
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ- 
BAZA ACTIVITĂȚILOR DE MASĂ!

CUM St DESFĂȘOARĂ MUNCA

Consfătuirea 
cadrelor 
tehnice 

din atletism

LA ACEST NIVEL ?
® Terenuri de tenis amenajate la... cererea 
membrilor asociației, dar și cu sprijinul lor
® Instructorii voluntari și președinții comitetelor 
sindicale ajută asociațiile sportive • Activitatea 
financiară din asociația sportivă nu poate fi

lăsată pe ultimul plan
„în ansamblul mișcării sportive, 

cea mai largă formă de partici
pare a întregului tineret, a popu
lației, la practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului tre
buie să o reprezinte sportul de 
masă, mijloc de bază pentru for
tificarea organismului și dezvol
tarea capacității fizice a tuturor 
cetățenilor patriei" — se precizea
ză în Ilotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c.

în afara populației școlare, ma
joritatea covîrșitoare a tinerilor și 
tinerelor, a oamenilor de vîrstă 
mai înaintată, este încadrată în în
treprinderi și instituții. în actuala 
formă organizatorică, în toate a- 
ceste unități sînt create asociații 
sportive. Ele constituie — sau ar 
trebui să constituie — nucleul de 
bază al sportului de masă. „Aso
ciația sportivă — ne spunea pro
fesorul Efrem Cherteș, adjunct al 
președintelui Comisiei sport și tu
rism a C.C. al U.G.S.R. — este

și pe miinile oricui
mulți activiști și instructori volun
tari, pasionați și cunoscători ai 
sporturilor. în sfîrșit, asociația 
sportivă poate să atragă masa de 
salariați în amenajarea prin mun
că patriotică a unor terenuri sim
ple, necostisitoare și multifuncțio
nale".

Așadar, acolo, în întreprindere, 
unde se află ATELIERUL, SECȚIA. 
SECTORUL, te asociație se vede 
în gradul cel mai înalt în ce mă
sură activitatea sportivă este 
sau nu cu adevărat de masă.

Avînd acest ghid, am făcut un 
raid prin cîteva asociații sportive 
bucureștene, mergînd exact pe 
coordonatele oferite de interlocu
torul nostru.
5-A FĂCUT O PROPUNERE...

Probabil că vom primi confir
marea cititorilor dacă vom spune 
că tenisul se bucură tot mai mult 
de apreciere din partea amatori
lor de sport. Așa stînd lucrurile

lii secția control macroscopic, 200 de salariate de la Uzina de medica
mente din București fac gimnastică în pauza de producție

Foto : Ion MIHAICA

veriga organizatorică unde Se pot 
cel mal bine materializa prevede
rile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., precum și indicațiile cu
prinse în Planul de măsuri al Co
mitetului Executiv al U.G.S.R. în 
asociații trebuie să se asigure prac
ticarea pe scară largă a sportului, 
în primul rînd de către salariați, 
dar și de către familiile acestora. 
Asociația sportivă este chemată să 
mobilizeze la manifestări conforme 
cu specificul activității salariaților, 
cu programul de timp liber al a- 
cestora, urmărindu-se atît destin
derea cît și menținerea la un grad 
cît mai înalt a stării de sănătate 
a oamenilor. In întreaga activitate 
ce o desfășoară, asociația sportivă 
trebuie să se bizuie pe sprijinul 
larg și să colaboreze cu comitetul 
sindicatului, cu organizația U.T.G., 
să atragă în munca sa cît mal

și la COMBINATUL DE CASE 
DIN BUCUREȘTI sportul alb a 
devenit la... modă. Consiliul aso
ciației sportive, receptiv la dorința 
salariaților, a făcut investigații 
pentru găsirea unui loc unde să 
fie amenajat terenul. Suprafața de 
teren a fost găsită (în strada Bu- 
zești), după care a început mun
ca. în lunile de vară ale acestui 
an, după orele de program, cînd 
mulți bucureșteni plecau să... joace 
tenis, cîțiva membri ai asociației 
sportive de la Combinatul de case 
se îmbrăcau în salopete și mun
ceau voluntar la amenajarea vii
toarelor terenuri. Printre aceștia îi 
putem numi pe inginerii Corneliu 
Pagu, Ștefan Bordei și alții. Fără

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a S-a)
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„TROFEUL CARPAJI" LA HANDBAL MASCULIN

VICTORIE CATEGORICA: ROMÂNIA-U.B.S.S. 24-141

Infiltrat în dispozitivul apărării adverse, Cristian Gațu înscrie spectaculos 
pentru echipa țării noastre. Fază din meciul România — R. D. Germană 

Foto : Dragoș NEAGU
CLUJ 24 (prin telefon).
După o zi de pauză, formațiile 

care participă la întrecerile celei de 
a XlV-a ediții a „Trofeului Carpați" 
la handbal masculin s-au prezentat 
sîmbătă după amiază la startul me
ciurilor penultimei etape. Această a 
IV-a rundă a competiției a adus un 
rezultat surpriză (în întîlnirea Iu
goslavia -r- Danemarca) și o victorie 
splendidă a primei noastre reprezen
tative în fața selecționatei U.R.S.S., 
victorie in urma căreia formația 
României și-a consolidat poziția de 
lideră, avînd mari șanse de a intra 
în posesia rîvnitului trofeu.

ROMANIA — U.R.S.S.
24—14 (12—8)

începutul partidei aduce un In
teresant echilibru de forțe în teren, 
ambele formații jucînd atent pentru 
a nu permite adversarilor să se des
prindă. Cei care reușesc, totuși, să 
„evadeze" sînt handbaliștii noștri, 
care obțin te min. 20 un avantaj’ de 
două goluri : 9—7. Din acest moment 
ei scapă de emoțiile începutului de 
meci și încep să intensifice ritmul 
atacurilor, apărîndu-se în același 
timp cu deosebită atenție. Scorul e-

voluează, firesc, în favoarea echipei 
române, care ajunge să conducă în 
min. 26 cu 11—7. Diferența se men
ține pînă la pauză, imediat după re
luare echipa antrenată de Nicolae 
Nedef și Oprea - Vlase prestînd un 
joc frumos dar, mai ales, eficient.
\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CLASAMENT
1. ROMANIA 4 4 0 0 88—67 8
2. Iugoslavia 4 2 2 0 84—75 6
3. U.R.S.S. 4 2 0 2 80—81 4
4. Danemarca 4 2 0 2 73—81 4
5. R. D. Germană 4 1 1 2 80—80 3
6. România B 4 0 0 4 66—87 0

Avantajul se mărește treptat-treptat, 
datorită în mare parte compartimen
tului defensiv, în care portarul Penu 
(secundat în unele momente cu brio 
de Orban) face o partidă de zile 
mari. în atac, Ștefan Birtalan, cu 
tirul reglat, punctează în forță de 
la distanță (el va înscrie nu mai

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ASEARĂ, LA PLOIEȘTI

ROMÂNIA - BULGARIA 22-14,
LA HANDBAL FEMININ

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). Sîm- 
bătă seara s-a disputat, în sala Vic
toria din localitate, întîlnirea inter
națională amicală de handbal femi
nin dintre reprezentativele României 
și Bulgariei. In fața celor cîteva 
sute de spectatori, echipa României 
a realizat un succes net, întreeîn- 
du-și partenera de joc cu 22—14 
(10—8). în prima repriză, cînd hand
balistele bulgare au și condus, de

In campionatul balcanic de scrimă 

ROMÂNIA (floretă masculin) Șl BULGARIA (sabie) 
MOTOARE IN ÎNTRECERILE PE ECHIPE

altfel, cu 5—3 (min. 13), meciul 
fost mai echilibrat. In partea 
doua a întîlnirii, acționînd 
volt, șutind cu forță șl apărtndu-se 
atent, reprezentantele țării noastre 
au reușit să se detașeze decisiv de 
adversare. Au înscris : Arghlr 7, Soș 
5, Oancea 3, Furcoi 2, Cojocaru 2, 
Ilie 2, Petrovici 1 pentru România, 
respectiv, Nakova 6, Krîsteva 3, 
Mleakova 2, Vasilieva, Zaharieva șl 
Dobreva, cîte unul. Au arbitrat T. 
Curelea și P. Țîrcu.

Partida revanșă va avea loc luni 
seara, de la ora 18, în sala Flo- 
reasca din Capitală.

In deschidere, s-a disputat meciul 
Vulturul Ploiești — Școala sportivă 
Lublin (Polonia), încheiat cu victo
ria localnicelor : 24—16 (12—6).

a 
a 

dezin-

Hristache NAUM

Tudor Petrus (dreapta) și-a onorat titlul balcanic, cucerit miercuri, printr-o bună comportare în turneul echi- „Xde floretă.Iată-l în asaltul cu trăgătorul grec Vghenopoulos Foto : Paul ROMOȘANpelor de floretă. Iată-l în asaltul cu trăgătorul grec Vghenopoulos 
slavia 8—1), principalii autori ră- 
mînînd Petruș și Kuki care au 
ieșit, de fiecare dată, învingători 
de pe planșă. In aceste două me
ciuri ei au fost acompaniațl de Bu- 
ricea care a contribuit cu lv la 
victoria asupra formației Greciei 
și cu 2v în întîlnirea cu floretiștii 
iugoslavi.

In proba de sabie, întîlnirea din
tre sportivii români șl cel bulgari 
a fost extrem de echilibrată. Pri
mele opt asalturi nu au putut adu
ce o departajare, fiecare echipă 
obțlnînd 4 victorii: formația țării 
noastre prin Pop (2), Nilcă (1) șl 
Marin (1), Iar adversarii ei prin 
Mihailov (3) și Hristov (1). învin
gătoare* urma așadar, să fie de

Campionatul balcanic de scrimă 
a fost reluat sîmbătă dimineața cu 
întrecerile pe echipe la floretă 
masculin și sabie, în care sorții au 
voit ca sportivii români să-i întîl- 
nească, încă din primul tur, pe cei 
mai puternici dintre partenerii lor, 
floretiștii șl sabrerii bulgari. La 
floretă, conturile s-au încheiat în 
favoarea trăgătorilor noștri cu 
5—4. După cum se vede, un scor 
strîns care își are explicația în 
evoluția ștearsă a lui Moise, în
vins de toți cei trei componenți al 
echipei bulgare. Ineficienta sa a 
fost compensată, din fericire, de 
buna comportare a lui Kuki care 
a realizat 3 victorii. La acestea, 
proaspătul campion balcanic, Pe- 
truș, a mai adăugat celelalte două 
puncte necesare succesului. In con
tinuarea reuniunii de dimineață, 
floretiștii români au mai obținut 
două victorii, ambele la scoruri 
lafgț (țu gre^y 7—2 și cu Iv.go-

Sebastian BONIFACIU 
Tiberlu STAMA

(Gâptinuare tn vag. a 4-a)

Timp de 4 zile, la Snagov au 
avut loc lucrările ' consfătuirii 
anuale a cadrelor tehnice din atle
tism, la care au luat parte peste 
220 de specialiști. Cu acest prilej 
a fost analizată activitatea des
fășurată la nivelul loturilor repu
blicane în anul 1973, s-a făcut 
un larg schimb de opinii privind 
mijloacele și metodele^ de munc? 
ale antrenorilor și profesorilor 
care lucrează în domeniul atletis
mului. au fost întocmite planurile 
individuale de pregătire ale atle- 
tilor ccmponenți ai iotului olim
pic, planurile generale ale echipe
lor reprezentative.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul general lt. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al
C.N.E.F.S. Subliniind că — în po
fida unor succese realizate — at
letismul românesc se situează 
încă, în ansamblul său, pe o po
ziție mediocră pe plan mondial, 
ca rezultat al muncii încă nesa
tisfăcătoare desfășurate la nivelul 
tuturor eșaloanelor (federație, 
consilii Județene, cluburi etc.), 
prim-vicepreședintele C.N.E.F.S. a 
cerut tehnicienilor care activea
ză în acest domeniu să depună 
toate eforturile pentru îndeplini
rea șl depășirea obiectivelor pro
puse, să acționeze cu fermitate 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor de mare însemnătate reie
șite din Hotărtrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, să laică totul pentru ca 
atleții noștri — printr-o pregătire 
temeinică — să obțină’ la Jocu
rile Olimpice de la Montreal noi 
succese, superioare celor de la 
Miinchen, pentru ca atletismul 
românesc să progreseze într-un 
ritm cît mai rapid.

Astăzi, in Divizia A la fotbal, etapa nr. 15

OPT PARTIDE Șl MAI MULTE ÎNTREBĂRI
IERI: RAPID-CSM. REȘIȚA 0-0

Cea mai mare ocazie a echipei Rapid a fost cea din imagine: deși în poziție favorabilă, Dumitriu II ta 
șuta pe lîngă poartă. (Citiți cronica te pag. a III-a) Foto : S. BAKCSY

PROGRAMUL COMPLET AL JOCURILOR DE ASTĂZI,
CARE ÎNCEP LA ORA 14:

F. C. ARGEȘ
JIUL
C.F.R. CLUJ 
STEAGUL ROȘU
F. C. CONSTANȚA
U. T. A.
SPORTUL STUDENȚESC 
S. C. BACĂU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
STEAUA
DINAMO
„U- CLUJ
A.S.A. TG. MUREȘ 
POLITEHNICA IAȘI 
PETROLUL (stadion Dinamo) 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

IERI, LA COMPLEXUL SPORTIV „23 AUGUST"

Meciul zilei se joacă, fără doar 
și poate, la Pitești între lide
rul învins o singură dată în 
acest campionat, Universitatea 

Craiova, și formația gazdă F.C. Ar
geș. Craiovenii reprezintă formația 
cu procentajul cel mai bun din de
plasare (patru victorii. 3 remize și 
numai o înfrîngere), avînd o apărare 
fermă, în care va reapare Deselnicu, 
și mînuind abil arma contraatacului. 
Dar șl piteștenii au argumentele lor. 
Primul ar fi de ordin psihologic, 
pentru că in cele patru partide din 
ultimele două campionate, oltenii 
n-au reușit decît un punct, și acesta 
la Craiova. Și apoi mal intervine și 
ambiția lui Dobrin și perspectiva pe 
care o poate deschide o victorie.

Un alt derby, în 
acolo unde revelația 
formația gazdă, va 
succesul de la Cluj, 
prestigiu și în fața ocupantei locului 
3, Steaua.’ Va fi un meci de luptă 
(credem, însă și sportiv !) pentru că 
bucureștenii n-au pierdut în ultimele 
trei campionate la Petroșani, iar Jiul

Valea Jiului, 
ultimei etape, 

încerca, după 
o victorie de

Sîmbătă dimineața, turnul de pa
rașutism din 
„23 August" 
efervescența 
sportive. Mii 
și-au dat aici întîlnire pentru a 
asista la demonstrația sportivă or
ganizată cu prilejul reluării acti
vității de pregătire a parașutiști
lor la această modernă bază.

Festivitatea, la care au partici
pat tovarășii Nicolae Matei, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., general-maior 
Grigore Baștan, președinte al Co
misiei centrale de parașutism, co
lonel Nicolae Făgădaru, coman
dant al Aeroclubului Central Ro
mân, a fost deschisă de către pre
ședintele Clubului sportiv munici
pal București, Vasile Istrate. Mul
țumind conducerii de partid și de 
stat pentru sprijinul și grija ară
tată tineretului nostru, prin asi
gurarea unui cadru adecvat de 
pregătire, președintele Clubului 
sportiv municipal și-a exprimat

Complexul sportiv 
a cunoscut din nou 
marilor evenimente 
de tineri bucureșteni

convingerea că și rezultatele — în 
acest sport aplicativ —. vor fi pe 
măsura condițiilor create.

In continuare, demonstrația spor
tivă a oferit o imagine gradată și 
complexă a procedeelor și metode
lor de formare a parașutiștilor. In- 
cepînd cu exercițiile de gimnasti
că la sol, trecînd la cele pe apa
rate șl pe urmă la scara progresi
vă, sportivii bucureșteni și-au de
monstrat din plin buna lor pregă
tire. Au urmat apoi demonstrațiile 
de specialitate. Urcînd pînă la 
înălțimea de 60 m, parașutiștii au 
efectuat 
jate (cu 
metalic), 
lansările libere, cele mai spectacu
loase, în care maestrul sportului 
Ilie Neagu și tinere speranțe ca 
Marin Mincu

la început coborîri dlri- 
voalura fixată de cercul 
trecînd în continuare la

și Marian Sin au ofe-

rit celor prezenți o imagine cît se 
poate de concludentă a frumuseții 
acestui sport. Venit parcă să salu
te sărbătoarea parașutlștilor, aero- 
modelul telecomandat, pilotat de 
către maestrul emerit al sportului 
George Craioveanu, și-a adus și el 
aportul la reușita demonstrației.

Interesul cu care miile de tineri 
prezenți — din rîndul cărora se 
vor recruta viitorii parașutiști — 
au urmărit întregul program și în
deosebi evoluțiile cu parașuta des
chisă, demonstrează în mod eloc
vent atracția exercitată de acest 
sport și ne dă convingerea că, re- 
intrînd în circuitul de pregătire, 
tumul de parașutism de la Com
plexul sportiv „23 August" va adu
ce o contribuție substanțială la 
formarea viitorilor sportivi de 
performanță.

\\\\\\\\\\\\\\\\\Vf

Clasamentul, după jocul de ieri și 
înaintea celor de . 
torul :
1. UNIV. C-VA
2. F.C. Constanța
3. Steaua
4. C.S.M. Reșița
5. Dinamo
6. F.C. Argeș
7. Jiul
8. „U“ Cluj
9. Politeh. Tim.

10. A.S.A. Tg. M.
11. Sportul Stud.
12. Steagul roșu
13. Politehnica Iași
14. Rapid
15. U.TA.
16. C.F.R. Cluj
17. Petrolul
18. S.C. Bacău

astăzi,
14 10
14 8
14 7
15 5
14 7
14 6
14 6
14 6
14 5
14 6
14 6
14 5
14 6
15 4
14 5
14 5
14 4
14 4

este urmă-
3 1 31—14 
2 4
2 5

4
5
5
6
6
5
6
7
6

6
2
3
2
2
4
2
1
3
1
4
2
2
2
1

24—14
19— 14
23—19
20— 17
21— 20
18—14
13—11
12—13
18—25
20—17
12—12

7 12—17 
7 
7
7
8
9

14—18
13—19
17—27
13—20
17—26

23
18 
16
16
16
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
10
9

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

IERI, JOCURI VIU DISPUTATE
Ultimul 

mulul tur 
nai feminin de baschet a progra
mat sîmbătă, în sala Dinamo, par
tidele etapei a IX-a. Iată rezulta
tele șl cîteva amănunte din desfă
șurarea acestor întîlnlri :

UNIVERSITATEA IAȘI — VO
INȚA TG. MUREȘ 48—43 (22—19, 
40—40). Meciul ocupantelor locu
rilor 10 șl 11 a fost extrem de dis
putat, necesltînd prelungiri. De la 
început trebuie să spunem că a 
fost o partidă a ratărilor: pe lîngă 
cele din acțiune — din poziții fa-» 

, Xor^lle. ay fost ratate si 31 aryne

turneu din cadrul pri- 
al campionatului națio-

cărl libere dintr-un total de 48 
(Universitatea 22, iar Voința 9)! 
In primele minute, scorul a avut 
o evoluție strînsă, echipele condu
cted alternativ. în continuare, ie- 
șencele reușesc să se distanțeze la 
7 puncte (19—12, min. 14) dar, 
după aspectul jocului, această di
ferență nu lăsa impresia că va fi 
hotărîtoare. De altfel, așa s-a șl

D. STANCULESCU 
A. VASILESCU

[Continuări naa. a 4 a)
Metrul spQrftțȚtti Ilie Neagu execută, lansarea cu care

4.9 Pteotiiire la turnul de parașutism
se reia activitatea

pună capăt aces-săcăuta, firește, 
tradiții nefavorabile ei. Meci de 

luptă și la Cluj, între C.F.R., forma
ția Învinsă acum o săptămînă în 
ultimul minut la București, și Di
namo, cu orgoliul șifonat după eli
minarea de la Giurgiu, din Cupă.

Multe ambiții însă și în celelalte 
cinci partide, dar și atîtea neliniști, 
S.C. Bacău va forța reduta ambițioa
să a Politehnicii Timișoara, care a 
reușit recent un prețios 2—2 la Re
șița ; F.C. Constanța va încerca să 
iasă din „reflux" în fața Iul A.S.A. 
Tg. Mureș, care știe câ nu a reușit 
decît o remiză în deplasare, dar a 
primit 20 de goluri (sumă record !) ; 
U.T.A., într-o oarecare revenire, 1st 
amintește că ultima dată cînd a în- 
tîlnit Politehnica Iași la Arad a în
vins cu 4—I, însă mal știe că mol
dovenii au învins în acest campio
nat la Ploiești j .U« Cluj vrea să-șl 
spele obrazul la Brașov, acolo unde 

treptele 
la Bucu-

petro.
In fața

va 
tei

nat la Ploiești ; 
spele obrazul Îs 
»« numără eu înfrigurare 
pin* la zona amenințată. Iar 
reștl, pe 
llștii vor 
Sportului 
tot acolo, 
au mal realizat asemenea aurprize. 
Dar cîte oare nu ce pot întîmpla

itadtonu] Dinamo, 
încerca o remis* 
studențesc, ou glndul că 
în șoa. Ștefan cel Măreț
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VINATORII ÎN PLINĂ ACȚIUNE

Virginia Ruzici cu... matricolă de liceeană
Pe arena Progresul se disputau 

campionatele naționale individuale 
de tenis. Era in septembrie, anul 
acesta. Ultimele trei zile ale între
cerii au coincis, pentru una dintre 
jucătoare, Virginia Ruzici, cu cîte-

Virginia Ruzici, radioasă, după cu
cerirea titlului de campioană 

senioare a țării
va examene. Am întipărite in me
morie scene care, trebuie să recu
noaștem, nu le întilnim prea des. Cu 
numai o jumătate de oră înainte de 
tntîlnirea eu Valeria Balaj, dinamo-

de

vista Virginia Ruzici își susținuse 
examenul de chimie. Dar, exact la 
ora programată, ea se afla pe teren, 
ți nimeni in afară de mama sa 
— O prietenă și sfătuitoare ale că
rei povețe au ajutat-o nu numai 
în viață, dar și în foarte multe par
tide de... tenis — și de cel care 
semnează aceste rînduri nu știa 
că aproape o jumătate din noaptea 
precedentă Virginia Ruzici și-o pe
trecuse în fața cărților și caietelor 
cu notițe; in după-amiaza ce a 
precedat confruntarea cu ludith 
Gohn, ultima partidă a campiona
tului, în urma căreia Virginia Ru
zici cîștiga titlul de campioană a 
țării în proba de simplu senioare, 
simpatica jucătoare dinamovistă 
promovase dificilul examen de ma
tematică.

Venea la arena Progresul, și pro
babil se mai afla sub influența în
trebărilor ce îi fuseseră adresate la 
examene, dar reușea de fiecare da
tă să pășească pe celălalt plan al 
emoțiilor. Al emoțiilor și concen
trării pe care le presupune jocul 
de tenis.

Deloc ostentativ — eram convinși 
de lucrul acesta, dar avea să ni-l 
confirme și directorul Liceului nr. 
24, unde Virginia Ruzici este elevă 
în clasa a Xll-a — tînăra jucătoa
re apărea la Progresul îmbrăcată 
in uniformă, de foarte multe ori, și 
cu numărul matricol, se înțelege, 
prins pe braț. Am avut curiozita
tea să discutăm, cu profesorul Du
mitru Bărbulescu, directorul liceu
lui nr. 24. despre' eleva ți sportiva 
Virginia Ruzici. „Mărturisesc că 
îmi place sportul, dar în calitatea 
mea de director, și în primul rînd 
de pedagog, trebuie să am unele 
rezerve, mai ales cînd unul sau 
unii dintre elevi, chiar dacă sînt 
buni sportivi, nu stau prea bine 
cu cartea. Nu este, însă, cazul Vir
giniei Ruzici. Cinstea ce ne-o facem 
este reciprocă: noi sîntem mîndri 
de a avea, printre elevele excelen
te la învățătură din clasa a XII-a, 
pe Virginia Ruzici; la rindul ei. 
Virginia Ruzici poate fi mindră că 
își promovează examenele numai 
bazîndu-se pe știința eî de carte,

și nu pe faptul că, fiind o sportivă 
excelentă, ar găsi cumva „înțelege
rea" noastră. Aș mai adăuga un alt 
fapt semnificativ: este de o modes
tie pe care am dori-o contaminantă 
pentru toți elevii școlii. Cu atît mai 
mult apreciez această trăsătură de 
caracter a Virginiei Ruzici, cu cît 
locul ce-1 ocupă în tenisul românesc, 
acela de „vîrf de piramidă", oferă 
destul teren de... îngîmfare. Nici 
vorbă de așa ceva, însă, la eleva 
noastră".

Acum, cind a împlinit 18 ani, 
Virginia Ruzici și-a făcut... cadou 
șase titluri de campioană a Româ
niei. la junioare și la senioare, în 
probele de simplu și de dublu. Mai 
multe nici nu se puteau, pentru 
simplul motiv că altele nu mai 
există. Altfel...

Toate aceste rezultate reprezintă 
rodii/ seriozității cu care Virginia 
Ruzici privește viața, școala și spor
tul de mare performanță.

A început iarăși sezonul de vînă
toare la iepuri șl fazani. Acesta este 
cel mai deplin sezon, așteptat cu 
arzătoare nerăbdare de către zeci 
de mii de vină tort. Este șl firesc să 
fie așa; o vînătoare de Iepuri sau 
fazani presupune o deplasare scurtă, 
eforturi fizice moderate, o zi de plă
cută odihnă In aer liber și satis
facții multiple. Satisfacțiile sînt, în
totdeauna, în raport direct propor
țional cu numărul iepurilor sau faza
nilor împuțeați. Rar lucru mai trist 
decît fața unui vînător care, după o 
zi de vînătoare la iepuri, se îna
poiază seara cu cartușiera șl cu tolba 
goale amîndouă. în schimb, rar un 
om mai vesel decît vînătorul care 
poate spune seara că peste zi a îm
pușcat 3—4 iepuri sau fazan! — fără 
a fi, bineînțeles, nevoie să mai... 
„scurteze* coada vulpii din fabulă.

Pentru ca satiifacțiile să fie cit 
mai numeroase în sezonul acesta, 
reamintim cîteva reguli elementare, 
cîteva „secrete" care asigură în bună 
măsură succesul la vînătorile de ie
puri și fazani.

Se vînează numai în colectiv, Iar 
regulile care se impun sînt cunos
cute de fiecare vînător.

In primul rînd, despre echipament, 
a cărui culoare nu trebuie să disto
neze față de mediul înconjurător.

De multe ori iepurii, alungați de 
către gonași spre linia vînătorilor, 
își schimbă brusc direcția de fugă, 
înainte de a intra în bătaia puștii, 
șl se duc la vecinii de stand. A- 
ceasta fiindcă vînătorul către care 
venea iepurele, de cum îl zărește 
Ia o sută de metri distanță, începe 
să se pregătească : se proptește mai 
bine 
măr, 
dică 
rlția 
mai ___ ,
sebește un om de copacul lingă care 
stă nemișcat acesta. Vînătorul trebuie 
să rămînă „slană de piatră" pînă 
cînd iepurele a ajuns la 40—35 de 
metri și atunci să epoleze brusc, să 
ochească scurt și să trimită focul 
în aceeași clipă.

Cel mal mulți iepuri șl fazani 
scapă datorită lipsei corecției de o- 
chire; mulți vfnătorl ochesc direct 
In țintă și trimit, Inevitabil, focul In 
urma vlnatulul care trece lateral. Co
recția se va face In raport de dis
tanța la care trece vlnatul și viteza 
Iul de deplasare. Spre exemplu, la 
un fazan care trece în zbor lansat, 
prin fața vînătorulul, Ia 30 m dis
tanță cu o viteză de 12—15 m/sec., 
vînătorul va trage cu aproximativ 3 
m înainte.

Sînt multe metode de tir cu pușca 
de vînătoare, dar cea mai răspin- 
dită; și mai eficientă este urmărirea 
vînatului cu pușca Ia ochi, depăși
rea lui (eu țevile) și apoi declanșa
rea focului. în acest caz, corecția va 
fi mai mică.

Pentru majoritatea vînătorilor, este 
cel mal greu de împușcat fazanul 
care vine în zbor, din față, și trece

peste capul vînătorulal. în acest caz, 
vînătorul trebuie să-1 urmărească cu 
țevile încă de la distanță, să-1 de
pășească, acoperlndu-1 cu țevile șl 
să tragă înainte ca pasărea să a- 
jungă deasupra capului său, în caz 
contrar, îl va lăsa să treacă șl va 
trage In spate, avlnd silueta păsă
rii deasupra țevilor puștii.

O ultimă recomandare t nu trageți 
în vlnatul care s-a apropiat mult 
de linia vînătorilor; există perico
lul ricoșeurilor sau chiar acela de 
a împușca direct un vecin de stand ; 
lăsați vlnatul să treacă în spate, în- 
toarceți-vă ridicînd la ve'rticală țe
vile puștji și apoi ochiți și trageți. 
Timp pentru aceasta rămîne suficient.

Și, acum, nici o urare, fiindcă, pe 
ici pe colo, mai există cîte... un su
perstițios.

Ilie CIRCIU

REGATA PENTRU FEMEI

ACUM 90 DE ANI

IN APELE ROMANEȘTI
f într-o veche publicație apărută 
la București, acum mai bine de 
treizeci de ani, se relevă că la un 
anticar din Capitală a fost găsită, 
spre vânzare (faptul se petrecea 
prin anul 1936—37) o cupă de ar

consemna vreun cronicar al vre
mii, de vreme ce li s-a rezervat și 
o regată anume a lor, dotată cu 
un asemenea valoros trofeu.

Fotografia însoțitoare a acestor 
rînduri primește, în aceste împre-

pe picioare, pune pușca în u- 
oehește, o lasă jos, iar o ri- 
etc. Secretul este ca la apa- 
iepurelui să nu faci nici cea 

mică mișcare. Iepurele nu deo-

OCTOMBRIE - 
„LUNA CADOURILOR" 

PENTRU VIKTOR SANEEV
Pentru Viktor Saneev, recordma

nul mondial al „cangurilor", luna 
octombrie este... cea mai frumoasă 
din an. De ce ? Pentru că, cu foarte 
puține excepții, în octombrie Saneev 
a realizat cele mai frumoase perfor
manțe ale carierei, sale :

— în octombrie 1968 a cîștigat. la 
Ciudad de Mexico; titlul de campion 
olimpic la triplusalt, stabilind și un 
record mondial (17,39 m) ;

— în 1969, la 17 octombrie, sare 
la Suhumi 17,34 m — cea mai bună 
performanță mondială a acelui se
zon ;

— în 1970, la 18 octombrie, tot la 
Suhumi, reușește 17,12 m, de ase
menea cel mai bun rezultat din lu
me al acelui an ;

— în 1972, tot în octombrie și tot 
la Suhumi, sare 17,44 m și redevine 
recordman mondial, depășind cu 4 
cm rezultatul cubanezului Pedro 
Perez-Duenas.

— în sfîrșit, anul acesta, la sfîr- 
șitul lui octombrie, Saneev a reușit 
17,12 m, cel mai bun rezultat al său 
din actualul sezon.

Să mai notăm că atletul sovietic 
este născut la... 3 octombrie 1945 și 
că în fiecare an, la 18 octombrie, în 
orașul său natal, Suhumi, are loc 
un concurs de triplusalt intitulat 
Festivalul Saneev" !

Fotbaliștii din Cornillon și dirt 
Montfrin (două mici localități fran
ceze) își vor aminti desigur multă 
vreme meciul lor de duminica tre
cută. Au și de ce. în focul întrecerii, 
un mistreț — care „bătea" la vreo 
100 kg, numai... mușchi — a țișnit, 
dintr-o lizieră, pe teren. Cîțiva ju
cători mai curajoși s-au încumetat 
să alunge animalul; majoritatea 
însă s-au refugiat, la locuri mai 
sigure, în cea mai mare viteză. 
Din fericire, totul s-a terminat cu 
bine : sfidînd atracția universală a 
fotbalului, mistrețul s-a retras cu 
demnitate în direcția pădurii veci
ne și meciul a fost reluat cu și mai 
multă înverșunare.

PERFORMANȚE CARE NU POT FI UITATE...

FOTOGRAFIE INEDITĂ A VICTORIEI VÎLCU

de'alfadatâ 
în Romania

Activitatea de mulți ani in sala 
de sport a Victoriei Vîlcu ne-a dat 
prilejul să-i publicăm, în mai mul
te rînduri, fotografia in paginile 
ziarului, ți nu de puține ori chiar 
în pagina întît. Multiplă campioa
nă a țării, participantă la compe
tiții internaționale de primă mări
me, între care ți la campionatele 
mondiale de la Varna din 1369, 
unde a ocupat un onorabil loc 6 
la exercițiul liber fără obiect, Vic
toria Vîlcu este, de dțiva ani, an- 
trenoare, dăruind cu pasiune și pri-

cepere ceva din sufletul ei micu
țelor fetițe care doresc, să devină... 
campioane.

Astăzi, o fotografie inedită a Vic
toriei Vîlcu. Ea a fost surprinsă nu 
tn sala de sport, ci la Casa căsăto
riilor de pe lingă Consiliul popular 
al sectorului 5, unde ieri a avut loc 
ceremonia căsătoriei talentatei 
noastre gimnaste cu inginerul pro
iectant Eugen lonescu, de. la Insti
tutul de studii și proiectări gospo
dărești și comunale. Sincere urări 
de fericire noii familii !

0 LUCRARE UTILĂ PENTRU ÎNVĂȚĂTORI*)

glnt masiv, care purta următoarea 
inscripție : „SULINA REGATTA — 
10"' SEPTEMBER 1887. LADIES 
PRIZE. WON BY", inscripție înca
drată în detalii de ornament fili
granat, de bună exprimare artisti
că.

Neîndoios că însemnarea este, ca 
și trofeul, un autentic document 
care dovedește, fără echivoc, ci 
încă acum nouă decenii, în apele 
românești ale Sulinei existau iubi
tori și practicanți ai sporturilor 
nautice cu ambarcațiuni cu velatu- 
ră. Iar între aceștia se aflau și fe
mei sportive, „cocoane voluntare 
și neînfricate pe luciul, nu întot
deauna docil, al apelor", cum ar

jurarl, valoare de document, 
rîndu-i, după documentul în 
gint pe care îl reprezintă însuși 
trofeul.

(Din colecția V. FIROIU)

După „Metodica predării educației fi
zice", apărută ru cu mult timp în urmă, 
iată că o nouă lucrare din domeniul pe
dagogiei se adaugă bibliografiei de spe
cialitate. Este vorba de „Metodica pre
dării educației fizice pentru clasele 1—4", 
realizată de trei cunoscuti 
Maria Login, Gheorghe Mitra 
Vodă.

Volumul, ce se adresează 
rfnd învățătorilor și elevilor ,. ___ .
liceelor pedagogice, care pregătesc cadre

specialiști:
și Mlrcea

în primul 
școlilor și

UN ANTRENAMENT DE 5000 KM!

didactice pentru ciclul primar, abordează 
cîteva probleme interesante privind influ
ența educației fizice asupra dezvoltării 
șl formării organismului, particularită
țile dezvoltării biomotrice a elevilor șl 
aplicarea principiilor și metodelor de în- 
vățămînt la acest obiect. De asemenea, 
el cuprinde indicații privind formele de 
organizare a lecțiilor de educație fizică, 
de amenajare a terenurilor șl spațiilor 
necesare desfășurării în bune condiții a 
orelor, de procurare și confecționare a 
materialului sportiv.

Sîntem convinși că această Metodică 
va contribui la mal buna orientare a 
cadrelor didactice 
tori, la creșterea 
educație fizică șl

și a viitorilor învftțâ- 
eflciențel orelor de 
sport la clasele 1—4.

T. SIRIOPOL

REFLECȚII.
• La box, mi-am dat eu seama, 

ce mare diferență este să stai pe 
podium sau să stal pe.„ podea.

• Am remarcat Ia fotbal efi, 
ori de cîte ori un jucător este 
lovit la fluierul piciorului. se 
aude Cuierul... arbitrului.

• Dacă la atletism există sări
tura în înălțime ți săritura în 
lungime, de ce n-ar exista șl să
ritura tn... lățime ?

• Este un 
fotbal mult 
se obțin cu 
ÎL- jucători.

• Dacă la 
șl azi unii care „fură plecarea", 
de ce oare nu-i poate prinde 
nimeni ?

• In tenisul modern, cel care 
nu „vine la fileu» ia sigur 
„plasă"...

• Sistemul practicat la fotbal, 
cu „schimbul de locuri", dă re
zultate foarte bune... Cumperi bi
let de „peluză" și treci la... „tri
bună".

• Am văzut odată pe un cen
tru înaintaș care nu avea de loc 
chef de joc căci își făcuse „che
ful" cu o seară Înainte...

lucru dovedit că la 
mei bune rezultate 
„11 metri" decît cu
alergări mal există

V1NTILA MATEESCU

în ultima vreme, bicicleta a re
venit la ordinea zilei, reintrind în 
vechile ei drepturi. Pretutindeni, 
pe toate meridianele, ea cucerește 
tot mai mulți ndepți care, fie pen-

tru un week-end, fie pentru ex
cursii de lungă durată sau pentru 
transportul zilnic, au început s-o 
prefere automobilelor.

Oicloturiștii, temerarii care se 
avîntă pe șoselele lumii în adevă
rate expediții solitare, revin și ei 
în actualitate și... se înmulțesc o- 
dată cu numărul de adepți ai bi
cicletei.

Unul dintre aceștia, inginerul Iu
goslav Alexandr Nakioi, originar 
din orașul Kraguevaț, ne-a vizitat 
de curînd la redacție, cu prilejul 
turului pe care-1 efectuează pe un 
itinerar de... antrenament: Iugo
slavia — România — Bulgaria și 
retur. Acest traseu, care va măsu
ra peste 5 000 de kilometri, îi asi
gură polisportivului Iugoslav (a 
mai practicat judo, karate, parașu
tism, box și alpinism) o excelentă 
verificare în vederea apropiatului 
său „Tur al lumii", în care va por
ni peste circa trei luni.

Celor ce consideră că un aseme
nea tur al lumii este numai o pro
blemă de ambiție, trebuie să lea- 
mintim, însă, că pentru a rîvni la 
performanța pe care și-a planifi
cat-o cicloturistul iugoslav trebuie 
să ai în spate cîteva zeci de mii 
de kilometri I Or, Sașa Nakici, la 
numai 30 de ani, are la activ trei 
tururi ale Europei, două ale Iugo
slaviei și alte cîteva itinerarii mai... 
mici, cum este cel pe care-1 între
prinde acum. (al. h.). -----

Gh. Mitra, M. Vodă•) Maria Login, __  ___ ,
— Metodica predării educației fizice la 
clasele 1—4, Editura didactică și pedago
gică, 1973, pag. 137, Iei 3,65.

...„Europenele" din 1957 declanșa
seră ambiții njajore în rindul selec- 
ționabililor. Pînă atunci, nu ne mîn- 
dream decît cu două succese : Anten 
Oșca — locul II în ediția 1937, la 
Milano, ți Mircea Dobrescu — tot 
locul secund in ediția 1955, la Berlin. 
Dar acum se spera mei mult, după 
ce, cu , un an înainte, la J.O. de la 
Melbourne, toți cei patru boxeri din 
delegația noastră — Linca, 
Dobrescu și Dumitrescu — 
pe podium.

La 25 mai, cursa pentru
a început la „Zimny stadion’ __
Praga. Gheorghe Negrea a avut de 
rezolvat mai întîi meciul cu Ahmed 
Bogumic, pe care l-a expediat la 
podea încă din primul rund... Sur
priza campionatelor a furnizat-o însă 
Mihai Trancă — actualul gazetar 
sportiv — care după ce l-a slcîit cu 
serii rapide pe...celebrul Mc. Taggart, 
l-a îngenunchiet pentru opt secunde 
cu o lovitură teribilă. în cele din 
urmă. Insă, titlul de campion olimpic 
al lui Mc. Taggart a cîntărit mult 
in aprecierile juriului, care l-a de
clarat... învingător.

Românii îți continuau cu ambiție 
ascensiunea spre medalii... Sita cer
nea, dar Dobrescu, Mariuțan șl Ne
grea aveau să ajungă în semifinale. 
Adversarul lui Negrea : cehoslovacul 
Zeenek Cipro.

...După numai 
luptă, antrenorul 
buretele...

Negrea ajunsese 
vea acum în față 

, col : pe bulgarul 
aceeași seară, „. 
Dobrescu avea

1 șansa în disputa cu vest-germanul 
Homberg. De asemenea, Vasile Ma
riuțan, tlnărul nostru greu care își 
croise cu dîrzenie drum spre piscuri, 
urma să încrucișeze mănușile cu bo
xerul sovietic Abramov. Deci, trei 
rbmâni în finalele de la Praga ! A- 
cesta era cel mai mare succes al 
boxului românesc 
acea vreme. Cine
„aurul" ?

Mircea
Homberg, 
trează cu 
lupta de .
lui Mircea sînt inutile... EI este o- 
bligat să se mulțumească, din nou,
cu locul doi șl medalia de argint.

...Acum, e rîndul lui Gheorghe
Negrea !

...îl cunoaște pe bulgar. A mai
dat ochii cu el. Știe ce are de fă
cut. Se aude primul sunet de gong. 
Iată, Ghiță, acum ți se oferă șansa 
cea mare! Spasov manevrează abil 
directa de stînga, dar Negrea are 
replica pregătită. Țintește precis cu 
o clipă mai devreme decit bulgarul, 
și-l descumpănește în acțiuni. O dată, 
de două ori, de zece ori... Românul 
e mereu cu atenția trează, iar „pis
toanele" funcționează ireproșabil. Sur
prins șl descumpănit, Spasov bate în 
retragere... F. semn bun.!

Gong. Finalul primei reprize.

Negrea, 
urcaseră

medalil
din

două minute de 
lui Cipro arunca

în finală. Mai a- 
un singur obsta- 
Petar Spasov. In 

.liliputanul" Mircea 
să-și încerce și el

la C.E. pină în 
va smulge Insă

ratează din nou... 
con-

Dobrescu
cu garda inversă, îi 
dreapta și evită sistematic 
aproape. Toate eforturile

,Aș vrea să «Se- 
știu

șl cele 
ori in

PETRE STREINU, CLUJ. Scorul dtotre 
Iile Năstase și Stan Smith este, în mo
mentul de față, 7—7. Au fost numărate 
bine victoriile Iul Năstase, dar nu 
ale lui Smith, învingător de 4

91 de trei turneeori în ____
Wimbledon), 

șl P.S.-ul:

„Cupa Davis" , ..
(Salisbury, Hampton șl 
Apreciem Intervenția dv.
„Doresc ca Năstase să clștige de-acl Îna
inte toate meciurile pe care le va Juca 
cu Smith". Ne permitem o 
șl cu alții!

ION SIMEÎSCU. COMUNA 
N-am putut descifra numele

completare:

TISMANA. 
_____ ,__________ ,___ ______ dv. Cred că 
aceeași soartă ar fi avut-o Champollion, 
dacă ar fi trăit astăzi! Oricum, aveți 
răspunsul cerut: campionatul mondial 
de fotbal din Mexic a început în ziua 
de 31 mai 1970 și s-a încheiat in ziua 
de 21 Iunie. Tn 1974, în R.F. Germania, 
întrecerile vor dura între 13 iunie șl 7 
iulie.

M. GH. BUCUREȘTI. „ , 
vin crainic-reporter la radio. Nu 
dacă problema este de competența dvî“ 
Nu este de competența noastră, dar nici 
de-a... dumneavoastră, ținînd seama de 
dificultățile cu care vă exprimați în 
scris. Dar la microfon 1 Nu este suficient 
să vorbești repede pentru a deveni 
crainic-reporter 1

M.H.D.. PUCIOASA. 1. Un grup de su
porteri dlnaznoviști afirmă că, în ediția 
1964—■65, Dinamo a învins Steagul roșu 
cu 10—0, în timp ce dv. susțineți că sco
rul a fost 10—1. Scorul indicat de dv. 
este cel exact.. Nu știu, însă, dacă în 
urma acestei precizări poziția dv. față 
de grupul acela de „dlnamoviștl tofocați" 
s-a îmbunătățit prea mult. Ce mi-e 
10—0, ce ml-e 10—1! 2. In ediția 1970—71. 
C.F.R. Cluj a întrecut Steaua cu #—0. 
Dacă n-aș avea în față caietul cu 
rezultate, nici mie nu ml-ar veni să 
cred. Șl vă asigur că n-am scria rezul
tatul invers 1

MARCELUS CÎRCIUMARU, COMUNA 
cilieni, Donose n-a... dispărut. Nu mai 
joacă la Universitatea Craiova, dar este 
unul din jucătorii de bază ai Chimiei 
Rîmnlcu Vîlcea. N-a părăsit, deci, melea
gurile oltenești.

PETRU MARDARE, BUCUREȘTI. În 
returul ediției 1962—63, Rapid a învins 
Petrolul cu 6—1. Cîteva săptămînl mal 
tîrziu, în turul ediției 1963—64, tot la 
București. Petrolul întrecea Rapidul cu... 
6—0. Fotbal, mari slnt minunile tale!

CONSTANTIN NEGOIA, COMUNA LT- 
POVĂȚ. Feyenoord cîștigase Cupa Cam
pionilor Europeni și Cupa Intercontinen
tală, cînd înttlnindu se cu U.T.A., în ur«

ii vedem pe Ion Popa surîzător i
— Merge bine. Bravo I Nu te pre

cipita I
De jos, aude șl glasul lui Axiotti.
— Fă pasul lateral la eschivă 1
Gong. O respirație mai lungă șl 

Începe actul doi. Spasov se dezlăn
țuie. Dar Negrea îi răspunde prompt 
cu directe și upercuturi de stingă la 
ficat. Spasov caută insistent lupta 
de aproape. Se schimbă lovituri, pu
ternice. Deodată, sibianul aude vocea 
îngrijorată a antrenorului :

O stingă scurtă la ficat Spasov 
icnește de durere. Negrea înțelega 
c-a lovit acolo unde trebuie ! Re
petă lovitura, Spasov se crispează șl, 
vlăguit de durere, se agață. Dar ro
mânul nu-1 slăbește. II bombardează 
din toate pozițiile. Gongul final îl 
găsește pe Negrea în superioritate 
evidentă.

Ghiță aleargă spre colțul său, fa 
culmea fericirii...

— Bravo, ai învins, îi strigă PopS 
și Axiotti.

A început lupta... Două minute mai 
pe

tîrziu, pumnul lui Negrea îl dobora 
Cipro

— Pleacă Ghiță, stai la distanță ! 
Da. Tot Ia distanță e mai bine. 

O directă, încă una.
Bulgarul a obosit. Acroșează. Gong. 

Deci, din nou la coîț. Iată-1 pe 
Popa, parcă un pic supărat :

— Ce te bagi la bătaie ?, N-am 
vorbit noi ceva ?

Negrea Iasă privirea In jos, mar
cat de oboseală.

— Al meciul In mină, continuă 
Popa. Acum ataci Iarăși cu „serii" 
de directe, dar numai de la dis
tanță. Clar ?

Negrea încuviințează. Se ridică de 
pe scaun. Mai .sînt trei minute pînă 
ia medalia mult dorită. Iată, Spasov 
pornește spre centrul ringului, dar 
nu mal pare atit de sigur ca la-n- 
ceput. Primele un-doi-uri îl fac să 
se clatine. Caută să uzeze de late
rale, dar Negrea primește loviturile 
In mănuși.

mStoare* ediție « Cupei campionilor 
europeni, a fost eliminată! 1—1 la Rot
terdam șl 0—0 la Arad. Prin dublarea 
golurilor înscrise In deplasare, scorul ge
neral a devenit 2—1 pentru U.T.A.

z FREDERIC MOISES, RUPEA. Slnteți, 
orlclnd, un musafir așteptat In coloanele 
noastre.

OTTO LORINCZ, BAIA SPRIE. A da 
vina pe arbitru, este una șt a... da în 
arbitru, este alta! Chiar dacă ar fi avut 
motive întemeiate să se plîngă de arbi
trajul Iul Aurel Pop (Cluj), In meciul de 
„cupă" dintre Minerul Baia Sprie și Mi
nerul Bala Mare, spectatorii n-aveau 
dreptul să reacționeze de maniera pe 
care dv. parcă, parcă, o scuzați. In alta 
ordine de idei, să nu uităm că mulți 
dintre spectatorii gălăgioși de pe tere
nurile de fotbal, care ar vrea să... con
ducă el meciul, șl nu arbitrul, n-au avut 
ocazia nici măcar să vadă cum arată la 
față regulamentul jocului de fotbal, șl cu 
atît mal puțin au avut putința să-1 în
vețe. N-am dreptate? Dau un —.. regat 
pentru o clipă de sinceritate î

Cei doi antrenori îl îmbrățișează... 
Medalia de aur va fi de acum ă lui... 
Iată și decizia. Unanimitate!

Apoi, clipa mult visată... La mie
zul nopții, Karl Bohm îi prinde cen
tura de campion european și Ii dă
ruiește cupa de cristal. Răsună imnul 
țării, iar drapelul tricolor se înalță 
pe catarg sus, sus da tot...

Dar ce sînt cu picurll aceștia care 
s-au ivit la ochi ? Stropi de sudoare 
sau lacrimi, lacrimi adevărate, de 
emoție și de bucurie? „Vojnicul din 
Sibiu" nu-șl dă seama încă, e prea 
tulburat, știe că un sportiv trebuie 
să-și Infrîngă emoția, să fie neclin
tit, în toate ocaziile... Dar lacrimile 
bucuriei nu pot fi zăvorite niciodată, 
iar amintirea lor va dăinui o viață 
întreagă...

George MIHALACHE

s îl via mărginean, copșa mica. 
Ați început să întocmiți un album inti
tulat „Dlnamo". Din păcate, el are multe

paglnt. Iar dv. puține fotografii de-ale 
dinamovițtllor. Poate că vă sare cineva 
In ajutor! Dar, să comunic slmpatizan- 
ților lui Dinamo adresa dv. completă: 
strada Colectiviștilor nr. 1.

T. FILIPIDESCU. BUCUREȘTI. Rondelul 
este frumos versificat, dar parcă nu e 
momentul să-i flatăm pe fotbaliștii noș
tri. In așteptarea acestui moment, ne-am 
oprit asupra catrenului adresat acelor 
Înaintași (se știu ei!) care n-au Înscria 
încă nici un gol în actualul campionat:

Pentru eî, e mică poarta 
(Șapte metri ! Puțin. Zău !) 
Lor le-ar trebui o poartă.

De aici, pin’ la... Buzău!

RODICA SANDULESCU, sanicolaul 
MARE. întrebarea n-a fost clară. în 
ediția 1970—71. Dinamo a învins la Arad 
cu 2—0. în ediția următoare, scorul, tot 
la Arad, a fost 2—1, prin punctele în
scrise pentru bucureștenl de către Bata- 
cliu. Acesta este meciul la care ați asis
tat dv, și nu cel din 1970—71.

ilustrații ; N. CLAUDI’J
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TOT ILEANA SILAI A DUS GREUL

AL PATRULEA MECI
RAPID

de căutări, 
care de- 

formă eom-

CUPA REDEVINE... 
CUPĂ

0 La 32 de ani recordmană la 1500 m • Un nume care trebuie reținut:
Elisabeta Bakalar • Svetla Zlateva domină proba de 800 m

Sezonul 1973 a adus în proba fe
minină de 800 m o schimbare a ie
rarhiei, atletele care au dominat-o 
în ultimii 3—4 ani . cedînd pozițiile 
fruntașe în clasamentul anual. Cam
pioana olimpică Hildegard Falck a 
pierdut recordul mondial în favoarea 
Svetlei Zlateva și deține abia al 
9-lea rezultat al anului, în timp ce 
Vera Nikolici și Ileana Silai nu au 
reușit să pătrundă între primele 10 
performere.

Marea revelație a distanței celor 
două ture de stadion o constituie a- 
tleta bulgară Svetla Zlateva. Remar
cată la Munchen, unde a cîștigat o 
semifinală cu cel mai bun timp, Svet
la a devenit în acest an prima aler
gătoare a lumii, reușind la Balcania
da de la Atena să doboare recordul 
mondial (1:58,3) stabilit de Falck în 
1970. La Edinburgh, la Cupa Europei 
Zlateva a fost învinsă, la sprint, de 
Gunhild Hofmeister — singura atletă 
din vechea generație care nu a cedat 
teren în acest an —, dar acolo ea a 
condus toată cursa, irosindu-și energia 
împotriva

Ce mai 
primelor 
ria are 3 
toare ale 
nute ! —, că numărul celor care au 
coborît sub două minute a mai cres
cut cu 
Katolik 
gînd Ia 
trecerea 
Nikolici 
etita vreme fără succes, tinde să nji 
mai fie, iată, o graniță !

La 1 500 m, Ludmila Braghina, atît 
de categoric detașată la J. O., unde 
cu fiecare tur eliminator pulveriza 
recordul mondial, a reintrat în plu
ton, nereușind să coboare măcar sub 
4:10.

A revenit puternic în prim plan 
Karin Krebs (fostă Burneleit), care 
deține cea mai bună performanță a 
sezonului, dar adevărata revelație o 
constituie junioara suedeză înger 
Knutsson (18 ani, 1,69 m, 48 kg), cam
pioana europeană de junioare a pro
bei.

unui vînt puternic.
putem remarca din tabloul 

10 performere ? Că Bulga- 
atlete între primele alergă- 
lumii — două sub 2 mi-

trei — Tomova, Politz și 
(fostă Skowronska) — ajun- 
7. Această „graniță" pentru 
Oăreia Ileana Silai și Vera 

au alergat — la propriu 1 —
Un pluton de alergătoare valoroase: Ileana Silai, 

Hildegard Falck
(4:23,1 față de 
formanțelor 
este mediocră.,

Vladimir MORARU

Svetla Zlateva (44).
Vera Nikolici (404), 
etc

este în regres din punct de vedere 
al mediei primelor 10 alergătoare 
(2:08,6 față de 2:08,4) în timp ce la 
1 500 ni, cu toată creșterea realizată

4:27,1), valoarea per- 
alergătoarelor noastre

ROMÂNIA EUROPEAN Șl MONDIAL

8C0 METRI

FARA CA
i FEROVIARII SĂ ÎNSCRIE...i C.S.M. REȘIȚA ' 0
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Stadionul Giulești; teren bun; timp frumos: spectatori, aproximativ 
10 000. Raport de corniere : 6—9. Raportul șuturilor la poart» : 10—13 (pe spa
țiul porții ; 3—3).

RAPID : Roșea — Pop, Grigoraș, FL. MARIN. Codrea — Rlșnlță, M. 
Stelian — Petreanu (min. 80 Savu), Dumitriu n, Neagu (min. 46 stanca), 
BARTALES. ♦

C.S.M. REȘIȚA : II.IEȘ — OLOGEANU, GEORGEVICI, KISS. Redntc 
— Pușcaș. Beldeanu — Atodiresei, Volnea (min. 58 Roșea), NESTOROVICI, 
Florea.

A arbitrat: 1OAN RUS (Tg. Mureș) **■*•**, ajutat la linie de N. 
Barna (Tîmăvenl) și I. Hristea (Alexandria).

Trofeul Petscliovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—2 (1—1).

irLa 32 de ani, Ileana Silal a rămas 
prima alergătoare de semifond a ță
rii. La începutul sezonului, ea anun
ța trecerea la distanța de 1500 m, 
dar. la prima participare, am văzu
t-o abandonînd. Am crezut atunci că 
momentul retragerii este aproape, dar 
ambiția Ilenei a fost mai mare și 
iat-o la sfîrșitul anului recordmană 
și la 1,500 m, cu un rezultat bun i 
4:12,0. Și performanța sa de la 800 m 
este destul de detașată de cele ale 
următoarelor atlete, dar acum Ileana 
Silai nu mai are — și este firesc — 
„punch“-ul de odinioară și de aceea 
nu mai poate spera la victorii în 
confruntări cu Zlateva sau Hofmeis
ter. Oricum, un sincer bravo pentru 
această admirabilă atletă de care a- 
tletismul nostru mai are încă nevoie.

Natalia Andrei a realizat la 800 m 
un rezultat identic cu acela din 1972, 
In timp ce la 1 500 ni performanța 
sa a fost mai slabă. Rafira Fița nu 
a mai reeditat cifra din 1972, ca și 
Maria Lincă, aceasta din urmă pro- 
greslnd Insă consistent — 3 secunde' 
— la 1 500 m.

Foarte spectaculos progresul juni
oarei lî — născută In 1957 — fclisa- 
beta Bakalar. ajunsă într-un singur 
an a 5-a performeră a țării și în care 
îndrăznim să vedem pe adevărata 
succesoare a Ilenei Silai.

In ansamblu, avem destul de pu
ține motive să fim satisfăcut! de ni
velul celor, două probe. - Cea de 800 m

2:02.8 
2:05,3 
2:07,1 
2:08.1 
2:08.8 
2:10.3 
2:10.6 
2:10,9 
2:11,1 
2:11.4

1500

4:12.0
4:14,9
4:18.4
4:22.4
4:22.6
4:25.5
4:27.2
4:27.8
4:39,0
4:30,2

Wergem
BASCHET : sala Dinamo, ora 8.30: 

Voința Tg. Mureș — Sănătatea Satu 
Mare. „U“ Timișoara — „U“ Iași; de 
la ora 13: olimpia — I.E.F.S., Crlșul
— 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. IT — Progresul (m). Voința
— P.T.T. <m) — meciuri în cadrul 
Diviziei B

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

FOTBAL : stadion Dinamo, ora 14: 
Sportul studențesc — Petrolul (Divi
zia A); stadion Politehnica, ora 13 : 
Sportul studențesc — Petrolul (tine- 
ret-rez.erve); stadion Metalul, ora U: 
Metalul — Nitramonla Făgăraș (Di
vizia B): stadion Progresul, ora 11: 
Progresul — Flacăra Morenl (Divi
zia B); teren Sirena, ora Ut Sirena
— Tehnometal (Divizia C); teren 
Flacăra roșie, ora 11: Flacăra roșie
— Argeșul Mlhălleștl (Divizia C); te
renul Voința, ora 11 : Voința -»■ Azo
tul Slobozia (Divizia C): teref» Laro- 
met, ora 11: Laromet — Electronica 
(Divizia C).

HOCHEI : Patinoar „23 August", 
ora 16: I.P.G.G. — Tlrnava Odorhel. 
tn cadrul seriei a n-a a Diviziei A.

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

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

RUGBY : teren Vulcan, ora 9.30 : 
Vulcan — Farul Constanta; teren 
Parcul Copilului, ora 9: Sportul stu
dențesc ' — C.S.M. Sibiu; ora 10.30: 
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 
(meciuri In 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 11 <f), ora 11.30: Voința Bucu
rești — I.E.A.B.S București (m) — 
meciuri tn cadrul Diviziei A.

TIR : Poligon Dlnamo, de la ora 
8,30 : întreceri în cadrul „Cupei O- 
limpla" la arme cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Dinamo, ora 11,30: 
Medicina — Universitatea Timișoara 
(f A), Dlr.amo — Universitatea Cra
iova (f A), sala Giulești, ora 8: Lo
comotiva — Farul Constanța (m B), 
I.E.F.S. — „U” Cluj (f A). Rapid — 
„U" Cluj (m A), I.E.F.S. — C.S.U. 
Galati — .te A), Medicina — Electra 
(m B).

% 
ț 

■2. 
%

RECORD 2:00,0 (1972)
I. Sila!
N. Andrei
R. Fița
M. Lincă
E. Bakalar
M. Puică
M. Paulewu
V. Neagu
Cl. Iacob
V. Jitaru

RECORD 1:57,5
Zlateva 
Hofmeister 
Tom ova 
Katolik 
PoUtz
Krebs 
Sabaite 
Alliscn
Falck
lor danova

s.
G.
E. 
E.
M. 
K.
N. 
J.
H. 
P.

(1973)
(Bulgaria) 
(R.D.G.) 
(Bulgaria) 
(Polonia) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(Anglia) 
(R.F.G.) 
(Bulgari»)

I
I
I

Ineficacitatea atacului rapidist 
tinde să devină cronică...

Numai 14 goluri marcate în 15 
etape, iată o „recoltă" din cele mai 
slabe ale acestui campionat, situa
ție cifrică agravată actualmente — 
în sensurile ei — de împrejurarea 
că in patru întâlniri CONSECUTI
VE din ultimele săptămîni (Sportul 
studențesc, Politehnica 
Chimia 
Reșița) 
bucuria

Stare 
dit, pentru că ea _ _
Pe fondul unei poziții precare in 
clasament și — mai ales — are cea 
mai logică explicație în jocul 
STRUCTURAL SLAB al comparti
mentului ofensiv 
deci o defecțiune DE 
de conjunctură.

Am asistat, ieri, la 
în plus a adevărului 
mâții, feroviarii avînd 
C.S.M. Reșița — în ciuda raportu
lui de șuturi la poartă, care le este 
defavorabil — o destul de pronun
țată dominare teritorială și mai

Timișoara,
Rm. Vîlcea și, acum, C.S.M. 
feroviarii 
golului !
de lucruri

n-au cunoscut

care dă de gîn- 
se suprapune

giuleștean. fiind 
FOND și nu

o confirmare 
acestei afir- 
în meciul cu

multe ocazii de gel decît partenerii 
lor de întrecere. însă, doar cu Bar- 
tales la un nivel de joc acceptabil, 
gazdele n-au periclitat realmente 
poarta adversă decît foarte spora
dic, acțiunile lor (pretins... ofensj- 
ve) fiind ușor destrămate de o apă
rare fermă, cu putere de luptă, 
care a arătat că știe ce vrea.

în întreaga primă parte a jocului 
(de altfel, destul de săracă în faze 
la poartă), Rapid n-a avut decît o 
singură ocazie reală de gol, în min. 
20, ratată de Neagu, în învălmă
șeala produsă de o lovitură liberă 
laterală a lui Dumitriu II. Nici 
după pauză, comportarea de an
samblu a gazdelor n-a fost mai 
bună, jocul lor purtând apăsat am
prenta elementului ÎNTÎMPLATOR 
și — ceea ce este, poate, mai grav 
— a lipsei de încredere, de anga
jament. Au mai fost cîteva ocazii 
de gol (min. 50 : Ologeanu a res
pins „in extremis" din piciorul lui 
M. Stelian ; min. 73 : Grigoraș a 
ratat intervenția cu capul la lovi
tura liberă-centrare a lui Codrea ; 
min. 85 : Dumitriu 11, nemarcat, a

șutat afară de la 7—8 metri, din 
poziție centrală !), dar ele mai mult 
acuză decît scuză jocul în atac al 
lui Rapid.

Și astfel, reșițenii, fără să se fi 
întrecut prea mult cu firea, au 
realizat un prețios meci nul pe care 
— față de posibilitățile etalate ieri 
de cele două echipe — I-ar fi pu
tut transforma, după părerea 
noastră, chiar in... două puncte, 
dacă ar fi fost mai întreprinzători 
și — in anumite faze din ultimul 
sfert de oră — mai inspirați. Pen
tru că dacă tînărul portar Roșea a 
fost încercat de oaspeți, în prima 
repriză, cu precădere prin șuturi 
de la distanță, după pauză C.S.M. 
și-a schimbat tactica, adoptînd ma
niera opusă, a combinațiilor. în 
min. 59, oaspeții puteau marca, dar 
nici Nestorovici, tîici Atodiresei 
n-au ajuns centrarea pe jos a lui 
Beldeanu. Iar în ultimul sfert 
oră, în condițiile unor 
participări la atac ale apărătorilor 
bucureșteni, n-a lipsit mult ca ele
vii. lui Reinhardt să reușească și 
„lovitura de grație", acțiunile lor 
în 3—4 oameni semănînd destulă 
panică în apărarea unei echipe ad
verse stăpînită de nervozitate. 
Dacă oaspeții l-ar fi jucat mai mult.. ., 
pe Atodiresei...

în orice caz, a fost un meci slab, 
etapa a 15-a a debutat ieri sub 
proaste auspicii.

de
temerare

Radu URZICEANU

METRI I MÎINE, REUNIREA LOTULUI „DE SPERANȚE'
I

ÎNTÎLNIRE CU SUSȚINĂTORII 
RAPIDULUI

RECORD 4:12,0 (1973)
I. Silai
M. Lincă
N. Andrei
V. Neagu
M. Puică
I. Arășanu
CI. Iacob
V. Jltaru 
v. B an
C. ftolub

4:04,6
4:07.5 
4:09.0
4 " ' 
4
4
4
4
4
4:13,4
4 :13,4

4:12,S

09.4 
:10,l 
:10,8 
:12.0 
:12,7 
:13,2

RECORD 4:01,5
K. Krebs

■ I. Knutsson
T. Petrova
P. Cacchl
L. Braghlna
G. Hofmeister 
I. SILAI

G. Anderșon
* Allison 

Vlhonen 
Tittel 
lume : 
Larrieu

J. 
p.
E.
In
F.

(1972)
(R.D.G,) 
(Suedia) 
(Bulgaria) 
(rtalia) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(ROMANIA) 
(Norvegia) 
(Anglia) 
(Finlanda) 
(R.F.G.)

(S.U.A.)

I
I
I
I

Așa cum s-a anunțat, F.R.F. or
ganizează la Snagov un trial al unui 
grup de tineri jucători din Diviziile 
A și B. Acest lot este convocat 
pentru mîine, la ora 11, la sediul 
F.R.F., urmînd să se deplaseze 
după aceea la Snagov, unde va a- 
vea loc (marți sau miercuri) par
tida de trial.

„TURNEUL CAMPIOANELOR" 
ESTE UTIL PENTRU DINAMO

Scurt dialog cu antrenorul G. Eremia
După cum am mai anunțat, la 

Leipzig și Suhl (R.D. Germană) în
cepe pests cîteva zile tradiționalul 
turneu la care sînt invitate anual 
campioanele masculine de volei 
ce se bucură de un bun renume 
pe plan internațional. Printre cele 
șase invitate ale acestei ediții 
se află și echipa Dinamo Bucu
rești, care urmează să plece as
tăzi în R.D.G. înainte de pleca
re. am solicitat opinia antrenorului 
dinamovist George Eremia despre 
necesitatea Și utilitatea turneului.

— Ca și anul trecut, cînd echipa 
dv. a luat parte la această puterni
că competiție cu puțin timp înainte 
de debutul în C.C.E., și la ora ac
tuală ea se prezintă cu indisponibi
lități (Oros și Udișteanu). Atunci, 
turneul a prejudiciat și mai mult 
situația echipei, căci Ia accidentele 
existente s-au adăugat și altele, sur
venite acolo, ceea ce a dus la o 
comportare sub posibilități în în
trecerea continentală. Credeți că. în 
condițiile arătate, este necesară și 
utilă participarea la acest turneu 
(mai cu seamă că vă obligă să ex- 
pediați returul campionatului in
tern în vreo 10 zile) ?

— In primul moment, am spus că 
ar fi bine să nu luăm parte, știind 
ce șanse avem în momentul de față, 
însă apoi am fost îndemnat să pre
zint totuși echipa. Am acceptat, cu 
condiția să nu se emită pretenții la 
rezultate prea bune. Și să mă explic: 
de Oros nu mă pot folosi decît 
sporadic (mai mult pentru a-1 men
ține in același pas cu echipa), iar la 
participarea lui Udișteanu am re
nunțat deși pînă Ia începerea 
turneului ei își vor ameliora situa
ția. Prin urmare, voi apela mai 
mult la tinerii care forțează tre
cerea de pe banca rezervelor în 
sextet. Și, în fata unor garnituri 
experimentate ca T-S.K.A. Moscova, 
Kokan Nippon Tokio. S.C. Leipzig, 
Dukla Liberec. Resovia Rzeszow nu 
pot pretinde încă 
mult...

— Atunci, în ce 
competiției pentru

— Tocmai rodarea acestor tineri 
și obișnuirea lor cu meciurile tari 
ar fi cel mai mare cîștig pe care 
I-am avea de pe urma „Turneului 
campioanelor". Faptul că anul aces
ta avem un campionat ce s-a dove
dit pînă acum extrem de slab, da
torită lipsei de interes (generată și 
de noile stipulații ale regulamentu
lui de desfășurare), echipa noastră 
nu a întîmpinat rezistență deosebi
tă din partea celorlalte și nu a 
fost stimulată pentru a evolua la 
nivelul posibilităților. Doar „Dina- 
movlada" a angajat-o mal intens.

de Ia ei atît de

constă utilitatea 
Dinamo ?

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Vă asigură petrecerea revelionului intr-un cadru plăcut, 

prin participarea la una din excursiile organizate cu acest 
prilej în cele mai pitorești zone turistice ale țării : Valea Pra
hovei, Valea Oltului, litoralul Mării Negre, Nordul Moldovei, 
cabanele montane din Carpați.

înscrieri la sediile și filialele oficiilor județene de tu
rism din țară.

(7 315) PUBLITURISM
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Tn ziua de 6 decembrie, la ora 
10, va aypa„. loc , la Pitești un. 
schimb de experiență între clubu
rile de fotbal, organizat de clubul 
F. C. Argeș.

La această consfătuire vor par
ticipa reprezentanți ai F.R.F., ai 
tuturor cluburilor de fotbal, ai re
prezentanților presei, radioului și 
televiziunii.

Vor fi dezbătute probleme lega
te de activitatea acestor cluburi 
specializate, pe baza urmăririi mo
dului de organizare și a inițiati
velor clubului piteștean, primul de 
acest gen

în R.D. Germană va fi supusă, deci, 
unei noi solicitări maxime...

— Ce avantaje ar putea să-și cre
eze Dinamo prin această competi
ție pentru confruntările din ediția 
actuală a Cupei campionilor euro
peni ?

— în afară de „aclimatizarea" cu 
voleiul de elită, turneul de la Suhl 
ne dă posibilitatea să ne cunoaștem 
mai bine viitorii adversari din fa* 
îeîe înaintate ale C.C.E. Pe de altă
parte, slujește și acelor sportivi ti- I 
nori selecționați în lotul național, la I 
care se pot prezenta, astfel, cu o 
experiență îmbogățită. în ceea ce 
privește eventualitatea unor noi ac
cidentări. trebuie să recunosc că ele 
sînt totuși posibile. Dar, de data 
aceasta, ne afectează, mai puțin, 
întrucît nu mai jucăm chiar din 
primul tur al C.C.E. eu un adver
sar puternic, ci cu unul mai ușor 
de învins. Pe de altă parte avem 
suficient timp de refacere pină în 
ianuarie icăei jucăm direct în turul 
II). Așa că nu văd decît avantaje 
din participare...

i
i
I
I
1

ANTRENORUL GH. CÂCOVEANU 
DESTITUIT DE LA CONDUCEREA 
TEHNICĂ A ECHIPEI ȘOIMII TAROM

In urma atitudinii reprobabile 
față de arbitrul partidei cu T.M.B., 
fapt relatat de ziarul nostru, con
ducerea echipei Șoimii TAROM 
București a hotărît să-1 destituie 
pe antrenorul Gh, Cacoveanu, ur
mînd ca de pregătirile diviziona
rei O să se ocupe în continuare 
antrenorul Petre Dragomirescu.

ATITUDINI

OARE NUMAI MILCĂ SĂ FIE DE VINĂ ?...
Am scos nu odată în relief cali

tățile unui foarte tînăr rugbyst, 
Gheorghe Milcă, fundașul echipei 
Clubului sportiv școlar. Valoarea 
s-a l-a impus, în primăvară, aten
ției colectivului de antrenori 
federației, care l-au titularizat 
„XV“-le de juniori al țării.

Este foarte adevărat, Milcă

ai 
în

a 
confirmat așteptările, pe planul 
calităților tehnice. Iar colegii, prie
tenii, admiratorii s-au grăbit să-l 
socotească un viitor... Penciu ! 
Fără îndoială că Milcă poate ajun
ge un rugbyst de valoare mare, 
dacă va munci cu aceeași sîrguință. 
cu aceeași dăruire ca și fostul 
fundaș al naționalei de acum cîțiva 
ani.

Milcă, trebuie, însă, să mai facă 
ceva. Și anume să-și controleze mai 
riguros gesturile și mai ales cuvin-

tele. Adică așa cum nu a făcut la 
meciul dintre Clubul sportiv școlar 
și Școala sportivă nr. 2, din cam
pionatul municipiului București. Cu
vinte nelalocul lor la adresa ad
versarilor.

Am apreciat gestul antrenorului 
său, prof. Nicolae Vizitiu, care a ce
rut arbitrului înlocuirea lui Milcă. 
Dar — stupoare ! — au intervenit 
cei din club, prezenți ca spectatori, 
cerînd clemență ! ? Un gest de în
curajare a unei atitudini nesportive, 
care poate favoriza altele și mai 
grave. Un exemplu de modul cum 
nu trebuie făcută educația unui 
foarte tînăr sportiv. Și atunci, ne 
întrebăm : oare pentru cele întîm- 
plate la meciul susamintit numai 
Gheorghe Milcă să fie de vină ?...

Vasile PENESCU

REȚINEȚI DIN TIMP!

„Almanahul SPORTUL 74“ I
Din sumarul variat, in 288 de pagini bogat 

recomandăm :
— LIA MANOLIU 

Olimpice
— Trei decenii în slujba sculpturii sportive-
— O amplă anchetă internațională: „încotro

de 6 ori participantă

ilustrate, vă

la Jocurile

merge fot
balul ?“ la care răspund 32 de personalități ale fotbalului 
românesc și mondial.

— Cel mai formidabil K.O, al anului. 
—‘ ȘAH — partide celebre și combinații.
în cîteva zile, la toate chioșcurile de difuzare a presei,

„Almanahul SPORTUL 74“!

Vă reamintim că jucătorii con- 
vocați sînt următorii :

Costaș, Jivan, Bathori I — por
tari ; Ănghelini, Porațchi, Lupu, 
Dobrău, M. Olteanu, Șchepp, FI. 
Marin, Matei, Grigore, Nistor, Haj- 
nai — fundași; Ghergheli, Dumi- 
triu IV, Halaci, Rădulescu, Boloni 
— mijlocași; Troi, Anghel, Mulțes- 
cu, M. Sandu, Răducanu, Mărcu- 
lescu, D. Georgescu, V. Murețan, 
Florea, Bathori II, Dănilă — îna
intași.

■

Marțl 27 noiembrie, la orele 18, 
în sala clubului urinelor Grivița 
roșie, va avea loc o întîlnire a 
membrilor susținători ai Rapidului.

IERI, ÎN DIVIZIA B

I) s-auIeri, în divizia B (seria 
disputat două jocuri :

METALUL PLOPENI —
RUL VASLUI 3—0 (2—0) ;

ȘTIINȚA BACĂU — METALUL 
MIJA 1—0 (1—0).

VIITO-

Dupi «n* șl *nl 
după atâtea cazuri 
monatrau că orice 
pllmentară, hibridă, Împrumu
tând din caracterele unor com
petiții cu alt specific nu fac 
decît să-l anuleze frumusețea, 
competiția nr. 2 a fotbalului 
nostru, Cupe, a îmbrăcat, !n 
fine, hainele regulamentare 
care 1 se potrivesc.

Ideea de bază a unei com
petiții de cupă rămîne EGA
LITATEA DS TRATAMENT A 
FIECĂREI ECHIPE, INDIFE
RENT DE CATEGORIA COM- 
PETIȚIONALĂ 
FACE PARTE, 
întrecerea care dă ți formației 
din ultimul eșalon competițio- 
nal posibilitatea să o cuce
rească, după cum pune și echi
pelor de cel mai înalt rang 
de clasificare riscul eliminării 
din chiar primul contact cu . 
ea și indiferent din partea cui. 
Multe dintre prevederile regu
lamentare de pînă acum cre- 
Sau — fie prin modalitatea 
efectuării tragerii la sorți, fie 
prin cea a calificării — dife
rențe de tratament care, așa 
cum s-a văzut, nu aveau de
loc darul să fortifice spiritul 
competiției și nici pe acela al 
echității.

Din actuala ediție, două im
portante modificări fac ca în 
adevăr Cupa să reintre In 
drepturile sale : prima, egali
tatea în drepturi și obligații a 
formațiilor in operațiunea de 
executare a tragerii Ia sorți. 
Programul care a rezultat 
pentru „16“-imi a apărut ca 
foarte interesant și s-a soldat, 
cu rezultate semnificative. A 
doua schimbare a fost aceea a 
punerii calificării pe seama 
unui criteriu pur sportiv, exe
cutarea de lovituri de Ia 
11 metri. E mult mai normal 
și mai echitabil 
rămasă fără învingător 
120 de minute, 
tot printr-un 
nînd jocului și 
de clasificare

Programarea 
neutre rămîne singura modali
tate in situația actuală a obli
gațiilor competiționale ale for
mațiilor noastre. Sigur că ea 
nu e cea mai fericită din 
punctul de vedere al număru
lui de spectatori pe care par
tidele de cupă ar putea să-1 
realizeze. Dar așa ceva nu e 
posibil acum. EXISTA. ÎNSĂ, 
POSIBILITATEA RIDICĂRII 
NUMĂRULUI DE SPECTA
TORI IN ÎNTILNTRILE PE 
TERENURI NEUTRE DACĂ 
AR FI DEPUSE MAI MARI 
STĂRUINȚE IN DIRECȚIA 
POPULARIZĂRII ȘI ORGA
NIZĂRII ACESTOR PARTIDE. 
CREDEM CA ȘI ORGANELE 
TERITORIALE ALE C.N.E.F.S., 
DAR ȘI CLUBURILE — PRO
PRIETARE ALE STADIOANE
LOR 
TOT
TOR .
că și echipele orașelor lor se 
pot buăură; îp condiții similare, 
de grijă" JfP'iltenție. E marea 
doleanță actuală a Cupei.

DIN CARE 
Cupa rămîne

ca o luptă, 
după 

să fie decisă 
mijloc aparți
nu... categoriei 
ca pînâ acum, 

pe terenuri

AU DATORIA SA DEA 
SPRIJINUL LOR ACES- 

PAJțȚjDE, gindlndu-se

iț

Dan Iuga — la un punct de recordul tării
Ediția a 111-a a „Cupei Olimpia" 

la arme cu aer comprimat, com
petiție ce se dispută de vineri în 
sala de tir de la poligonul Dinamo 
din Capitală, a avut un... demaraj ex
celent. Pe lingă numărul mare de 
concurenți — peste 200, printre 
care toți fruntașii din secțiile bucu- 
reștene și o grupă masivă de în
cepători — primele rezultate sint 
foarte bune, multe dintre ele con
stituind recorduri personale, 
unul, record republican

Chiar în prima parte 
tiției, am asistat la un 
teresant între pistolarii 
(Dinamo) $1 Constantin 
(Steaua), după ce, cu o 
în urmă, primul fusese

Iar 
pe echipe, 
a compe- 

,.duel“ în- 
Dan Iuga 
Feciorescu 
săptămînă 
învins de

acesta din urmă. De data aceasta, 
dinamovistul a întrecut orice aș
teptări și nu numai că Ița depă
șit net pe reprezentantul clubului 
Steaua (387—366 p), ci a obținut 
și un punctaj valoros, care se a- 
propie la un punct de recordul ță
rii (388 p), deținut tot de el. Re
corduri personale au stabilit pînă 
acum în 
pia“ Ana
— 373 p, 
la pistei» 
și-au înscris în palmares rezultate 
bune Gh. Vasilescu (Olimpia) 381 
p, E. Satala (Dinamo) — 380 p și 
Gh. Sicorschi (Dinamo) 379 p. E- 
chipa București I — formată din 
M. Ferecătu (377 p), E. Satala, P.

întrecerile „Cupei Olim- 
Buțu (Olimpia) Ia pistol 
N. Ciotloț (Steaua) 378 p 
iar la proba de pușcă

Șandor (375 p) și I. Trăscâveanu 
(378 p) — a depășit recordul repu
blican, stabilind un altul cu 1510 
p (v.r. 1504 p). Dintre senioare, ci
fre valoroase au obținut în prima 
parte a concursului dinarnovistele 
Veronica Stroe și Marina Tomescu, 
care, Ja pușcă, au 
foite de arbitraj cu 
tiv 372 p.

întrecerile „Cupei 
stituie, precum se vede, un bun 
prilej de verificare a trăgătorilor 
fruntași, cu o lună înaintea cam
pionatelor naționale și chiar pen
tru alcătuirea loturilor în vederea 
„europenelor” la arme cu aer com
primat, ce vor avea loc în anul 
viitor.

fost notate pe
373 p, respec-

Olimpia" con-

T. RABȘAN

(Urmare din pag. I)

a se învesti măcar un singur leu, 
într-o lună și jumătate au fost a- 
menajate două terenuri cu supra
față de zgură care, altfel, ar fi 
costat în jur de 300 000 de lei. 
Acum se așteaptă scăderea tem
peraturii pentru ca terenul de te
nis să devină patinoar.

La asociația sportivă s-a mai 
primit o propunere din partea sa- 
lariaților: foarte mulți doreau să 
se inițieze în judo. De cîtva timp, 
în sala din Calea Griviței salaria
ți ai Combinatului de case, copii 
ai salariaților, sînt prezenți, o dată 
sau de două ori pe săptămînă, la 
atractivele lecții de judo inițiate 
de consiliul asociației sportive.

RESPONSABILUL SPORTIV DIN 
GRUPA SINDICALA — 

MOTORUL ÎNTREGII 
ACTIVITĂJI

Există in București asociația 
sportivă „Spartac" a salariaților din 
întreprinderile comerciale și de aii 
mentație publică. Ne-am întrebat 
de multe ori, intrînd într-un ma
gazin imens, cum este „Victoria", 
ori într-un magazin minuscul, pri- 
vindu-i pe miile de salariați care 
de dimineață pînă seara stau la 
dispoziția noastră, a cumpărători
lor și consumatorilor, — ce se în
treprinde pentru ca aceștia să be
neficieze, măcar o oră pe zi, ori 
cîteva ceasuri pe săptămînă de 
ceea ce le poate oferi sportul pen
tru destindere și fortificarea sănă
tății. Ei bine, am aflat — lucru 
deosebit de îmbucurător — că sa- 
lariații din cele peste 2 000 de 
grupe sindicale, răspîndiți în peste 
50 de întreprinderi de comerț și de 
alimentație publică, au la îndemî- 
nă multiple posibilități de a prac
tica sportul. Campionatul asocia
ției, devenit din acest an Sparta- 
chiada comerțului, se bucură de 
mare popularitate, la prima ediție 
fiind prezenți peste 5 000 de sa
lariați. După cum ne spunea Elena 
Țoca, secretara asociației sportive 
..Spartac". la atragerea acestora în 
practicarea sportului s-a primit un 
sprijin mai mult decît substanțial

din partea responsabililor de gru
pe și din partea celor 30 de ins
tructori obștești, mari iubitori ai 
sportului: Matei Stăncioiu, Gabriel 
Paraschivescu, Ilie Bădescu, Victor 
Gurzău, Traian Răboj și alții. In 
același timp s-a statornicit o co
laborare strînsă cu președinții co
mitetelor sindicatelor din între
prinderile comerciale ale Capita
lei. Cîțiva dintre aceștia : C. Strîm- 
bu (I.C.R. Sect. II), I. Lupescu 
(I.C.B. Alimentara IV), I. Siliano- 
vicl (I.C.S. Victoria), S. Teodorescu 
(I.C.B. Textila I), A. Fopa (Tehno-

,.MEDICAMENTELE" SÎNT...
UZINA DE MEDICAMENTE

metal), Silvia Nenea (Athenee Pa
lace), T. Rusescu (I.C.b. Alimen
tara III) și alții.

O altă întrecere care atrage 
mulți iubitori ai sportului este 
,,Cupa Mercur", iar de curînd 
„Cupa Comerțul Socialist". întru- 
cît cei mai mulți salariați angre
nați în întreceri au program toată 
ziua la unitățile comerciale cu 
pauze în timpul mesei de prînz, 
competițiile au Ioc în acest inter
val și, contrar părerilor unor scep
tici, terenurile și sălile care le 
găzduiesc cunosc o vie activitate,

EXERCIȚIILE TN AER LIBER LA

Un raid la UZINA BUCUREȘ- 
TEANA DE MEDICAMENTE ne-a 
relevat cîteva aspecte de natură să 
ne bucure, dar să ne și trezească 
unele nedumeriri. în cîteva secții 
se lucrează cu substanțe toxice, 
iar în două secții, Fiola I și Fiola 
III, unde se face controlul macro
scopic, lumina zilei intră doar în... 
pauzele pentru micul dejun. De 
aceea, prima grijă a conducerii 
asociației sportive, în special a to
varășei Elena Manta, secretara a- 
sociației, a fost introducerea unei 
reprize de gimnastică zilnică de 
3—7 minute. Cele 200 de sala
riate de Ia controlul macroscopic 
practică de cîteva luni aceste e- 
xerciții. Rezultatele fiind îmbucu
rătoare, acest gen de destindere 
urmează a se generaliza.

Campionatul asociației nu este 
un act formal, cl face parte Inte
grantă din complexul mal vast de 
măsuri întreprinse pentru folosirea 
judicioasă a timpului liber al mun
citoarelor. La șah, tenis de masă, 
handbal, volei, fotbal, întrecerile pe 
ateliere pentru aruncarea greutății 
(acestea din urmă au loc în fie
care zl șl, într-un fel, ele supli
nesc. deocamdată, gimnastica din 
pauza de producție) sînt prezenți 
salariați de la secția mecanică, de 
la electrică, de la „Dextran" și 
„Catgut". Mariana Zamfirescu, 
Adela Șprlng, Luda Văllmaru 
(Dextran), A. Nica, I. Birlan, M. 
Labă (atelierul mecanic), lată nu
mai cîteva nume de tinere și ti
neri pentru care sportul a devenit' 
pasiune ți care ne-au n$rțgrisit

că, practic!ndu-l, se sîmt mal vț* 
guroși.

Ar mat fi multe lucruri bune de 
spus despre activitatea sportivă de 
masă de la Uzina de medicamente. 
Dar sînt și alte aspecte... Funcțio
nează aici un contabil de asociație 
sportivă. Nicolae Răducanu, care, 
deși este retribuit cu 300 de lei lu
nar pentru a ține la zi scriptele* 
asociației, nu-și justifică nici mă
car de... un leu activitatea. Urs 
control efectuat de Comisia sport- 1 
turism a C.C. al U.G.S.R. consem
na (nota de constatare din 3 octom
brie a.c.) că „acesta (contabilul — 
n.n.) nu a controlat și nu a spri
jinit activitatea asociației și, da
torită Iul, există deficiențe in ac
tivitatea bugetară-îinanciară". Ini 
fapt, despre ce este vorba? Despre 
imposibilitatea de a afla din vreuni 
document in ce mod au fost chel
tuit! niște bani ai asociației, nee- 
xistînd nici o evidență, măcar ex- 
tracontabilă. De altfel, după cum 
aflăm din aceeași notă de consta
tare, casieria și contabilitatea aso
ciației se află în aceeași mînă, a 
tovarășului Răducanu, ceea ce este 
în contradicție cu prevederile le
gale.

Este, credem, de datoria Consi
liului municipal al sindicatelor de 
a se ocupa de acest aspect din ac
tivitatea asociației de la Uzina de 
medicamente, cu atît mai grabnic 
și mai serios cu cit, la amintita 
asociație' au existat, în anii tre- 
cuți, cîteva încurcături 
'Care nici pînă în ziua 
au f<?st re?51vșțș.

financiare 
de azi nu

<



Convocarea Comitetului Executiv al F.I.F.A
o necesitate pentru soluționarea

situației partidei-retur Chile - U.R.S.S
După cum se știe, în ziua de 21 noiembrie a.c. urma să se dispute 

cadrul preliminariilor C.M. meciul de fotbal dintre echipele Chile și U.R.S.S., 
returul partidei care a avut loc la 26 septembrie, la Moscova, încheiată la 
egalitate (0—0).

După disputarea primului joc, ca urmare a evenimentelor sîngeroase care 
au avut loc în Chile, federația de fotbal din Uniunea Sovietică a anunțat 
Federația internațională de Fotbal Asociație (F.I.F.A.) că nu se va prezenta 
la jocul retur din 21 noiembrie, motivînd că t._Jî__ i _Z.. Z —3~ C
a fost transformat de autoritățile chiliene în loc de detențiune și torturare a mii
de cetățeni, oameni cu convingeri progresiste, din această țară. în această 
situație, federația sovietică a cerut F.I.F.A. ca respectivul meci retur să fie
organizat într-o altă țară din America de Sud, deoarece în Chile nu se pot
oferi condiții normale de desfășurare a jocului.

O comisie a forului internațional, compusă din Abilio d'Almedia, vice
președinte, și Helmuth Kâser, secretar general al F.I.F.A., s-a deplasat la fața 
locului și, după o ședere de 48 de ore în capitala chiliană, a depus un
raport, apreciind că jocul poate avea loc la 21 noiembrie la Santiago de
Chile, în condiții normale. Ca urmare a acestui raport, F.I.F.A. a comunicat
că neprezentarea echipei U.R.S.S. atrage eliminarea sa din competiție. In situa
ția creată, federația de fotbal din U.R.S.S. a arătat că ea dorește, totuși, să 
dispute meciul, insistînd pentru programarea lui pe un teren neutru.

S-a ajuns, după cum se vede, într-o situație specială, neobișnuită în fot
balul internațional și, totodată, neplăcută pentru spiritul sportiv al unei com
petiții de amploarea campionatului mondial.

O serie de federații naționale afiliate la F.I.F.A. sprijină poziția federației 
de fotbal din U.R.S.S., insistînd ca jocul ce urma să aibă !.-* •
să fie reprogramat într-un viitor apropiat într-o țară neutră.

în împrejurarea creată, Federația Română de Fotbal a adresat recent o 
scrisoare F.I.F.A. în care apreciază că situația existentă actualmente în 
Chile, unde starea de asediu n-a fost încă ridicată, se încadrează în cazurile 
de forță majoră prevăzute în articolul 22 din Regulamentul Cupei Mondiale si, 
în consecință, nu se oferă condiții normale de joc. FK____ __ i„;
specialitate este că „o asemenea situație extrem de importantă ți neprevăzută 
este de resortul Comitetului Executiv al F.I.F.A., care ar trebui convocat de 
urgență, pentru a statua acest caz".

Din dorința de a contribui la rezolvarea unei probleme atît de Impor
tanțe, F.R.F. a propus, deci, convocarea Comitetului Executiv al federației inter
naționale, exprimîndu-și — în același timp — în scrisoarea sa <___i..a___ T
speranța că și în aceste împrejurări Comitetul Executiv va găsi calea spre lua
rea unei măsuri corespunzătoare pentru salvgardarea celei mai mari compe
tiții fotbalistice mondiale și pentru consolidarea | 
marea familie a federațiilor afiliate la F.I.F.A.

BOXERII ROMANI
I

(F.I.F.A.) că nu se va prezenta I 
stadionul din Santiago de Chile |

VICTORIOȘI LA DUBLIN
BASCHETBALIȘTII AMERICANI

VOR EVOLUA IN U.R.S.S

I
I
I
I
I
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bă loc la 21 noiembrie I 
eutră. I
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statul I 
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Părerea forului nostru- de I 
importantă și neprevăzută I
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prestigiului acestui for în I

80 DE ȚARI LA VIITOAREA
OLIMPIADA DE SAH9

DUBLIN, 24 (Agerpres). Pugiliș- 
tii români, care se află în turneu 
în Irlanda, au evoluat în cadrul 
unei reuniuni programate la Dublin. 
Ei au terminat învingători în pa
tru din cele șase întîlniri susținu
te. La categoria ușoară, Paul Do- 
brescu l-a învins prin k.o. în pri
ma repriză pe M. Boyle, iar Ca- 
listrat Cuțov a dispus la puncte 
de D. Campbell. Constantin Ștefa-

novici (semiușoară) a obținut vic
toria prin abandon în repriza a 
doua în fața lui R. Ross. Cel de-al 
patrulea succes a fost obținut de 
Gabriel Pometcu (pană), învingă
tor la puncte în fața lui T. Davitt. 
Remus Cozma (semimuscă) și Ion 
Șulă (muscă) au pierdut la punc
te întîlnirile cu B. Dunne și, res
pectiv, D. Larmour.

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
în cursul lunii mai a anului 
itor, selecționata masculină 
baschet a S.U.A. va întreprinde un 
turneu
U.R.S.S. Echipa americană va sus
ține 8 meciuri, urmînd ,să evolu
eze în 6 orașe. într-una din par
tide, echipa S.U.A. va întîlni se
lecționata U.R.S.S., campioană o- 
limpică.

vi
de

de trei săptămîni în

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

puțin de 9 goluri în acest joc !), în 
timp ce pivotul Stockl reușește să 
iasă victorios de 6 ori în lupta cu 
masiva apărare a ——* --- !-1!—
Partida se încheie 
taj al 
muncit și meritat i 
marcat : Birtalan 
Voina (2), Tudosie 
Gațu, Cosma și 
România, Mahorin 
Iljin (2), Maximov

Cikalaev și Oganezov pentru U.R.S.S. 
Au conclus J. Vorreth și St. Nemec 

(Cehoslovacia).
R. D. GERMANA — ROMANIA B

(15-7)22—15

formației
echipei sovietice, 
cu un net avan- 
noastre, avantaj 

cu prisosință. Au
(9), Stockl (6),

(2), Kicsid, Bota, 
Gunescli pentru 

i (3), Kulev (3),
(2), Plahotin (2),

IERI, In divizia de hochei

Ne așteptam ca formația noastră 
secundă să dea o replică dîrză se
lecționatei R. D. Germane și, în pri
mele minute ale jocului, se părea 
chiar că va reuși acest lucru. Spre 
deziluzia generală, însă, tinerii hand- 
baliști români au renunțat repede 
la inițiativă, evoluînd fără curaj și 
chiar fără vlagă, ceea ce a faci
litat mult sarcina echipei oaspe. A- 
ceasta din urmă, decisă să obțină 
victoria, nu și-a permis momente de 
respiro și a jucat — de la un 
capăt la celălalt al partidei — cu 
toată seriozitatea, realizînd un suc
ces comod. Au marcat: Lachen- 
macher (5), Gehlert (5), Rost
Engcl (3), Ganschow (2), Pietzsch

incursiune a experimentatului Hor
vath aduce campionilor olimpici o 
nesperată diferență de două goluri 
la pauză : 9—7.

La reluare, jucătorii danezi se a- 
vîntă în luptă cu o ambiție șl mai 
mare, recuperînd handicapul și readu- 
cînd egalarea pe tabela de marcaj : 
11—11 (min. 36). După numai un 
minut, ei se instalează la conducere 
și vor păstra inițiativa pînă la sfir- 
șitul partidei. Uimiți 
versarilor, iugoslavii 
înverșunare victoria, 
șese decît să egaleze
nut, rezultat care, după aspectul ge
neral al partidei,. nedreptățește se
lecționata Danemarcei. Au marcat i 
Horvath (5), Miljac (4), Lavrnici (4), 
Radenovici (2) și Fajfrici — pentru 
Iugoslavia, Tahl-Nilsen (4), Bock (3), 
B. Larșen (3), Păzi (3), Lund, T. Jor
gensen șl B. Jorgensen pentru Da
nemarca. Au arbitrat V. Pelenghian 
și C. Căpățînă (România).

de riposta ad- 
urmăresc cu 

dar nu reu- 
în ultimul mi-

(3),
(2).

La Miercurea Cine» Galați și București, divizia de hochei a progra
mat, ieri, o etapă completă, în ambele serii ale întrecerii. N-au putut be
neficia, din Păcate, de avantajul terenului propriu studenții clujeni. 
Patinoarul artificial din orașul lor, deși intrat în folosință de aproape un 
an, nu este încă apt să găzduiască partide oficiale. Și astfel, Agronomia a 
trebuit să se deplaseze din nou la Miercurea Ciuc.

Iată, acum, un scurt film al jocurilor de sîmbătă:
SERIA 1

DUNĂREA GALAȚI — DINAMO
Abordînd2—5 (0—1, 1—3, 1—1).

meciul cu mult curaj, elevii lui 
Tiron au dat o ripostă neașteptat 
de bună campionilor țării. Astfel, 
ei au avut lungi perioade de do
minare, în care au ratat nenumă
rate ocazii de a înscrie (în special 
prin Boldescn). Dar, la șuturile pe 
spațiul porții (unele extrem de pe
riculoase), Dumitra? a avut inter
venții deosebit de inspirate, sal- 
vînd cîteva goluri gata făcute. In 
această partidă foarte echilibrată, 
dinamoviștii au știut mai bine să 
speculeze greșelile decît adversarii 
lor. Experiența și-a spus, în cele 
din urmă, cuvîntul. Au marcat : 
Gh. Huțanu, Pană, Tureanu, Flo- 
rescu și Costea, respectiv Fodorea 
și Boldescu. (T. Siriopol — coresp. 
județean).

tida revanșă — cu maximum de 
ambiție și hotărîre. A fost unul 
dintre cele mai echilibrate partide 
ale campionatului, în care hocheiș- 
tii din Ciuc au jucat minute în șir 
de la egal la egal cu liderii cla
samentului. După două reprize 
albe, abia în cea de a 3-a militarii 
au reușit să obțină victoria după 
mari eforturi (C.S.M. Ciuc a con
dus cu 1—0 pînă în min 48). Au 
marcat Miklos (2), Herghelegiu 
pentru Steaua, respectiv Oswath.

Cuplul bucureștean de arbitri, 
Gh. Mureșan — M. Presneanu, a 
condus cu numeroase greșeli. (O. 
Boos, coresp.)

SERIA A II-A

SPORT CLUB M. CIUG — 
STEAUA 1—3 (0—0, 0—0, 1—3). 
După înfrîngerea severă suferită cu 
o seară înainte (1—9), gazdele au 
căutat să se reabiliteze în fața su
porterilor lor evoluînd — în par-

I.P.G.G. — TÎBNAVA ODORHEI 
3—3 (1—0, 0—1, 2—2). Oaspeții au 
opus o dîrză rezistență bucureșteni- 
lor. Studenții, deși au dominat mai 
mult, au arătat o mare ineficacita-

te, ratînd numeroase ocazii favora
bile. Hocheiștii de la Tîrnava. în 
schimb, au exploatat la maximum 
posibilitățile avute, construind în 
mai multe rînduri contraatacuri pe
riculoase. Au marcat: Mihăilescn 
(2), Chițu (I.P.G.G.), respectiv Csiser 
(2) și Tarcsi.

LICEUL NR. 1 M. CIUC — A- 
GRONOMIA CLUJ 1—4 (0—2, 1—1, 
0-1). Un joc plăcut, deschis, cu 
multe faze interesante și spectacu
loase. Echipa elevilor, care 
9 titulari reprezentativei dd 
pentru „Turneul Prietenia" 
Nitra, a resimțit acest efort, 
fizic. în cele din urmă. în 
a Il-a, egală ca scor, gazdele au 
avut lungi perioade de dominare, 
dar. ratînd numeroase ocazii, n-au 
reușit să forțeze egalarea. Apoi, 
asa cum am arătat, formația Li
ceului n-a mai avut resursele ne
cesare pentru a trece de apărarea 
masivă și foarte decisă a oaspeților.

Au marcat: Gyorgy. Ccdo, Otvos, 
Imreh (Agronomia), Sandor (Liceul 
nr. 1 M. Ciuc).

★
Astăzi, la București, Galați și 

M. Ciuc, au loc, de la ora 16, parti
dele revanșă.

PROGRAMUL DE AZI

ora 
ora
ora

17 : România B — Danemarca
18,15 : U.R.S.S. — R. D. Germană
19,30 : România — Iugoslavia

Bohme și Hildebrand pentru R. D.
Germană, Panțîru (4), Palko (3), Ca- 

", Drăgăniță (2), Filipescu,pră (3),
Odae și Wilisch pentru România B. 
Au arbitrat H. Carlsson și O. Nilsson 
(Suedia).

FINIȘ PASIONANT ÎN

Cu două runde înainte de sfîr- 
șitul campionatului feminin de șah, 
Elisabeta Polihroniade a revenit pe 
primul loc al clasamentului. Ea a 
cîștigat, în runda a 15-a, la Maria 
Pogorevici, în timp ce Alexandra 
Nicolau a fost liberă. Suzana Ma
kai a învins-o pe Viorica Tolgyi, 
Margareta Teodorescu pe Luminița 
Cîrmaciu, iar Margareta Juncu a 
lăsat o foarte prețioasă jumătate de 
punct în partida cu Lia Bogdan. 
Remiză în întîlnirea Margareta Pe- 
revoznic — Gertrude Baumstarck.

Celelalte rezultate ale 
Băloianu — Reicher 0—1, 
Gogâlea 0—1, Fărcaș — 
V2—*/«-

Clasamentul este acum
rul: Polihroniade Îl1/,, Nicolau șl 
Makai 11, Juncu și Teodorescu 
10'/2, Perevoznic 9>/t, Baumstarck 
9, Olteanu 7, Bogdan 6V2, Pogore- 
vici 6'/i (din 15), Gogâlea 5V2, 
Becher 5, Băloianu 4, Tolgyi 4 (din 
15), Fărcaș 3, Cîrmaciu și Ilie 2*/ș- 

în runda a 16-a se dispută cî
teva partide decisive pentru con
figurația primelor locuri : Juncu — 
Polihroniade, Makai — Perevoznic, 
Baumstarck — Teodorescu, iar în 
ultima rundă întîlnirile Polihro
niade — Reicher, Teodorescu — 
Makai, Perevoznic — Nicolau (T.N.)

rundei: 
Ilie — 

Olteanu

următo-

FINALA MASCULINA

CIOCÂLTEA -
un lider provizoriu

După o zi de odihnă, finala cam
pionatului masculin de șah a fost 
reluată, ieri dimineață, cu desfă
șurarea partidelor întrerupte. Ghi
țescu și-a valorificat superioritatea 
pozițională în finalul de turnuri și 
pioni din întîlnirea cu Botez. Pavlov 
a cîștigat la Vaisman, iar Ungureanu 
la Rădulescu. Remize în întîlnirile 
Ilijin — Mititelu și Partos — Geor
gescu.

Aseară «-a jucat runda a 9-a. Iată 
rezultatele : Neamțu — Pavlov 0—1, 
Urzică — Ghizdavu 1—0 (!), Stan- 
ciu — Ciocâltea 1/2—1/2, Georgescu — 
Buză 1/2—1/2, Ilijin — Ghițescu 
1/2—1/2, Ungureanu — Gheorghiu 
într., Șubă — Șuta într., Botez — 
Rotarlu 1—0, Mititelu — Rădulescu 
1—0, Vaisman — Partos într.

înaintea rundei « 10-a, de astăzi, 
•ltuațla în clasament este urmă
toarea i I.Ciocâltea 8 p, Gheorghiu (1), Pav
lov, Stanclii 5v, p, Șubă (1), Geor
gescu, Ghițescu, Urzică 5 p. etc.

a dat 
juniori 
de la 

cedînd 
repriza

IUGOSLAVIA — DANEMARCA 
17—17 (9—7) !

la bun Început, handbaliștii 
s-au arătat puși pe fapte 

Ei au menținut scorul egal

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag l)

întîmplat: baschetbalistele de la 
Voința (deși lipsite de aportul pi
votului Opriciu), ca urmare a unui 
joc atent și sigur în apărare, be
neficiind și de precizia lui LSrinCz, 
au izbutit să ajungă la 32—28 
(min. 31). Ultimul minut ne-a ofe
rit faze pasionante: formația Vo
ința conducea cu 40—38, studente
le au egalat prin coșul înscris de 
Haraga, dar au trecut pe 
victorie, ratînd patru

de Ia semidistanță). Au 
Fierlinger 7, Andreescu 21, 
Ionaș 12, L. Rădulescu 22, 
6, T. Rădulescu 16 pentru 
respectiv Moldovan 6,

5,

PROGRAMUL DE

lîngă
aruncări li-

ASTAZI

SALA DINAMO, de la ora 
8,30 : Voința Tg. Mureș — Să
nătatea Satu Mare, Universita
tea Timișoara — Universitatea 
lași ; de Ia ora 15 : Olimpia 
București — IEFS, Crișul Ora
dea — Constructorul București, 
Voința București — Universita
tea Cluj, Rapid — Politehnica 
București.

bere ! Nu a fost nevoie decît de 
o singură prelungire, deoarece e- 
chipa Voința nu a pus, practic, 
nici o problemă studentelor, care 
s-au dovedit superioare, mal ales 
la capitolul pregătirii fizice. Au 
marcat: Apraloe 7, Anichitei 12, 
Nichifor 8, Haraga 8, Gumeniuc 
9, Pieptu 5, Susanu 1, pentru Uni
versitatea, respectiv Lărincz 13, 
Covaci 2, Daichendt 7, Brasal 13, 
Csikos 4, Marton 4. Au arbitrat bi
ne S. Palici și C. Călin.

VOINȚA BUCUREȘTI — SĂNĂ
TATEA SATU MARE 92—53 (40— 
30). Această partidă a plăcut mal 
mult decît cea din deschidere, în 
special pentru numărul mare de 
puncte înscrise și ritmul rapid în 
care au evoluat ambele echipe. 
Victoria detașată a bucureștencelor 
nu putea fi întrezărită după prima 
repriză, cînd jucătoarele de la Să- . 
nătatea au dat o replică 
ză. în partea a doua, 
Voința a dominat însă 
remareîndu-se îndeosebi
Rădulescu și Mariana Andreescu 
(o plăcută surpriză prin coșurile

înscrise 
marcat: 
Savu 8, 
Bolovan 
Voința,
Kersco 16, Pataki 5, Săveanu 
Biro 4, Pop 8, Anderco 9. Au arbi
trat bine M. Tănăsescu și I. Kras- 
nay.

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— CRIȘUL ORADEA 81—68 
(34—31). Baschetbalistele celor
două echipe au oferit un spectacol 
plăcut, prin puterea de luptă
manifestată în apărare, variația 
și eficiența aruncărilor la coș și 
evoluția scorului. Acesta a fost 
la început favorabil orădencelor 
(8—1 în min. 2, 14—10 în min. 9), 
care s-au impus prin acțiuni ofen
sive organizate.' Adoptarea 
rii presing de către 
a modificat aspectul 
împiedieîndu-și adversarele 
organizeze jocul, interceptînd 
contraatacînd des, folosind-o 
mod inteligent și cu eficiență pe 
Rodica Goian, studentele au 
lat (16—16, min. 12) și au 
conducerea, impunîndu-se 
tat» dar mai cu seamă în

apără- 
timișorence 

întrecerii, 
să-și 

Și 
în

ega- 
luat 

trep- 
_ final» 

cînd au dovedit ^și o rezistență fi- 
, Univer- 

cele 
libere de care a 

procentaj 
pentru 

(Crișul a 
de în- 

acest 
cucerit 

turul al 
(locurile 
marcat: 

Schne-
Czmor 5, Groskopf 10,

mai dîr- 
formația 

categoric, 
Liliana

zică superioară. In plus, 
sitatea a transformat 26 din 
36 de aruncări 
beneficiat, obținînd un 
de 72 la sută, remarcabil 
o formație feminină 
transformat 14 din 26 
cercări, 54 la sută). Prin 
succes, Universitatea și-a 
dreptul de a evolua în 
doilea în prima grupă 
1—6) a diviziei A. Au 
Golan 29, Villani 21, 
bli — C—. ...w, rv,
Balogh 3, Constantinescu 6, Fiilop 
4, Horvath 1, Doboși 2 pentru 
Universitatea, respectiv Boca 18, 
Cvatahl 14, Caseti 8, Szekeli 
Dudaș 5, Balogh 
arbitrat bine M.
nicer.

POLITEHNICA
OLIMPIA 
(46—12).

I.E.F.S. — RAPID 69—59 (33—32) 
UNIVERSITATEA CLUJ — 

CONSTRUCTORUL 69—65 (29—30)

8, 
Au6, Varga 9. 

Rizca și M. Cu-

BUCUREȘTI —
BUCUREȘTI 87—25

In divizia A de volei

Aseară s-au disputat în Capitală 
două întîlniri de volei din cadrul 
campionatului diviziei A. Iată cîteva 
amănun te :

• CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— I. T. BUCUREȘTI (Feminin) 3-1 
(4, —11, 9, 7). Victoria scontată a gaz
delor, materializată mal greu decît 
ne-am fi așteptat, a fost facilitată ți 
da replica slabă a voleibalistelor de 
la I.T.B., în special în seturile unu 
șl patru. Setul doi, cîștigat de oas
pete, este pe «Seplin meritat. A ar
bitrat brigada O. Georgescu — Gh. 
Ionescu. (G. Rosner).

• PROGRESUL — DINAMO 2-3 
(—8> “13, 12, —7). A fost ultimul 
joc pentru campioni în actualul re
tur. El au stabilit de altfel ți un 
mic record i 5 jocuri în 10 zile. După 
un joc de un nivel tehnic si specta
cular mediocru, dinamoviștii (în sex
tetul Păușescu, Băroiu, Marinescu, 
Dumănolu, Schreiber, Vraniță, TIrllel) 
au cîștigat pe merit In fața unei e- 
chtoa deja resemnată cu gindul la 
turneul T—13. A condu* brigada i N. 
Gălășeanu — V. Savu. Ct. Costinlu).

De 
danezi 
mari! 
în primul sfert de oră (3—3, min.
15), după care au preluat condu
cerea (4—3 și 5—4). Formația iugo
slavă, făcînd eforturi vizibile pen
tru a putea trece de excelenta apă
rare a formației nordice (mobilă, a- 
tentă și agresivă), deși găsește rare
ori mijloacele de a ajunge spre poarta 
adversă, reușește, totuși, să egaleze 
și, apoi, să preia inițiativa. In min. 
24, elevii lui Ivan Snoj conduc cu 
6—5, e drept, în mare măsură da
torită aruncărilor de la 7 m pe care 
le-au primit de la arbitri. După ce, 
în min. 26, echipa iugoslavă are a- 
celași avantaj de un gol (7—6), o

într-un interviu acordat ziarului 
„VECERNAIA MOSKVA", marele 
maestru Aleksandr Kotov, arbitru 
principal al Olimpiadei de șah, 
care se va desfășura anul viitor la 
Nisa, a declarat, printre altele: 
„Viitoarea Olimpiadă de șah va 
coincide cu jubileul a 50 de ani 
de Ia înființarea Federației inter
naționale de șah (F.I.D.E.). Aceas
tă manifestare stîrnește un viu in
teres în toate țările lumii. între

6 și 30 iunie, Ia Nisa vor fi pre
zente echipele a peste 80 de țări, 
în rîndul cărora vor evolua circa 
500 dintre cei mai puternici șa- 

toate continentele. De a- 
au solicitat acreditarea, 
relata meciurile 
de comentatori

hiști din 
semenea, 
pentru a 
dei, 150
reprezentînd reviste, ziare 
ții de presă din diferite 
lumii”.

Olimpia
de șah 

și agen- 
țări ale

ÎN TURNEELE DE TENIS
BUENOS AIRES. — în semifi

nalele feminine, Julie Heldman 
(S.U.A.) a învins-o cu 6—2, 6—0 
pe Beatriz Araujo (Argentina). Ea 
o va întîlni în finală pe Fiorella 
Bonicelli (Uruguay), învingătoare cu
6— 4, 7—5 în fața lui Raquel Gis- 
cafre (Argentina). Finala probei 
de dublu masculin se va desfășura 
între cuplurile Vilas — Cano (Ar
gentina) și Cornejo (Chile) — Mo
lina (Columbia). In semifinale, Vi
las și Cano au ' învins cu 4—6,
7— 5, 6—2 pe Țiriac (România) — 
Chanfreau (Franța), iar Cornejo 
— Molina au cîștigat cu 6—3, 6—4 
jocul cu suedezii Borg și Johans
son.

JOHANNESBURG — în sfertu
rile de finală, olandezul Okker l-a 
învins cu 7—5, 6—2, 6—7, 6- 
Fillol (Chile). Alte rezultate 
gistrate : Drysdale (RSA) —

■3 pe 
înre- 
Ber- 

tram (RSA) 6—2, 6—2, 6—3 ; Con- 
~ 6—3,

Evonne 
Goolagong (Australia) a întrecut-o 
cu 6—0, 7—6 pe Linky Boshoff 
(RSA). Americanca Chris Evert a 
obținut o dificilă victorie: 
6—3, 6—4 în ' 
Kloss (RSA).

ADELAIDE.
partidele din 
naționale ale 
Cehoslovacul Hrebec l-a învins cu
6— 3, 6—3 pe mexicanul Lara, iar 
australianul Letcher a cîștigat cu
7— 5, 5—7, 6—2 fn fața compatrio-

nors (SUA) — Cox (Anglia)
6—4, 6—4. La feminin,

2—6,
fața jucătoarei liana

— Au continuat 
campionatele inter- 
Australiei de sud.

CAMPIONATUL BALCANIC Dt SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

cisă în ultimul asalt, cel ce opunea 
pe cîștigătorul Cupei României la 
această armă, C. Marin, trăgătoru
lui nr. 2 al formației bulgare, Hris- 
tov. Disputa dintre ei a fost, de 
asemenea, destul de echilibrată. 
Marin a fost condus cu 1—0, a
egalat, apoi a preluat conducerea 
și a ajuns la un pas de victorie 
(4—2). Adversarul său a reușit, în
să, să egaleze și să dea apoi tușa 
decisivă. Și chiar dacă Marin poa
te invoca anumite inexactități de 
arbitraj, nu putem să nu recunoaș
tem că Hristov ca și Mihailov au 
luptat cu o deosebită tenacitate, 
așa cum am vrea să-1 vedem, mai 
des, și pe sabrerii noștri, 
nînd învingătoare cu 5—4 
meci, echipa Bulgariei a 
serioasă opțiune asupra

. balcanic.
în continuare, sabrerii 

au obținut — cum era de 
— numai victorii, terminînd com
petiția pe locul II. Ei au întrecut, 
pe rînd, echipele Turciei cu 6—3

Termi- 
acest 

luat o 
titlului

români 
așteptat

(Pop și 
Greciei 
rin — 
(Nilcă — 3, Pop și Marin — 2). La 
rîndul lor, sportivii bulgari au dis
pus de formațiile Iugoslaviei 
Turciei cu 7—2 și de cea a 
ciei cu 6—3.

CLASAMENT : 1. Bulgaria 
2. România 3 v ; 3. Turcia 2 
Iugoslavia 1 v. ; 5. Grecia 0 v.

în proba de floretă, meciurile 
după-amiezei au consolidat poziția 
fruntașă a sportivilor români, care 
și-au încheiat seria succeselor cu 
un scor de 5—2 în fața echipei 
Turciei (Buricea — 3, Petruș — 2). 
Floretiștii bulgari și-au păstrat lo
cul secund, ca și la celelalte Bal
caniade, realizînd victorii asupra 
formațiilor Iugoslaviei (7—2) și 
Greciei (6—3). Iată CLASAMEN
TUL probei: 1. România 4 v; 2. 
Bulgaria 3 v; 3. Grecia 2 v; 4. 
Turcia 1 v; 5. Iugoslavia 0 v;

Astăzi, îneepînd de la ora 9, se 
desfășoară în sala Floreasca pro
bele de floretă fete și spadă pe 
echipe.

Nilcă — 3, Mustață — 0), 
cu 9—0 (Pop, Nilcă și Ma- 
3) și Iugoslaviei cu 7—2

și 
Gre-

4 v; 
v; 4.

tului său Ross Case. în semifina
lele de dublu, australienii Giltinan, 
Ball au obținut victoria cu 6—3, 
6—4, 7—6 în partida cu cehoslo
vacii Kodes și Zednik.

BALTIMORE. — într-un turneu 
internațional feminin, cunoscuta ju
cătoare americană Billie Jean 
King a învins-o cu 7—5, 6—0 pe 
compatrioata sa Tory Fretz. Alte 
rezultate : Rosemarie Casals (SUA) 
— Jill Schwiekcrt (SUA) 6—2, 
6—3 ; Franqoise Durr (Franța) — 
Jeanne Evert (SUA) 6—3, 6—2 ; 
Betty Stove (Olanda) — Joy 
Schwiekert (SUA) 7—5, 6—3.

Cupa Davis: 
MEXIC - CANADA 2-0

are loc 
echipele

La Ciudad de Mexico 
întîlnirea de tenis dintre 
Mexicului și Canadei, contînd pen
tru noua ediție a „Cupei Davis" 
(zona americană). După prima zi, 
tenismanii mexicani conduc cu 
scorul de 2—0. Rezultate tehnice : 
Mayo — Genois 6—4, 10—8, 3—6, 
6—2 ; Ramirez — Bardsley 6—1, 
6—3, 6—2.

DIMINUAREA CONSUMULUI

„CAN-AM
NEW YORK, 24 (Agerpres). — 

Automobilele de curse turbocom- 
presoare, • care participă la campio
natul „CAN-AM", rezervat celor 
mai buni piloți din S.U.A. și Ca
nada, vor trebui să diminueze pe 
viitor consumul de benzină. Co
mitetul de organizare a competi
ției a precizat că această restric
ție nu se datorează numai crizei 
actuale de carburanți, ci are în 
vedere și sporirea securității în 
cursă, prin reducerea timpului de 
oprire la standuri. Se pare însă 
că scopul este în cele din urmă de 
a obliga pe constructorii acestor 
mașini să limiteze forța motoare
lor care depășește la unele proto
tipuri 1 000 CP. Automobilele de 
formula „CAN-AM" consumă în 
prezent circa 200 de litri de car
buranți la 100 km. Noile dispoziții 
îi vor obliga pe constructori să re
ducă la mai mult de jumătate con
sumul de benzină. Măsuri similare 
se prevăd și pentru cursele de au
tomobile de la Indianopolis.

George Best (cu tricou de culoare închisă) aici între Steve Perryman (nr. 8) ți Roy Evans (nr. 2) de la 
Tottenham — din nou pe terenurile de fotbal...

■ă joac« in toate meciurile susținute de 
echipă (amicale ți oficiale) Indiferent 
de remunerație, să nu primească premii 
dacă este schimbat in timpul jocului 
sau este accidentat din vina sa, să nu 
frecventeze localurile de noapte șl să 
nu practice nici un fel de joc de noroc: 

Jairzinho a acceptat toate aceste con
diții. Dar pînă cînd ?

UN MECI ORIGINAL
Nu demult s-a organizat la Milano 

un meci de fotbal între echipele Operei 
Scala din localitate și Filarmonica din 
Viena. Arbitrul meciului a fost nu mai 
puțin cunoscutul ~ l . 
bado, care — după cum spun 
— a 
decît... dirijează la pupitrele operei sau 
orchestrelor simfonice. Numai specta
torii au fost supărați, pentru că echipa 
actorilor de la Scala a fost mai puțin 
mobilă pe teren decît pe scenă» în timp 
ce vienezil, care deși sînt artiști instru
mentiști șl stau în timpul concertelor 
pe scaune, au învins cu 2—1 I

lipsit de interes faptul că Mo Cormlck 
are o înălțime de 2.0S și a fost campi
onul de box al Scoției la categoria 
grea !.

PISȚOLUL Șl ARBITRUL.»

AFARA CU TALISMANELE...
La meciul dintre Zambia șt Zair, des

fășurat la Lusaka, în preliminariile 
C.M., portarul echipei Zair șl-a umplut 
realmente spațiul dintre linia porții șl 
plasă cu nenumărate tallsmane. Spec
tatorii, indignați de acest fel de super
stiții, au invadat terenul pentru a-1 
scoate obiectele din poartă. Meciul a 

>lnă cînd 
ordinea, 

spectatorilor a fost însă cu 
chiar șl fără 
' ■ - ■ nu

cu

fost întrerupt cîteva minute, pj 
poliția a reușit să restabilească 
Regretul . . - -
atît mai mare cu cit 
talismane — portarul echipei Zair 
a primit nici un gol! Zair a cîștigat 
2—0, în deplasare !

Arbitrul bolivian Francisco Canala- 
tore a fost condamnat la 86 de zile de 
închisoare pentru că, după un med. 
fiind atacat de spectatori, a tea* un 
foc cu pistolul în aer... în fața instan
ței, procurorul l-a întrebat: „Știți» dom
nule Conclatore, că arbitrii nu pot 
avea asupra lor arme de foc ?“ „Știu — 
a răspuns arbitrul — dar ce să fao 
dacă voi fi oraortt de spectatori 7“ 
„AsTa nu ne interesează. In acest caz, 
asasinul va fi condamnat" — a răspuns 
procurorul.

dirijor Claudio Ab- 
criticli 

condus acest meci mai corect

ANTRENORUL OCWIRK 
ACCIDENTAT I

Ernst Ocwirk, fostul internațional

TELEX
Reprezentativa feminină de handbal a 
Cehoslovaciei, care se pregătește pentru 
apropiatul Campionat mondial din Iugo
slavia, a susținut un joc de verificare 
In localitatea vest-germană Frankfurt ne 
Main cu formația locală Grtln — Welss. 
Handbalistele cehoslovace 
victoria cu scorul de 25—6■
La Moscova, s-a disputat ___ __
dintre echipa locală T.S.K.A. si formația 
Spartakus Budapesta, contînd pentru 
primul tur al „Cupei Cupelor" Ia volei 
feminin. Voleibalistele sovietice au ter
minat învingătoare cu scorul de 3—0 
(15—0. 15—2. 15—7). Partida retur se va 
desfășura la 28 noiembrie, la Budapesta. 
In med retur pentru „Cuna campionilor 
europeni" la volei masculin, echipa bel
giană Rembart Torhout a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—1, 15—3) forma
ția Spada ZUrich. Voleibaliștii belgieni 
s-au calificat pentru turul doi al com
petiției.

au obținut 
(13-3).

primul joc

Campionul mondial de box la catego- 
ria mijlocie, argentinianul Carlos Mon
zon, care este suferind de gripă, și-a 
întrerupt antrenamentele. El urma să-1 
întâlnească în meci oficial la Paris pe 
campionul lumii la categoria semimij lo
de, mexicanul Jose Napoles. Este foarte 
puțin probabil ca întâlnirea să mai aibă 
loc la 8 decembrie. Antrenorii lui Mon
zon au cerut telegrafic organizatorilor 
oa meciul să aibă loc la 15 decembrie.

In orașul Dessau s-a disputat al doilea 
med internațional de box dintre echi
pele R.D. Germane și Poloniei. Boxerii 
polonezi au terminat învingători cu sco
rul de 10—8. în prima întîlnire, rezulta
tul fusese egal : 10—10.
■
Cursa dcllstă de 6 zile, desfășurată pe 
velodromul acoperit din Mllnster (R.F.G.), 
a fost dștlgată de cuplul vest-german 
Wilfried Peffgen șl Albert Fritz, cu 385 
puncte. I-au urmat compatrioțll lor Klaus 
Bugdahl — Dieter Kemper — 319 p șl 
U.D.O. Hempel — Guenter Haritz — 238 
p. Primii clasați dintre concurențll străini 
au fost elvețienii Louis Pfennlnger ți 

ocupat locul pa-Erlch Spahn, care au 
tru cu 169 p.

handbal Dukla 
turneul tn R. F.Echlp» masculini de 

Praga țl-a continuat _______ __
Germania. în jocul disputat la Flensburg, 
handbaliștii cehoslovaci au învins cu 
scorul de 17—13 echipa T.S.B. Flensburg. 
La Schleswig Holstein, echipa Dukla a 
întrecut eu 30—12 formația V.F.L. Geest
hacht.

VA n înlocuit zagalo?
1—74 1

Organizatorii turneului final al C.M. 
din 1974 vor pune la dispoziția fiecărei 
echipe participante cîte un autocar, 
acestea vor purta numere speciale. 
Astfel, unele selecționate calificate au 
șl primit numerele matricole. Semnifi
cative sînt două : cea a R.F. Germania 
poartă numărul 1—74, iar cea a Brazili- 

’ 13—74 !

CONDIȚIILE IMPUSE 
LUI JAIRZINHO...

Se ști* că, nu demult, celebrul Interna
țional brazilian Jairzinho a fo*t sus
pendat de clubul său Botaiogo pentru 
unele grave abateri de 1* disciplină. 
Acum, clubul a revenit asupra fcotărî- 
ril luate lmpuntnd însă lui Jairzinho 
aîteva condiții obligatorii de îndeplinit:

ei...

Ernst Ocwirk, fostul internațional de 
mare prestigiu al selecționatei Austriei, 
este în prezent antrenorul echipei Ad
mira Waker. Intr-un meci de campionat, 
tocătorul echipei sale Kappel a fost 
lovit de un adversar. Pentru a-1 da un 
prlm-ajutor. Ocwirk s-a ridicat de pe 
banca antrenorilor șl a sprintat cit a pu
tut pînă la locul accidentului. Efortul 
a fost atît de mare, Incit cunoscutul 
antrenor a suferit o Întindere de liga
mente, ceea ce l-a obligat să stea mal 
mult timp la pat! Ziarele austriece co
mentează acest caz susțintnd că Ocwirk 
a 
că 
zla 
fel 
săi

tehnicianul brazilian a activat că 
antrenor al clubului Independiente 
din Buenos Aires.

SUEDEZII SE PREGĂTESC

suferit accidentul datorită faptului 
este... neantrenat ! De unde condu
că un antrenor trebuie să fie la 

de bine pus la punct ca șl elevii 
cu pregătirea fizică...

CUVINTELE LUI MC CORMICK
La un meci din liga a doua scoțiană, 

desfășurat acum ctțlva ani la Glasgow 
arbitrul Intîlnlril, Mc Cormlck, a ținut 
un scurt discurs înaintea începerii jo
cului: „Un singur lucru vă rog : Jucațl 
disciplinat șl să nu căutațl să mă ener
vați 1“ Ca urmare jucătorii s-au purtat 
ca niște mielușel... De altfel, nu este

unor severe critici după 
întreprins anul acesta în 
Mario Zagalo nu se mai 
de prestigiul de altădată, 
șl din cauza comportării

PENTRU BÂRAJ

RIO DE JANEIRO, 24 (Ager
pres). — Potrivit știrilor publicate 
de presa din Rio de Janeiro, Con
federația braziliană a sporturilor ar 
intenționa să-1 înlocuiască pe an
trenorul echipei reprezentative, 
Mario Zagalo.

Ținta 
turneul 
Europa, 
bucură 
aceasta
mediocre în campionat a clubului 
Flamengo, pe care-1 antrenează de 
mal mulți ani. Unul dintre cei mai 
autorizați candidați Ia postul de
ținut de Zagalo ar fi, după opinia 
comentatorilor sportivi din Rio, an
trenorul echipei Palmeiras, Oswal- 
do Brandao. în același timp, s-a 
aflat că Oswaldo Brandao a pri
mit oferta de a conduce pregăti
rile echipei Argentinei, țară unde

MtlNCHEN, 24 (Agerpres). — La 
Kaiserslautern, selecționata de fot
bal a Suediei a susținut, în com
pania echipei locale F. C. 
Kaiserslautern, ultimul meci de ve
rificare înaintea jocului de baraj. 
După cum se știe, marți, la Gel
senkirchen, formația Suediei va în- 
tîlnl echipa Austriei, în prelimi
nariile Campionatului mondial. Fot
baliștii suedezi au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin punc
tul marcat, In minutul 78, de Jan 
Olsson.

• Ieri, la Stuttgart, in meci ami
cal : R.F. Germania — Spania 2—1 
(2-0).
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