cației, a științei și culturii.

Lucrările întregii sesiuni au 
mis să se tragă concluzia că
mularea activității științifice în do
meniul sportului este obiectivul 
central al CIEPS. în consecință, s-a 
dat multă atenție calendarului pe 
1974 al manifestărilor științifice în 
domeniul sportiv.

Concomitent, Comitetul executiv 
al CIEPS a primit cu mult interes 
propunerea reprezentantului U.R.S.S. 
ca în 1974 să se organizeze la 
Moscova un Congres științific mon
dial cu tema „Sportul și societatea 
modernă" (Rolul social al sportu
lui). S-a aprobat ca acest Congres 
să se tină la începutul lunii de
cembrie 1974 și să cuprindă în 
program următoarele teme detalia
te ; sportul și pacea; sportul și 
personalitatea ; spor', și recreație ; 
interrelații în mediul sportiv ; spor
tul și planificarea socială ; com
petiția ca fenomen social ; sportul 
ca spectacol ; educația morală a 
sportivului ; aspecte psihologice ale 
antrenamentului; problemele spor
tului feminin ; stressul mental în 
sport: sport - patriotism - interna
ționalism ; sport și sănătate; sport 
și longevitate ; sportul și capacita
tea de muncă. După cum se vede, 
temele abordează cele 3 mari as
pecte ale sportului : sociologic și 
filosofic, pedagogic și psihologic, 
biologic. De fapt, pe aceste 3 as
pecte este structurat programul 
Congresului.

In privința viitoarei Conferințe 
. a miniștrilor din Europa care răs
pund de educație fizică și sport, 
s-a preconizat ca această reuniune 
să abordeze o tematică largă, vi- 
zînd principalele probleme ale edu
cației fizice în învățămint, progra- 
-mele școlare de educație fizică, 
sportul de performanță, sportul de 
masă.

în finalul sesiunii, au fost pre
zentate acțiunile întreprinse în a- 
cest an de comitetele specializate 
ale CIEPS în domeniile : sport și 
turism ; sport, mașs-media și înțe
legerea internațională : soort și 
recreare; cercetare științifică; do
cumentare tehnică etc.

Victor BANCIULESCU

TELEX

LA „SOL"
facă senzație, în schimb tehnica ele
mentelor cunoscute este mereu per
fecționată. O tendință asemănătoare 
se observă la gimnastele 
care încă de anul trecut 
bronzul olimpic pe echipe, 
gimnastele olandeze, cele 
ca și micuța finlandeză 
venp’gă reușesc — prin 
să obțină note mult mai

Ponderea principală a 
revine elementelor tinere, 
caracteriza pînă acum precedentele 
ediții ale campionatelor europene".

Ungariei, 
le-a adus 

La fel, 
franceze, 

Auli Jăr- 
aceasta — 
bune, 
întrecerilor 
fapt ce nu

MOARTEA DISCOBOLULUI
Intr-o corespondență primită de la 

Copenhaga, ziarul parizian „LE 
MONDE" redă dramatica viață și 
moarte a unuia dintre cei mai cunos- 
cuți discoboli danezi, Kaj Andersen. 
Iată reproducerea articolului respec
tiv din prestigiosul cotidian francez : 

„Campionul Kaj Andersen, în vîrs- 
tă de 29 de ani, care a deținut timp 
de 12 ani la rînd recordul danez la 
aruncarea discului, și-a pus de 
rînd capăt zilelor, aruneîndu-se 
tr-unul din turnurile catedralei 
Viborg.

Continuîndu-și turneul în S.U.A,. repre
zentativa masculină de baschet a Iugo
slaviei a jucat la Lincoln (Nebraska)- în 
compania unei selecționate locale. Bas- 
chetbaliștii iugoslavi au obținut victoria 
la limită : 82—80 (44—40). coșul victoriei 
fiind înscris cu trei secunde îhaintea 
fluierului final de cunoscutul Interna
țional Zoran Slavnici.■
în cadrul concursului de natație de Ia 
Koslce, sportivul maghiar Hargitay a 
terminat învingător în două probe : 200 
m bras în 2:30 și 800 m liber în 8:30. 
Compatrioata sa Varasto a câștigat, cursa 
de 800 m. liber în 10:19. Soos (Ungaria) 
s-a clasat pe primul loc în proba mas
culină de 200 m fluture, cu rezultatul 
de 2:12,1.

ADIO, „DIAVOLII1!
*

intr-un comentariu semnat de 
Libero Accorsi, cotidianul „STADIO" 
din Bologna deplînge dispariția din 
campionatul italian de 
gheață a celebrei formații 
din Milano.

„Știrea că «Diavolii» va 
întrecerile Diviziei A a 
puternică impresie. Se știa firește 
că acest club avea dificultăți și că 
nu mai găsea sprijin financiar, tot 
așa cum se știa că în ultimii ani nu 
mai reușise să-și asigure pepiniera.

Situația aceasta confirmă ipoteza 
noastră că hocheiul , 
sport prin excelență montan, afir
mă doar greu în 
Exemplul l-a dat 
echipă de bună 
cîțiva ani, a pățit-o Ia fel ca mila, 
nezii. Fără a mai vorbi de ’Genova 
unde, după construirea unui palat 
sportiv cu pistă de gheață artificială,

hochei pe 
„Diavolii"

forfaita în 
produs o

pe gheață, ca

marile 'centre,
Torino, unde o 

clasă, pînă acum

în scurtă vreme totul s-a năruit ca 
un castel din cărți de joc. *

Cazul capitalei lombardeze, Mila
no, primul oraș al Italiei care a pri
mit un patinoar acoperit, este trist 
pentru că mulți ani jucătorii de ho
chei de 
italiene.
pionatul 
ță de-a 
din Cortina d’Ampezzo a trebuit să 
facă mari eforturi pentru a cuceri 
prima oară titlul. Acum, probabil, 
campionatul țării va deveni1 o între
cere pur., dolomitică I"

aici au dat măsura valorii 
Milanezii au dominat cam- 
național de hochei pe ghea- 
lungul deceniilor și echipa

i

Kaj Andersen a mizat întreaga sa 
viață pe cariera ce i se deschidea în 
atletism. Puțin cîte puțin, el a aban
donat studiile în medicină, pe care 
Ie începuse atît de strălucit, pentru 
a se consacra exclusiv antrenamen
tului foarte dur al ramurii sale spor
tive încă de la primele succese, 
Andersen a avut de-a face cu dife
rite contestații, unii specialiști acu- 
zîndu-1 că s-ar dopa cu produse pe 
bază de hormoni (Dianabol și Ana- 
bolica). Kaj Anderson a reușit totuși 
să se disculpe mereu, iar cele mai 
mari speranțe ale discobolului danez 
se îndreptau spre Jocurile Olimpice 
de la Miinclien, unde dorea să dea 
o lovitură decisivă defăimătorilor 
săi.

Urmăriț de neșansă, Kaj Andersen 
s-a întors de Ia Olimpiadă nu numai 
fără nici o medalie, dar cu aseme
nea dureri în regiunea dorsală, încit 
a fost forțat să abandoneze stadionul 
și competițiile sale. Și asta pentru 
totdeauna I Nimic nu 1 a mai putut 
consola de atunci încoace... Incapabil 
să înceapă un nou drum. Kaj Ander
sen a trăit o vreme între cei de la 
marginea societății. Un lung sejour 
în Franța și îngrijirile pe care le-a 
primit într-uh spital de neuro-psihia- 
trie, n-au fost din păcate de nici un 
ajutor. Singurul mod prin care Kaj 
Andersen a reușit să iasă din lumea 
în care intrase, după ce s-a văzut 
nevoit să abandoneze sportul a fost 
sinuciderea O viață tristă, încheiată 
cu o dramă, pentru unul dintre spor
tivii în care Danemarca își pusele 
ia un moment dat mari speranțe.."

In meci retur pentru Cnna campionilor 
europeni Ia volei masculin, echipa S.V. 
Hamburg a învins, pe teren propriu, cu 
scorul de 3—0, formația austriacă E.S.V. 
Tnnsbruck. Voleibaliștii vest-gennani 
*-au calificat pentru turul doi. La Ge
neva, in cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa locală Servette a cîștigat cu 3—1 
(10—15. 15—6. 15—13. 16—14) in fata for
mației Leixoes Porto. învingători cu 
3—0 în primul Joc, voleibaliștii portu
ghezi au obținut calificarea.

Reprezentativa de rugby a Australiei, 
aflată în turneu în Europa, a jucat la 
Aquila cu selecționata Ttaliei. Rugbyștii 
australieni au terminat învingători cu 
scorul de 59—21 (31—G).

La Preșov s-a desfășurat un mare con
curs de tenis de masă, la care au nar- 
ticlpat sportivi și sportive din Austria, 
Polonia. Ungaria și Cehoslovacia. tată 
rezultatele înregistrate în finalele pro
belor individuale : simplu bărbați: Tu«ai 
(Cehoslovacia) — Beleznai (Ungaria) 
3—1 (21—19. 21—15, 12—21. 21—15): simplu 
femei ; Molnar (Ungaria) — Grofova 
(Cehoslovacia) 3—2 (19—21. 21—12. 18—21. 
2V-16, 21—13): dublu femei: Molnar.
Brill (Ungaria) — Grofova Cibulkova 
(Cehoslovacia) 2—1 (13—21. 22—20, 21—19): 
dublu bărbați : Turai. Korbel (Ceho
slovacia) — Dubechi. Beleznai (Ungaria) 
2—1 (13—21. 25—23. 21—16): dublu mixt: 
Turai, 
teznai. 
21-13,

Grofova (Cehoslovacia) — Be-
Motnar (Ungaria) 2—1 (19—21,

21—18).

Tradiționalul turneu 
hurst (Carolina de 
drept, un campionat ...... .......
fost cîștigat în arest an de 
american Miller Berber (în
42 de ani). Campionul texan. _ _______
570 p.. fiind urmat de comnatrioțij săi 
Ben Crenshaw — 573 p. și Leonard 
Thompson — 575 p.

de solf
Nord), 
mondial

de Ia Pine- 
considerat 

neoficial, a 
„Veteranul" 
vîrstă de 
a totalizat
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