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4 TENISMANI ROMANI
IA CIRCUITUL AMERICAN
Prezențele românești vor fl spo

rite la viitoarea ediție a circuitu
lui de turnee „indoor", organizat 
de federația de tenis din S.U.A. 
Sînt invitați să participe la tra
diționalele întreceri pe teren a- 
eoperit de dincolo de Ocean, 4 
jucători și jucătoare din tara 
noastră și anume : Tom» Ovlci, 
Ionel Sântei, Virginia Ruzici șl 
Mariana Simionescu. Seria de 
turnee începe în a doua jumătate 
a lunii Ianuarie.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA .Șl SPORT

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Ieri la sediul F.R.F. a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finală 

lată jocurile :
— Steaua
— A.S.A. Tg. Mureș
— Chimia Rm. Vilcea 
— U.T.A.
— Delta Tulcea
— Politehnica Timișoara
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Petrolul 
loc la 5 decembrie pe terenuri neutre.

ale „Cupei României".
S. C. Bacău
Minerul Baia Mare
F. C. Argeș
Sp. studențesc
S, N. Oltenița
C.S.M. Reșița
Universitatea Cluj
Jiul

Amintim că partidele vor avea .—----- ---------------  .
Pină mîine la ora 18, echipele vor trebui să comunice orașele in care 
au căzut de acord să-și dispute intilnirile.
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Doina Furcoi înscriind unul din cele 8 goluri ale sale sub privirile handbalistelor bulgare Dora Dobreva și 
llinka Nakova. Foto : S. BAKCSY

VICTORIE ȘI MAI NETĂ ÎN AL DOILEA MECI

ROMÂNIA-BULGARIA 22-11, 

LA HANDBAL FEMININ
Ultima verificare publică a repre

zentativei feminine de handbal a 
României — care între 8 și 15 de
cembrie va participa, in Iugoslavia, 
la cea de a V-a ediție a campiona
tului mondial — a avut loc aseară, 
în sala Floreasca, și a fost prilejuită 
de partida amicală (revanșă) cu se
lecționata Bulgariei. Handbalistele 
noastre au cîștigat și această în- 
tîlnire (sîmbătă seara, la Ploiești, 
ele învinseseră cu 22—14), de o 
manieră chiar mai categorică și 
la capătul unui joc de mai bună 
factură, mai convingător. Scor 22—H 
(10—7).

Ca și Ia Ploiești, sportivele din 
Bulgaria au rezistat aproape o re
priză, apoi au cedat. în prima par
tidă. româncele au avut o realiza

toare în zi mare (Simona Arghir — 
7 goluri), ieri seara o alta : Doina 
Furcoi — 8 goluri. Dar, dincolo de 
aceste amănunte, a contat faptul 
că reprezentativa noastră a mani
festat de fiecare dată o netă supe
rioritate în a doua parte a meciu
lui. impunîndu-se și printr-o pregă
tire fizică mai bună. Alături de a- 
cest atu s-a situat forța de șut a 
unui mare număr de echipiere : la 
Ploiești au punctat 7 jucătoare din 
echipa României, iar la București 
— 8. în atac, „forța de șoc“ o cons
tituie linia de la 9 m, dar se obțin 
goluri și din aruncări de pe semi
cerc, ca urmare a unor inspirate 
angajări ale pivoților. Sistemul de- | 
fensiv a funcționat în general bine 
(s-au recuperat și mingi care au

permis lansarea unor contraatacuri), 
dar mai sînt momente cînd, din 
neatenție, se primesc goluri evita
bile.

Au înscris : Doina Furcoi 8. Si
mona Arghir 4, Doina Cojocaru 2, 
Magda Mikloș 2, Cristina Petro- 
vici 2. Maria Boși 2, Irene Oancea 
1 și Maria Popa 1 — pentru Ro
mânia, Maia Krîsteva 4, llinka 
Nakova 4, Liliana Vasilieva 3 — 
pentru Bulgaria.

Au arbitrat : Geo Popescu și Pe
tre Țîrcu.

Hristache NAUM

In derbyul campionatului feminin de baschet

POLITEHNICA - I.E.F.S. 61-50, 
DUPĂ UN MECI DE MARE SPECTACOL

Cu întrecerile desfășurate ieri, 
în sala Dinamo, s-a încheiat pri
mul tur al campionatului națio
nal de baschet feminin. La sfîrși- 
tul acestuia au fost stabilite gru
pele valorice, în cadrul cărora 
echipele își vor relua întrecerea 
în luna ianuarie. în prima grupă 
(locurile 1—6) vor evolua: Poli
tehnica, Voința București, I.E.F.S., 
Rapid. Universitatea Cluj și Uni
versitatea Timișoara, iar pentru 
locurile 7—12: Crișul Oradea, Con
structorul București, Universitatea 
Iași, Olimpia București, Sănătatea 
Satu Mare și Voința Tg. Mureș. 
Iată rezultatele Și cîteva amănun
te de Ia ultimele partide :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 61—50 (28—31). De multă 
vreme nu am mai asistat la o dis
pută atît de spectaculoasă, ade
vărată propagandă pentru bas
chet, cum a fost derbyul de ieri. 
Ritmul de « rară rapiditate, frec
vența și precizia aruncărilor la 
coș, varietatea tacticilor folosite 
în atac și în apărare, tenacitatea 
cu care s-a luptat, palpitantele 
răsturnări de scor, toate acestea 
au contribuit la succesul întrece
rii, determinîndu-ne să felicităm 
ambele echipe. Victoria a reve
nit formației mai omogenă, cu 
fluctuații mai rare de-a lungul 
meciului și care a știut să valo
rifice plusul de maturitate, mai 
cu seamă în final. Au marcat: 
Savu 17, Szabados 14, Ciocan 10, 
Pruncu 8, Demetrescu 8, Taflan 4 
pentru Politehnica, respectiv Ti
ta 17. Szabo 12, Petrie 9, Iftimje 
6, Pantea 3. Mihalic 3. Au arbi
trat foarte bine G. Mahler și 
D. Oprea.

CRIȘUL ORADEA — CONS
TRUCTORUL BUCUREȘTI 61—56 
(33—36). Una din partidele hotărî- 
toare pentru calificarea în grupa 
1—6 a campionatului a oferit 
(duminică) o întrecere foarte dis
putată, cu o evoluție a scorului 
captivantă. Crișul a condus cu 
12—8 (min. 6), apoi Constructorul 
cu 28—24 (min. 15). Bucureșten- 
cele au mai avut avantaj doar un 
minut după pauză, iar după ce 
tabela de scor a indicat de cite-

Dispută dirză pentru minge (in prim plan Demetrescu și Szabo), caracte
ristica generală a tradiționalului derby, Politehnica — I.E.F.S.

ALEXANDRA NICOLAU -

I activității
■ sportive
■ ae masă

Crosul „30 Decembrie"

4 000 DE CONCURENTI IN 
SECTORUL 3 AL CAPITALEII

Crosul închinat zilei de 30 De
cembrie, și desfășurat pe aleea de 
centură a stadionului 23 August, a 
reprezentat un frumos succes al 
sportului de masă repurtat de către 
C.E.F.S., Inspectoratul școlar, Co
mitetul U.T.C. și Consiliul sindica
telor din sectorul 3, organizatorii 
întrecerilor. La startul celor 10 
probe ale competiției au fost pre- 
zenți (fără excepție) reprezentanții 
tuturor școlilor generale, ai lice
elor și școlilor profesionale din 
sector, precum și tineri și tinere 
din întreprinderile I.C.M.A. Electro- 
aparataj. Filatura de lină pieptăna
tă, F.R.B., I.C.M.E. și Uzina Repu
blica. în total, peste 4 000 de con- 
curenți s-au întrecut cu entuziasm 
și dîrzenie.

Iată cîștigătorii probelor : FETE, 
11—12 ani (500 m) : Doina Butinică 
(Șc. gen. 56): 13—14 ani (600 m) : 
Maria Peța (Șc. gen. 67), 15—16
ani (800 m) : Florina Tănase (Șc. 
gen. 60) ; 17—18 ani (1000 m) : 
Teodora Văduva (Gr. șc. 23 Au
gust) ; 19—25 ani (1 000 m) : Floa
rea Enădoiu (Electroaparataj) ; BĂ
IEȚI 11—12 ani (600 m) : Nicolae 
Ghionea (Șc. gen. 55) ; 13—14 ani 
(800 m) : Vasile Manolache (Șc. 
gen. 65) ; 15—16 ani (1200 m) : Mir
cea Soare (Lie. Ind. 23 August) ; 
17—18 ani (1 500 m) : Ion Dumitru 
(Gr. șc. 23 August) ; 19—25 ani
(2 000 m) : Dumitru Ionescu (Re
publica).

— g. st. —

ÎNTRECERI DE CROS LA 
PALATUL PIONIERILOR

HAND8ĂIIȘTII ROMANI
AU RECÎȘTIGAT „TROFEUl WAR

Fructificarea integrală a marilor situații 

de gol — o problemă încă nerezolvată

Așadar, după o întrerupere de 
două... ediții, frumoasa cupă de ar
gint care răsplătește formația în
vingătoare în „Trofeul Carpați" re
vine în vitrina cu premii a fede
rației noastre de specialitate. Cu 
toate că a pierdut ultimul joc, în. 
care a întîlnit puternica reprezen
tativă a Iugoslaviei, selecționata 
României cucerește primul loc, rea
lized astfel o frumoasă performan
ță — cîștigarea consecutivă a celor 
trei mari competiții internaționale 
ale sezonului: „Trofeul Iugoslavia", 
Turneul de la Martin și. acum, 
„Trofeul Carpați”. Este un bilanț 
pozitiv, care arată limpede că re
prezentativa noastră masculină de 
handbal, în ciuda modificărilor 
survenite în componența sa, a ră
mas în plutonul fruntaș, păstrînd 
șanse în lupta pe care o va duce 
nu peste multă vreme, pentru apă
rarea titlului de campioană a lumii 
în posesia căruia se află.

Faptul este probat convingător

mai ales de victoria în cea de a 
XIV-a ediție a „Trofeului Carpați", 
care nu s-a construit ușor, compe
tiția oferind o aprigă dispută pen
tru întîietate. Handbaliștii români 
au luptat mult și dacă ar fi dove
dit și o oarecare. constanță ar fi 
evitat neplăcuta surpriză din etapa 
finală. Sistemul lor defensiv foar
te modern, activ, cu jucătorii judi
cios plasați, în funcție de calitățile 
Ipr, s-a dovedit a fi în progres 
față de trecutul apropiat. Acest 
sistem, atunci cînd a fost aplicat 
bine pe toată durata meciului, i-a 
determinat pe adversari, indiferent 
de valoarea lor, să cedeze pasul. 
Beneficiind, în plus, deforma de zile 
mari a portarului Cornel Penu sau, 
atunci cînd a fost cazul, a înlocui-: 
torului său, Ștefan Orban, echipa

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru a 6-a oară campioană de șah a țării

va ori egalitate (40—40 în min. 
24, 42—42 în min. 26), inițiativa 
a trecut definitiv de partea oră- 
dencelor care, fără a se detașa 
decisiv, au păstrat permanent un 
avantaj de 5—6 puncte și au cîș
tigat deoarece au fost superioare 
în acțiunile de sub panouri, atît 
colective cit și individuale.

Punctele au fost înscrise de Du- 
daș 16, Chvatal 16, Caseti 5, Bo
ca 4, Balogh 10, Varga 10 pentru 
Crișul, respectiv Pajtek 14, Gugu 
13, Popescu 13, Godeanu 5, Bara- 
bas 7, Guranda 4. Au arbitrat 
bine N. Iliescu și Em. Răducanu.

POLITEHNICA — RAPID 80 
—66 (28—24). Cîndva un mare 
derby al baschetului nostru femi
nin, meciul a satisfăcut (dumini
că) timp de 30 de minute, adică 
atît cit au rezistat rapidistele. în 
această perioadă, întîlnirea a fost 
atractivă, ambele formații luptînd 
cu deosebită tenacitate pentru 
succes și, ca urmare, tabela indi-

O. STANCULESCU 
A. VASILESCU

„Cupa 30 Decembrie" la cros, 
întrecere devenită tradițională la 
fiecare sfîrșit de toamnă, a reunit 
în ultima duminică a lui noiembrie, 
pe aleile -Parcului Pionierilor, elevi 
de la școlile generale, liceele de 
cultură generală și de specialitate 
Și tineri din întreprinderile sectoru
lui 6. Concursul a fost bine orga
nizat de către C.E.F.S. al sectorului 
6, cu sprijinul C-M.E.F.S. și al con
ducerii Palatului Pionierilor. La 
startul întrecerilor s-au aliniat,

(Continuare în pag. o 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)

■ Ultima rundă a finalei campiona
tului național de șah (ediția 
1973'1974) s-a desfășurat sub sem
nul unei dispute aprige care a ca
racterizat, de altfel, întreaga com
petiție. Lidera clasamentului, maes- 
tra internațională Alexandra Nico- 
lau, a remizat repede cu Margareta 
Perevoznic, acumulînd astfel 12V2 
puncte. Trei jucătoare, aflate în 
imediată apropiere, Elisabeta Poli- 
hroniade, Suzana Makai și Margare
ta Juncu, o puteau ajunge, pe pri
mul loc, dacă obțineau victoria în 
partidele susținute și atunci ar fi

urmat un meci — turneu de baraj 
pentru desemnarea campioanei. 
Dar, nici una nu a reușit aceasta. 
Polihroniade a remizat cu Rodica 
Reicher, în timp ce Makai și Juncu 
au pierdut în întîlnirile cu Marga
reta Teodorescu și Maria Pogore- 
vict Celelalte rezultate ale rundei 
a 17-a : Lia Bogdan — Gabriela 
Olteanu */2 — */»> Mariana Băloia- 
nu — Eleonora Gogâlea 1—0. Renâ 
Fărcaș — Luminița Cîrmaciu 0—1, 
Viorica Ilie — Gertrude Baumstarck 
0—1.

Clasamentul final : 1. ALEXAN
DRA NICOLAU 12‘/2 P, 2—3. Eli
sabeta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu 12 p, 4—5. Margareta 
Juncu și Suzana Makai ll’/2, 6—7. 
Gertrude Baumstarck și Margareta 
Perevoznic 10*/» p, 8. Gabriela Ol
teanu 8 p. 9—10. Lia Bogdan și 
Maria Pogorevici 7*/2 P, 11. Eleo
nora Gogâlea 6'/, p, 12. Rodica Rei
cher 6 p, 13. Mariana Băloianu 
5V2 p, 14. Luminița Cîrmaciu 4*/s p, 
15. Viorica Tolgyi 4 p, 16. Rene 
Fărcaș 3 p, 17. Viorica Ilie 2,/2 p.

Alexandra Nicolau, membră" a 
clubului Constructorul București, 
devine pentru a 6-a oară campioa
nă. națională de șah, după o între
rupere de 8 ani. Ea a mai deținut 
titlul în 1960, 1961, 1963, 1964 și 
1965.

Itfll, ÎN CAMPIONATUL

In divizia a, la fotbal

0 ETAPĂ IMPULSIONATĂ DE ECHIPELE OASPETE
• Se cunoaște campioana de toamnă ; anul trecut, în aceeași perioadă, Divizia A avea... 
al 9-lea lider • Perspectivele—pentru final de sezon —la cei doi ,,poli“ ai clasamentului

Cercurile de turism din întreprinderi 
- formă principală a activității 

de drumeție pentru tineret

MASCULIN DE ȘAH

Existența cercurilor de turism în 
diferite unități ale producției ma
teriale, în instituții sau școli nu 
este obligatorie. înființarea lor re
prezintă o urmare firească a con
dițiilor specifice ale fiecărei ase
menea unități, printre care putem 
nota tradiția turistică a localității 
și pasiunea tinerilor, condițiile geo
grafice propice, existența unor rea
lități materiale care să poată _ veni 
în sprijinul dezvoltării activităților 
turistice. Dar cercul de turism este, 
concomitent, și un rezultat al gra
dului sporit de preocupări pe care 
le are organizația U.T.C. în direcția 
angrenării membrilor ei în practi
carea turismului. Nu este un secret 
faptul că, de foarte multe ori, exis
tă in rindul tinerilor dorința de 
a practica sportul sub forma 
excursiilor și drumeț’iîor, dar lip
sește tocmai elementul catalizator, 
mobilizator și organizator, rol ce 
poate și trebuie să fie jucat de 
către U.T.C., prin cercul de turism. 
Iată pentru ce credem că existența 
sau inexistența cercului de turism, 
într-o unitate de producție, ne dă 
indicii demne de luat în conside
rație asupra înseși eforturilor și

preocupării pe care le are respec
tiva organizație U.T.C. în privința 
propagării turismului în rîndul ti
neretului.

AM ÎNTÎLNIT MODELUL LA 
EL-BA TIMIȘOARA

Fără îndoială, tinerii din orașul 
de pe malurile Begăi sînt mari a- 
matori de turism și, mai ales, ai 
aceluia activ. într-o discuție purta
tă cu Gheorghe Ivașcu, organizator 
de turism de la Agenția de tu

rism pentru tineret a Consiliului 
județean al U.T.C. Timiș, acesta 
sublinia cu satisfacție faptul că ce
rerile tinerilor se îndreaptă cu pre
cădere spre excursiile de la Munte
le Mic, spre munții Semenicului 
Poiana Rusca și Zarandului, adică 
trasee ce au bune porțiuni de mers

Radu TIMOFTE 
Ilie IONESCU

Doar două partide s-au terminat 
luni dimineață în cele 4 ore afec
tate reluării întreruperilor : Ungu- 
reanu — Gheorghiu 1/2—1/2, Vais- 
man — Partos 0—1. Celelalte vor 
continua miercuri.

Aseară s-a disputat runda a 11-a. 
lată rezultatele înregistrate : Geor
gescu — Ciocâltea 1/2—1/2, Botez — 
Gheorghiu 1/2—1/2, Șubă — Pavlov 
1/2—1/2, Vaisman — Stanciu 1—0, 
Urzică — Partoș 1/2—1/2, Ghițescu — 
Rotariu 0—1, Mititelu — Șuta într., 
Ilijin — Rădulescu 1/2—1/2, Neamțu 
— Buza 1/2—1/2, Ungureanu — Ghiz- 
davu 0—1.

ÎN CLASAMENT, după 11 runde : 
Ciocâltea 7»/s, Gheorghiu (1), Pavlov, 
Stanciu, Vaisman 6i/2, Șu'oă (1), Ghiz- 
davu, Urzică 6, Georgescu 5>/2 etc.

Astăzi, de la ora 16, în Aula 
I.P.G.G. — runda a 12-a.

Jercan (la balon) a fost unul dintre cei mai buni jucători 
dionul din Trivale. Cei mai apropiați asistenți ai fazei:

ai F. C. Argeșului în derby-ul etapei disputat pe sta- 
Niculescu (nr. 2), ~ ~ -Radu (nr. 9), Deselnicu și Strîmbeanu.’ 

Foto : V. ONESA

(Continuare în pag. a 2-a)

Se impun cîteva concluzii după constatările noastre pe linia activității 
cercurilor de turism din întreprinderi. O facem pentru că cele trei unități 
industriale prezentate sînt tipice pentru tot atltea stări de fapt intîlnite. 
Dar coroborîndu-le cu alte situații pe care le-am putut depista în vizitele 
noastre, putem trage o concluzie generală : dacă organizația U.T.C. este 
direct preocupată să pună pe picioare o activitate turistică de largă 
audiență in rîndul tinerilor, cercurile de turism iși fac vădită prezența (și 
necesitatea) ca o urmare firească. Iar utilitatea lor, ca organisme ce stir- 
nese și conduc pasiunile tinerilor pentru călătoria de orice gen, e demon
strată — credem — ca fiind Incontestabilă, după cum am remarcat la 
Timișoara. Cu alte cuvinte, cercul de turism rămine forma organizatorică 
principală a activității turistice pentru tineret, eu acoperire deplină.

.. i ..i

Parcă a fost o „etapă italiană", 
într-atît de multe X-uri și 2-uri 
s-au înregistrat sîmbătă și dumini
că în Divizia A ; niște egaluri și 
victorii, obținute în deplasare, nu 
de genul acelora reușite aproape de 
regulă, de un Milan sau „Juve“, ci 
mult mai greu de ghicit, întrucît

PUGILIȘTII DIN BRAȘOV I AU
DE LA PLEVEN

Selecționata de box a Brașovului 
Întîlnit, la Zărneștl, lntr-un meci 

bulgară Spartak
a 
amical, formația
Pleven. La capătul unor partide care 
l-au satisfăcut pe cel aproape 1000 
de spectatori, pugiliștii brașoveni au 
obținut victoria cu scorul de 12—6, 
Cei mai aplaudați dintre boxerii e- 
chipei gazdă au fost N. Movilă, Gh.

(R. P

ÎNVINS PE
BULGARIA)

CEI

Agapșa
in ordinea
b. dese. 2
b. ab. 3 Gh. Toncev, D. Gorea b. p. 
A. Sariev, T. Nicolae p, p. Gh. Dimi
trov, N. Movilă b. p. I. Anghelov, 
D. Cimpoieșu p. ab. 2 Gh. Barbuza- 
nov, Gh. Agapșa b. ab. 2 B. Rado- 
milov, Gh. Bucur p. p. C. Anghelov, 
I, Pețșr b. ab. 1 B. Ilrișțov,

și AI. Turei. Iată 
categoriilor : 

B. Ariev, !
i rezultatele 

Al. Turei 
Fr. Molnar

să zicem, dintre 
amatori ai jocu- 

n-ar fi putut antici-

nici unul la sută, 
frecvenții și abilii 
rilor „Prono“
pa, de astă dată, aceste succese 
realizate, de pildă, de A. S. Armata 
Tg. Mureș (îndeosebi) și Petrolul, 
la Constanța și, respectiv, Bucu
rești. După cum, chiar și aceste 
două „nuluri“ reușite de Politeh
nica Timișoara și C.S.M. Reșița, la 
Bacău și în Giulești, erau cu greu 
previzibile, dată fiind nevoia acu
tă de puncte pe care o resimțeau, 
la ora acestor partide, echipele 
gazdă, Sport Club Bacău și Rapid.

Toate aceste performanțe, adău
gate la rezultatele de la Cluj și 
Petroșani, au făcut ca recordul de 
productivitate al formațiilor oaspe
te (7 p. în etapa XI-a) să fie de
pășit, cele 8 p. acumulate, sîmbă
tă și duminică, de echipele vizita
toare însumînd aproape 50 la sută 
din totalul celor 18 posibile...

Dincolo de caracterul ei Inedit 
(recordul stabilit de formațiile oas
pete are șanse să rămînă cel puțin 
pînă la primăvară), cea de a 15-a 
etapă va rămîne în scurta istorie a 
turului și prin prestațiile de o mai 
ÎTUȘJSSâă tînută ale multora dintre

competitoare, din această fericită 
îmbinare de dîrzenie și reușite teh- 
nico-tactice rezultînd partide de 
bun nivel tehnic la Pitești, Cluj, 
Petroșani și Arad. (Nedoritele ex
cepții s-au semnalat, de astă dată, 
la jocurile Rapid — C.S.M. Reșița, 
S. C. Bacău — Politehnica Timi
șoara și F. C. Constanța — A. S. 
Armata Tg. Mureș, slaba factură, 
de ansamblu, a meciurilor datorîn- 
du-se mai mult echipelor gazdă...)

La Pitești cel puțin, derby-ul e- 
tapei a cunoscut și un start furtu
nos, dar acel gol înscris, în minu
tul 1, de tînărul și talentatul Bă
lăci avea să rămînă singura reali
zare în materie de eficacitate a li
derului. Pentru că, în continuare, 
F. C. Argeș, fosta campioană a ță
rii, condusă de pe bancă de un fost 
antrenor al fotbaliștilor craiovenl 
— pregătită pentru victorie — a 
forțat și a obținut. In final, un suc
ces al orgoliului ; lăsîndu-i Uni
versității Craiova consolarea tn re-

Gheorghe NICOLA ESCU

h psa. s ■<
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ÎKI SĂRITOARE ROMAĂCT PESTE 1,85 M EA IVALȚIME!
• Virginia loan, Cornelia Popescu, Erika Teodorescu, dar nu numai ele... • O probă

In care cunoaștem gustul succesului • Admirabila Viorica Viscopoleanu

Sîmbătă șl 
cea de-a 7-a 
divizionar de 
ție rămasă neînvinsă pînă în prezent 
este echipa feminină Rapid București 
(seria Sud). Iată cîteva aspecte de la 
întrecerile acestei etape.

duminică s-a desfășurat 
etapă a campionatului 
popice. Singura forma-

bar- 
anul 
ven- 
_pri-

Dacă în proba de înălțime — 
bați spuneam că 1973 a fost 
flop-ului, la femei „rostogolirea 
trală* șl a recîștigat pozițiile, , 
mele șase performere fiind adepte 
ale acestui procedeu. Este încă o do
vadă că nu se poate da acum un 
verdict asupra superiorității unui stil 
sau altul.

Iordanka Blagoeva încheie, din nou, 
anul în fruntea listei, dar recordma
na mondială a avut un sezon mai 
puțin strălucit decît precedentul, su
ferind, între altele, o înfrîngere ca
tegorică în fața Virginiei loan.

O valoare — sigură — rămîne, în 
continuare, austriaca Ilona Gusen
bauer, cea care va rămîne în istoria 
probei ca primă succesoare a Iolan- 
dei Balaș. La fel, cîndva copilul „mi
nune* Rita Schmidt, „plafonată* la 
1,90 m.

Surpriza sezonului se numește, de
sigur, Virginia Ioan. La sfîrșîtul a- 
nt’.lui trecut cea mai bună performan
ță a sa era de numai 1,81 m. Acum, 
cu 1,90 m — Virginia este a 7-a să
ritoare care realizează această cifră. 
Cu cele două victorii asupra record
manei mondiale și asupra Ritei Sch
midt, încununate si cu titlurile de 
campioană 
campioană 
face parte 
probei.

La fel Cornelia Popescu. Revenită, 
încet, încet — aproape nimeni nu a 
observat că la Dinamoviadă de la 
Sofia, Cornelia și-a îmbunătățit re
cordul personal obținut în 1971 — 
dună o lungă perioadă de necazuri...

Să mai notăm că primul nume care 
»r urma pe tabelul alăturat, încheiat 
îa 1,86 m, ar fi cel al unei alte sări
toare românce, Erika Teodorescu, 
care — ca și Virginia Ioan — a cîș
tigat în acest sezon 9 cm. Să ne rea
mintim că Erika a fost o mare spe
ranță a atletismului nostru, pe care 
am crezut-o pierdută Ia un moment 
dat. Și să ne reamintim, de aseme
nea, că nu are decît 24 de ani...

Este flatant pentru noi să consta
tăm că, în afara R, D. Germane, Ro
mânia este singura țară din lume 
cu trei săritoare de peste 1,85 m ! Și, 
tot un fapt îmbucurător, alte trei, 
junioara Maria Giurgiu, Roxana Vu
lescu (19 ani) și Draga Comșa (21 
ani) se află foarte aproape de 1,80 m. 
Este adevărat că în Europa proba a

progresat considerabil — 22 de sări
toare peste 1,83 m în 1973 — dar ne 
bucurăm să constatăm că șl la no! 
progresul este spectaculos (media 
primelor 10 performanțe este exce
lentă 1,78 m — 1,748 m tn 1972).

Să așteptăm în continuare lucruri 
frumoase de la săritoarele noastre, 
într-o probă în care am deprins de 
mult gustul succesuluL..

★
Săritura în lungime 

în acest an pe primele 
la J. O. Diana Iorgova 
atletismul imediat după 
timp ce Heide Rosendahl, recordma-

le-a pierdut 
două clasate 
a abandonat 
Munchen, în

Clfra de 7 
de accesibilă 
de 6,82 m a . _ .
la Mexico City, sau atunci cînd Ro- 
sendahl a reușit, după trei ani, 6,84m, 
rămîne totuși de domeniul unui vi
itor mai îndepăratat, poate, decît cre
deam. Să fi fost, oare, supralicitat 
potențialul feminin, prin încercarea 
de a trece în rindul faptului comun 
performanțele a două mari campi
oane ?

Primele două locuri în clasamentul 
anual revin unor atlete din R. D. 
Germană — Angela Schmalfeld și 
Margrit Olfert (fostă Herbst).

metri, care păruse atil 
în momentul săriturii 
Vioricăi Viscopoleanu,

ÎNĂLȚIME

mondială universitară și 
balcanică, Virginia Ioan 
din „înalta societate* a

ROMÂNIA

RECORD 1,91 M (1961)
V. 
c. 
E.
M.
D. 
R.
A.
D. 
M. 
C.

Ioan
Popescu 
Teodorescu

Giurgiu 
Comșa 
Vulescu 
Pavel 
Crăciun ~ 
Matei 
Goschler

LUNGIME
RECORD 6,82 M (1968)
v. 
A. 
V. 
D. 
F.
C.

Viscopoleanu 
Gheorghiu 
Butanu 
Spînu 
Boca 
Popescu

D, Crăciun 
M. Nicolae
E. Teodorescu 
S. Cubleșan

elita mondială a probei.
Virginia Ioan, a doua săritoare româncă de 1,90 m, a avut un sezon exce

lent, care a ridicat-o în

na lumii, a făcut-o recent, la capătul 
unui sezon în care cea mai lungă 
săritură a sa a măsurat... 6,25 m, cu 
trei centimetri mai puțin decît a 
reușit junioara noastră Doina Spînu! 
Da, Heide Rosendahal, cea care de
pășise în '70 la Universiada de la 
Torino o săritură de 7 metri, își în
cheie cariera la 26 de ani cu... 6,25 ml

EUROPA Șl MONDIAL

RECORD 1,94 M (1972)
i. 
R. 
I. 
R. 
V. 
M.

Blagoeva 
Wltschas 
Gilsenbauer 
Klrst 
IOAN 
Karbanova

C. POPESCU 
R.
B. 
E.
C. 
s.

Gildemeisiter
Lawton-lnkpen
Rudolf 

Wartel-Debourse 
Simeon!

RECORD 6,84

A.
M.
M.
C. 
T. 
R.
D.
M. 
V. 
K.

6,76
6.63
6,62
6,61
6.60
6,55
6.54
6,53
6,59
6,50
In lume ;
6,58 M.

(Bulgaria) 
(R.D.G.) 
(Austria) 
(R.D.G.) 
(ROMANIA) 
(Cehoslovacia) 
(ROMANIA) 
(R.D.G.) 
(Anglia) 
(Ungaria) 
(Franța)
(Italia)

Viorica Viscopoleanu deține a 10-a 
performanță a sezonului, dar cîteva 
din săritoarele care o devansează nu 
îi sînt nici acum cu nimic superioa
re. La 8 august, anul viitor, Viorica 
Viscopoleanu va împlini 35 de ani. 
La 34 de ani, Viorica a sărit mai 
bine decît la 33 de ani... La 34 de 
ani, Viorica Viscopoleanu a fost un 
om de bază al echipei reprezentative 
feminine, cîștigînd Balcaniada, me
ciul cu Polonia, aducînd puncte pre
țioase la semifinala și finala Cupei 
Europei. La 34 de ani, Viorica con
tinuă să fie o mare sportivă !

In spatele ei, notăm cu bucurie as
censiunea Alinei Gheorgbiu-Popescu 
spre 6,50 m și talentul ieșit din 
comun al junioarei II Doina Spinu, 
medaliată la campionatele europene 
ale juniorilor de la Duisburg. Serio
zitatea și ambiția acestei fete ne 
fac parcă, să suportăm mai ușor gîn- 
dul că, într-o bună zi, va trebui să 
ne despărțim de Viorica, la fel ca și 
de Ioli, ca și de Lia...

Vladimir MORARU

FEMININ
PETROLUL BA1COI — RAPID 

BUCUREȘTI 2 317—2 407 p.d. Fero
viarele își continuă șirul succeselor 
în actualul campionat Sîmbătă sea
ra ele au obținut o nouă victorie în 
deplasare, Ia capătul unui meci de 
uzură, în care ambele formații au 
luptat din răsputeri și cu pistele 
(renovate de curînd) extrem de sen
sibile la cea mai mică deviație a 
mișcărilor. Din. această cauză s-a 
„spart* exasperant și s-au ratat nu
meroase lovituri.

Antrenorul localnicelor, Cristian 
Păunescu, a prezentat o echipă înti
nerită, plină de ambiție, însă defici
tară — deocamdată — la capitolul 
tehnica lansării. In fața unei forma
ții experimentată, cu jucătoare stilis
te (ca cea a oaspeteior) care s-au a- 
comodat mai repede cu particulari
tățile arenei (de parcă ele ar fi ju
cat acasă), gazdele nu au avut pute
rea necesară de concentrare in mo- 
mentele-cheie ale partidei, iar unele 
au acționat timorate chiar de la pri
mele bile. Antrenorul rapidistelor, 
Tudor Buzea, a fost bine inspirat 
și în alcătuirea sextetului său, ulti
mele trei schimburi (cînd s-a decis 
de altfel soarta partidei) au fost cele 
mai în formă jucătoare : Vasilica
Pințea — 423, Eleana Irod — 420 și 
Maria Popescu — 402, întreeîndu-și 
detașat adversarele directe. De la pe
troliste s-au ridicat la valoarea par
tenerelor doar Maria Dorobanțu — 
413 si Eufrosina Dumitru — 407. 
(TR. I.).

VOINȚA CRAIOVA 
TG. MUREȘ 2 427—2 279 p. d. 
lideră a seriei Nord ă suferit, la 
Craiova, prima înfrîngere și încă la 
scor. Autoarele principale ale victo
riei : Elena Muscalogu — 427. Maria
na Sporis — 413, iar de la oaspete 
s-a impus doar Margareta Szemany 
— 402 p. d. (V. Popovici-coresp).

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
DERMAGANT TG. MUREȘ 2 308 — 
2 213 p.d.

METROM BRAȘOV — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2 403 — 2 288 p. d.

VOINȚA CONSTANȚA — VOINȚA 
GALATI 2 281 — 2 271 p.d.

C.F.R. TG. MUREȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA 2 448 — 2 435 p. d.

VOINȚA CLUJ — U. T. ARAD 
2 326 — 2 225 p. d.

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA O- 
KADEA 2 139 — 2 051 p.d.

GLORIA BUCUREȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2 437 — 2 246 p.d.

CETATEA GIURGIU — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2 323 — 2 304 p. d.

VOINȚA
Fosta

MASCULIN
VOINȚA BUCUREȘTI — PETRO

LUL PLOIEȘTI 5 023 — 4 860 p.d.
Partida a început sub semnul echili
brului, după trei schimburi Voința 
avînd la activ 2 432 p. d., Iar Petro
lul 2 412 p. d. Au venit însă la rînd 
concurenții de pe postul nr. 4, în 
care bucureșteanul M. Bălescu (ju
nior) l-a depășit de o manieră cate
gorică pe ploieșteanul Gh. Dragoș 
(876—643) și astfel gazdele 
să se detașeze, cîștigînd 
final la un scor sever.

Revenind la evoluția 
Bălescu, trebuie să spunem că el a 
avut o bună precizie în manșele „f- 
zolate", unde a doborît 308 popice. 
De la învingători s-a mai remarcat 
A. Grecescu — 861 p. d. cu nici o 
bilă ratată. (T. R.)

GLORIA BUCUREȘTI — VICTO
RIA BOD 5 380 — 4 343 p. d. Oaspeții 
au fost întrecuți Ia o diferență pu
țin obișnuită — 1 037 p. d. Gazdele 
au avut în AI. Cătineanu și Gh. Liță 
pe cei mai eficace jucători — 942 și, 
respectiv, 914 p.d. (O. GUȚU).

FLACARA CIMPINA 
STRUCTORUL GALAȚI 
5 467 p.d. Campionii au cucerit o 
prețioasă victorie, grație îndeosebi 
preciziei cu care au acționat I. Tis- 
mănaru — 982 p.d., I. Băiaș — 958 și 
I. Bice — 926. Cele mai mari rezul
tate de la gazde le-au obținut C. 
Postelnicii — 925 C. Dumitru — 923 
și A. Flay — 921. (C. VIRJOGHE- 
coresp.).

C.F.R. TG. MUREȘ — JIUL PE- 
TRILA 5 382 — 5 126 p.d.

VOINȚA TG. MUREȘ — LEMNUL 
SATU MARE 4 811 — 4 740 p.d.

VOINȚA CLUJ — ELECTRICA 
SIBIU 4 938 — 4 730 p. d.

MINAUR BAIA MARE — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII 4813 —
4 631 p.d.

RAPID BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 4 973 — 4 757 p.d.

C.F.R. TIMIȘOARA — I. C. ORA
DEA 4 980 — 4 752 p.d.

DACIA PLOIEȘTI — CONTRUC- 
TORUL BUCUREȘTI 4 933 — 4 852
p. d.

au început 
meciul în

juniorului

CON-
5 335 —

M (1970)

Schmalfeld
Olfert
Trelnite
Albertus
Rautanen
Franzotti
Foclcl
Antenen _
VISCOPOLEANU (ROMANIA)
Lotova (U.R.S.S.)

(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(Finlanda) 
(Iugoslavia) 
(Iugoslavia) 
(Elveția)

1»

Watson (S.U.A.)

Hr. 1 în atletismul românesc-1973: VIRGINIA IOAN!
Atletism, la 
200 de antre- 
cadre care 
atletismului,

Tn urma anchetei organizată de 
Federația Română de 
care au răspuns peste 
nori, profesori și alte 
lucrează în domeniul
VIRGINIA IOAN a fost declarată 
„cel mai bun atlet român al anului 
1973". In acest sezon Virginia Ioan 
a sărit 1,90 m la înălțime, a cîști
gat titlul de campioană mondială 
universitară și pe cel de campioană 
balcanică. Iată cum arată clasamen
tul — general — al primilor 
români din sezonul 1973 :

1. VIRGINIA IOAN (Rapid)
2. Argentina Menis (Dinamo)
3. Gheorghe Ghipu (Metalul)
4. Caro) Corbu (Steaua)
5.
6.
7.
8.
9. Gheorghe Cefan (Rapid)

10 Ileana Silai (C.S.M. Cluj)
Clasamentul feminin : L

atleți

1 388 p
1 325 p 
1 151 p

922 p 
Ghe. Megelea (Șc. sp. Reșița) 774 p 
Viorica Viscopoleanu(Steaua) 554 p 
Valeria Bufanu* 
Cornelia Popescu'

459 p
432 p
354 p
298 p

VIRGI-

NIA IOAN 1 572 p, 2. Argentina 
Menis 1523 p, 3. Viorica Visccpo- 
Ieanu 985 p, 4. Valeria Bufanu 963 
p, 5. Cornelia Popescu 893 p, 6. 
Ileana Silai 840 p, 7. Eva Zorgo (Șc. 
sp. Cluj) 279 p, 8. Olimpia Catara
mă (S. C. Muscelul C-lung) 201 p, 
9. Valentina Cioltan (S. C. Muscelul 
C-lung) 161 p, 10. Doina Spinu 
sp. Pitești) 156 p.

* Intnicît aceste două atlete 
transferat cu carantină de la 
pid la Dinamo ele nu apar la 
unul din aceste cluburi.

★
Clasamentul masculin : 1. GHE

ORGHE GHIPU 1562 p. 2. Carol 
Corbu 1 280 p, 3. Gheorghe Megelea 
1248 p, 4. Gheorghe Cefan 1098 p, 
5. Nicolae Onescu (Rovine Craiova) 
869 p, 6. Dorel Cristudor (L. C. 
E. A. C-lung Muscel) 7. Petre Lu
pan (Steaua) 8. Constantin Stan 
(CAU) 396 p, 9. Constantin Stan 
(P.T.T., marș) 252 p, 10. Nicolae 
Perța (Steaua) 199 p.

(Șc.

sau 
Bă
nici

FINALA JUNIORILOR
De azi, cei mai buni popicari 

niori din țară, se vor întîlni 
București in actul final al campio
natului republican individual și pe 
perechi. Fetele își vor disputa întîie
tatea pe arena Constructorul, iar bă
ieți: vor concura pe pistele sălii La- 
romet.

STEAUA Ă CIȘȚIGAT
3

duminică s-a desfâșu- 
Gheorghe Gheorghiu 

treia ediție a Cupei 
Haltere și 
participat 20

■

jo
ia

CORNEL PENU (handbal)

S-a născut la 16 iunie 1946, in orașul 
Galați. Are 1.86 m înălțime și 79 kg. în
cepe să practice 
școală, reușind să obțină un titlu de 
campion republican la juniori împreună 
cu echipa Școlii sportive Buzău, unde a 
evoluat sub conducerea profesorului Con
stantin Căpățtnă (reputatul nostru arbi
tru internațional). Odată cu terminarea 
școlii, Cornel Penu se reîntoarce în ora
șul de pe malul Dunării, unde urmează 
cursurile Institutului Politehnic, apărînd 
culorile echipei știința Galați. Devenit in
giner, portarul reprezentativei noastre este . 
solicitat de formația Dinamo București, 
ale cărei buturi le apără și în prezent. 
Debutează Un echipa României în 1965,
tn partida cu Ungaria. Are la activ cele 
mai multe selecționări din actuala re
prezentativă a țării : 132. Este căsătorit.

handbalul incă din

Despre Cornel Fenu se spu
ne că este un portar plin de 
temperament, iar lucrul acesta 
s-a dovedit perfect adevărat De 
fiecare dată cînd se află între 
buturi, portarul echipei noastre 
naționale (și al formației Dina
mo București), uimește prin 
mișcarea sa continuă, prin ne
răbdarea cu care așteaptă „ghiu
lelele" trimise de echipa adver
să. Cornel Penu este, însă, nu 
numai un portar curajos, lipsit 
de complexe în fața oricărui ju
cător, ci și un psiholog fin, un 
handbalist cerebral care știe 
să-și ducă măiestria dincolo de 
capacitatea reflexelor sale (ului
toare, de altfel) prin încercarea 
de a intui (reușită deseori) in
tențiile „tunarilor" din fața sa. 
Blocînd cu siguranță șuturi nă- 
praznice și, deopotrivă, aruncări 
subtile, cu efect sau cu boltă, 
Penu este considerat în momen-

tul de 
român .
buni din lume. De altfel, anul 
acesta, el a primit două titluri 
de „cel mai bun portar" : întti 
la Campionatul mondial univer
sitar din Suedia (unde a cucerit 
titlul suprem împreună cu 
formația studențească a Româ
niei) și, acum, la cea de a XlV-a 
ediție a „Trofeului Carpați", în
cheiată duminică la Cluj. Titular 
în poarta formației noastre care 
a obținut titlul mondial la C.M. 
din 1970, și în lotul care a cu
cerit medaliile de bronz la J.O. 
de la Miinchen, Cornel Penu se 
gîndește acum la „mondialele" 
din luna februarie a anului vi
itor. Acolo dorește să se afle In 
cea mal mare formă și să con
tribuie cît mai mult la un suc
ces de răsunet al reprezentativei 
României.

față cel mai bun portar 
și unul dintre cei mai

REZULTATE DIN DIVIZIA B
BASCHET RUGBY
a IlI-a a turului secund 

B la baschet, au fost în- 
următoarele rezultate l

Sîmbătă și 
rat în Orașul 
Dej cea de a 
Federației Române de 
Culturism, la care au 
de echipe.

Victoria 
tivilor de 
de cei de 
Constanța 
țațele au 
clasați pe

CAT. MUSCA : 1. Gheorghe Cîrja- 
liu (Electromotor Timișoara) 170 kg,
2. Adrian Ploieșteanu (Steaua) 157,5 
kg, 3. Eugen Chivu (Gloria Bistrița) 
150 kg.

CAT. COCOȘ : 1. Costică Ciobanu 
(Dunărea Galați) 205 kg, 2. Zoro Fiat 
(Steaua 205 kg, 3. Alexandru Dumi
trescu (C. S. Onești) 205 kg. La 
această categorie Ciobanu și Dumi
trescu și-au îndeplinit norma de 
maestru al sportului.

CAT. PANA : 1. Victor Rusu (Stea
ua) 240 kg, 2. Emeric Covaci (Rapid 
Oradea) 220 kg, 3. Dumitru Apostol 
(S. N. Constanța) 220 kg.

CAT. UȘOARA : 1. Constantin
Ionescu (Steaua) 237,5 kg, 2. Octa
vian Sandu (St. roșu Brașov) 215 kg,
3. Adrian PașoI (C. S. M. 
kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE : 
Davidoiu (Rapid) 267,5 kg, 
Durac (Steaua) 247,5 kg, 
Deușan (A. S. A Tg. Mures) 247,5 kg.

CAT. MIJLOCIE : X. Petrișor Tu
dor (Rapid) 260 kg, 2. Vasile Căpri- 
ceru (S. N. Constanța) 255 kg, 3. 
Ilie Mîrșu (Rapid) 247,5 kg.

echipe a
Steaua cu
Rapid cu 56 p și S. N.
49 p. In general, rezul- 

fost mediocre. Iată primii 
categorii : •

pe 
la 
Ia 
cu

revenit spor-
72 p, urmați

Sibiu) 205

1. Vasile
2. Luță

3. Simion

CAT. SEMIGREA : I. Ștefan Pinti- 
lie (Minerul Lupeni) 280 kg, 2. Ghe
orghe Stoicescu (Steaua) 280 kg, 3. 
Gheorghe Teleman (Olimpia Buc.) 280 
kg.

CAT. GREA : 1. Marin Parapancea 
(Steaua) 307,5 kg, 2. Ion Filip (S. N. 
Constanța) 265 kg, 3. Viorel Dinu 
(Olimpia Buc.) 255 kg.

CAT. SUPERGREA : 1. Iosif Vlă- 
dăreanu (Olmipia Buc.) 265 kg, 2. 
Alexandru Druziuc (Rapid) 265 kg, 
3. Paul Iliescu (C. S. M. Sibiu) 
222,5 kg.

La culturism, primele locuri au 
fost ocupate de George Crăciuneseu 
(Steaua) la cat. pînă la 1,68 m și de 
Gheorghe Humă (C.S.M. Sibiu) la 
cat. peste 1,68 m.

In etapa 
al diviziei 
registrate 
MASCULIN: Medicina Tg. Mureș — 
Sănătatea Satu 
Voința Tulcea 
70—89 (48—64),
— IEFS 57—55
rești — Voința 
29), Olimpia Sibiu — CSU 
93—92 (46—46), Știința Mediaș — U- 
niversitatea Craiova 67—81 (32—37)
Voința Zalău — Mureșul Tg. Mureș 
83—72 (49—34), Crișul Oradea — Mu
reșul Dej 90—60 (47—25), Politehnica 
Iași — Electrica Fieni 122—52 (65— 
22), C.S.M. Iași — Electrica Fieni 
98—66 (40—36),' Moldova Iași — CSU 
Galați 38—102 (13—44) — toate trei, 
restanțe ; Universitatea București — 
Arhitectura București 74—97 (35—43), 
după o repriză echilibrată, studenții 
de la Arhitectura au avut un finiș 
mai bun și s-au detașat. Cele mai 
multe puncte : Dumitran 19, Ficiu 22, 
Popovschi 16 pentru învingători, res
pectiv Kieselevski 21, Cristea 17; 
Mine Energie — A.S.A. București 
47—82 (19—41) — meci dinamic, în 
special datorită jocului practicat de 
învingători. Cei mai eficienți : Banu 
20, Teodorescu 16, Tnrcanu 13 de la 
A.S.A., respectiv Săhleanu 18. Dumi
trescu 13 ; A.S.A. Bacău — Știința 
Ploiești 85—81 (42—33) ; FEMININ î 
Constructorul Arad — Universitatea 
Craiova 73—41 (42—20), Progresul
București — IEFS II 51—44 (28—27), 
Voința Oradea — Metalul Salonta' 
49—60 (26—28), Știința Sf. Gheorghe
— Știința Mediaș 60—52 (15—19), U- 
niversitatea București — Medicina 
București 40—32 (21—16), Arhitectura
— PTT 2—0 (neprezentare).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții C. Ilarea, N. Stoean, 
I. Ilie, N. Tokacek, M.’topolski, A. 
Szabo, C. Rosner, Gh. Briotă, Em. 
Suranyi, D. Onciul, I. Iancu, Șt. 
Iacob, M. Bonțoiu.

Mare 94—70 (45—32), 
— Politehnica Iași 

Progresul București 
(32—30) PTT Bucu- 
București 71—63 (27— 

Brașov

Cu partidele disputate duminică 
In seriile I și a II-a, turul campio
natului Diviziei B de rugby s-a în
cheiat, urmînd să mai aibă loc doar 
cîteva restanțe în seria a IV. Iată 
rezultatele înregistrate în ultima 
etapă :

Olimpia București — Constructorul 
București 13—12, S. N. Oltenița — 
Rapid București 0—6, Petrochimistul 
Pitești — Dunărea Giurgiu 20—4, 
Voința Constanța — Cimentul Medgi
dia 20—21, Farul II Constanța — Al
batros Eforie Sud 16—3, Ideal Cerna
vodă — Constructorul Constanța 
0—18, Șc. sp. Constanța — I.T.C. 
Constanța 4—16, C.F.R. Constanța — 
Dacia Constanța 18—0, Chimia II
Năvodari — Portul Constanța 
Știința II Petroșani — 
0—12 (meci restanță
II-a).

CORESPONDENȚI:
P. Enache, 
Teodorescu,

Gh. Tamaș, 
S. Băloi

VOLEI

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
REPUBLICAN

Floreasca din Capitală va 
începînd de mîine, ultimul

Sala 
găzdui, 
act al campionatului republican de 
lupte pe echipe turneul final al for
mațiilor clasațe pe primele locuri în 
serii. La greco-romane vor lua parte 
la confruntarea pentru < ‘ 
titlului Dinamo București, 
campioană a țării, Steaua,
Cluj, C. S. Pitești, Progresul Bucu
rești și Aluminiu Slatina, iar la 
libere Steaua, campioană ani de-a 
rîndul, Dunărea Galați, Rapid Bucu-

cîștigarea 
multipla 

, A.S.A.
începînd 
întrece- 
de call-

Dacii 
din

71—0,
Sibiu 

etapa a

I. 
C.

Fețeanu, 
Popa, N.

s-a disputat etapa aDuminică 
a III-a a turului doi*din cadrul* cam
pionatelor Diviziei B de volei.

FEMININI Universitatea Buc? — 
Progresul 3—1 (—13, 7, 9, 6). 
important pentru ambele 
Voleibalistele de la Progresul 
ceput bine partida, cîștigînd 
set și lăsînd să se întrevadă în con
tinuare o dispută dîrză, echilibrată. 
Dar nu a fost așa. Studentele, adu- 
cîndu-și aminte că anul trecut au 
fost în Divizia A, își revin repede,

Meci 
echipe, 
au în- 
primul

CERCURILE DE TURISM DIN ÎNTREPRINDERI
(Urmare din pag. 1)

pe jos, de drumeție montană. Prin
tre cercurile de turism cele mai 
active se număra acela de la 
„El-Ba“, pe care l-am vizitat șl noi. 
Tiberiu Săndulescu, secretarul U.T.C. 
al Electro-Banatului ne-a relatat 
despre activitatea turistică a tineri
lor de aici : „în acest ultim an, 
cercul de turism, care are emble
mă, fanion și insigne proprii, a 
obținut realizări cu totul remarca
bile. Acum doi ani, pornisem 
Ia treabă cu cîțiva zeci de 
tineri, iar acum sîntem în măsură 
să apreciem că această formă 
organizatorică nu mai corespunde 
realității: este necesar să mai în
ființăm încă trei cercuri, fiecare cu 
legitimațiile sale proprii. Printre 
ele vor fi cercul tinerilor ucenici 
(cu excursii specifice) și cel al sec
ției «elemente galvanice»". Ne-am 
notat și alte cîteva amănunte : ti
nerii turiști de la „El-Ba“ au un 
autobuz și statut alcătuit de ei. Tri
mestrial au loc testări pe baza că
rora sînt definitivate programele 
de excursii. Alcătuirea unui regu
lament de acordare a insignei pro
prii „Prieten al turismului", grade
le I și II, se află tn atenția celor 
de aici, precum și cumpărarea 
cîtorva corturi.

DE LUPTE
rești, Steagul roșu Brașov, C. S. Ttr- 
goviște și Dinamo Brașov.

Formațiile calificate pentru turneul 
final de la libere vor începe con
fruntarea vineri dimineața.

★
La Oradea vor avea loc, 

de vineri și pînă duminică, 
rile finale ale campionatului
ficare. Pentru cele șase locuri va
cante în campionatul diviziei A la 
greco-romane și libere își vor dis
puta întîietatea formațiile : Construc
torul Marghita, Voința-I.G.O. Baia 
Mare, Știința Constanța, Gloria Bu
zău, C. S. Botoșani, A S. A. Sibiu. 
C S. Focșani — la greco-romane, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, Tierna 
Orșova, Comerțul Tg. Mureș, U. M. 
Timișoara, A.S.A. Oradea și Progre
sul Herculane — la libere.

cer- 
mai

ase-

curs trasee însumînd aproape 5 000 
de kilometri, din care mare parte 
pe jos. Cele mai agreate parcursuri 
sînt spre Porțile de Fier, Băile 
Herculane, munții Retezat, circuite
le prin țară. Pentru membrii 
cuiul, activitățile sînt, însă, și 
diversificate. Ei se inițiază în 
nica organizării concursurilor 
orientare și a excursiilor. De
menea, urmează diferite cursuri de 
ghizi, participă la simpozioane de 
specialitate etc.

Un alt cerc timișorean cu bune 
rezultate este și acela de la între
prinderea „6 Martie", unde funcția 
de președinte o ocupă Mircea Gru- 
iu. Cei 30 de membri au 4 echipa
mente complete de schi, saltele 
pneumatice, o cabană proprie cu 
24 de locuri, amenajată la Șag, în 
cea mai mare măsură prin muncă 
patriotică.

raCRO-INTEM» PE TEMI TITLULUI

62 DE MEMBRI...
...numără cercul de turism de la 

Electromotor Timișoara. Pentru ei și 
pentru mulți alți tineri din între
prindere se organizează săptămînal 
excursii și concursuri de orientare 
turistică. în prima jumătate a anu
lui s-au desfășurat 20 de acțiuni, 
cu 750 de participanți, care au par-

TURISMUL DE MASĂ 
CENUȘĂREASĂ ?

i
Nu legăm — expres — inexisten

ța unui cerc de turism la între
prinderea de piese auto din Sibiu 
de puținătatea acțiunilor organizate 
de U.T.C. Anul acesta, spre împre
jurimile atît de atractive ale Sibiu
lui (Dumbrava, Rășinari, Păltiniș, o 
mulțime de alte puncte de intere? 
arheologic, balneo-climatic și natu
ral), n-au pornit decît două gru
puri de tineri — unul spre Valea 
Lotrioarei, altul spre... Poiana Bra
șov ! Este mult prea puțin dacă 
raportăm aceste două acțiuni Ia 
marele număr de uteciști care lu
crează Ia întreprinderea sibiană. 
Asupra cauzelor, ne-am lămurit 
într-o mare măsură în urma unei

O

Ne adresăm tovarășilor Aurel 
Cornea șl Constantin Ursu, vice
președinte și, respectiv, șef al co
misiei de propagandă al B.T.T., cu 
o primă întrebare ; ce sint și ce 
vor să fie cercurile de turism ?

— In esență, cercurile de turism 
trebuie apreciate ca organisme spe
cializate ale comitetelor U.T.C. pe 
Întreprinderi, instituții, școli, co
mune etc., care inițiază și realizea
ză activitatea turistică pentru ti
nerii din unitatea respectivă. Ele 
urmăresc cuprinderea maselor largi 
de tineri In variate și 
excursii 
propagandei 
valoare a noi zone și 
ristice. folosirea mai 
dezvoltarea bazei materiale existen
te. Pe scurt, cercurile de turism 
organizează acțiuni atlt pentru ti
nerii din unitatea respectivă 
(excursii, drumeții, acțiuni de orien
tare turistică, colțuri turistice, ex
puneri de filme, diapozitive, pro
iecții, concursuri gen „Cine știe 
cîștiga* și „Drumeții veseli*, popu
larizează acțiunile turistice, mobili
zează tineretul la acțiuni de ame
najare a unor puncte turistice, 
locuri de agrement, case de adăpost 
sini n Iei cit șl 
mlllllor lor

și drumeții, 
turistice,

interesante 
asigurarea 

punerea în 
obiective tu- 
efielentă și

pentru membrii fa 
(excursii șl drumeții

aici. Am aflat că 
și fondurile mate- 
activității sportive

vizite efectuate 
atît interesul cît 
riale destinate 
se duc, aproape în exclusivitate, în 
direcția... fotbalului. Un 
care arată că turismul nu 
aici decît pe ușa din spate : 
dința de analiză ce a avut 
vară (7 iulie), despre această

alt fapt 
intră 

în șe- 
îoc în 
activi-

tâhnico-aplicative, acțiuni de iniție
re în tehnica organizării excursiiLor 
etc.

— înțelegem prin aceasta că 
cercurile de turism au rolul de a 
anima activitatea de drumeție. 
Ne-ați putea fac* o scurtă trecere 
în revistă a parametrilor cantita
tivi ai cercurilor de turism din 
întreaga țară ?

— Există la această oră
6 000 de asemenea 
organizat, 
acțiuni pe

— Care 
cipale ale 
cercurilor

peste 
cercuri, care au 
an. nenumărate 

durate.
orientările prin- 

ale 
an ?

exis-

în acest 
diferite
au fost 
B.T.T. și. Implicit,

de turism, în acest
— Consolidarea cercurilor 

tente în direcția viabilității șl efi
cienței lor ; 
măr cît mai 
practicarea 
sa cea i 
asigurarea 
formativ 
spiritului de inițiativă. Altfel spus, 
punerea 
locală, la nivel de întreprindere. 
Instituție, școală comună. In final, 
cercurile dc turism trebuie să de
vină forma organizatorică principa
lă de practicare a drumeției pen
tru întregul tineret.

canalizarea 
mare de 

turismului, 
mai simplă : 

caracterului 
ai turismului ;

unul nu- 
tineri spre 
sub forma 

drumeția ; 
educativ- 

stimularea

accentului pe activitatea 
nivel

tate nici nu s-a amintit măcar ! în 
discuțiile purtate cu reprezentanții 
sindicatului, ai organizației U.T.C 
și ai asociației sportive au ieșit la 
iveală multiple posibilități ce există 
la I.P.A. pentru ca turismul 
și drumeția , să ocupe locurile ce 
le merită în activît.ătîli tinerilor Și 
vîrstnicilor, .

blocajul lor funcționează perfect și... 
punctele încep să se adune cu ușu
rință. Cele trei seturi adjudecate 
consecutiv nu fac decît să consfin
țească o superioritate clară și o 
victorie pe deplin meritată a stu
dentelor. Au arbitrat M. Homoro- 
deanu și Al. Dinu, ambii din Bucu
rești (Pavel PEANA). Alte rezultate i 
Ceahlăul P. Neamț — Confecția 
Buc. 3—1, Drapelul r. Sibiu — 
I.G.C.M. Brașov 3—1, Tomistex Con
stanța — CS.U Galați 1—3, Con
structorul Arad — Medicina Tg. 
Mureș 3—2, Voința Oradea — Medi
cina Timișoara 1—3, Universitatea 
lași — știința Bacău 3—0, Viitorul 
— C. P. București 2—3, Spartac — 
Flacăra roșie 3—1, C. S. Zalău — 
Corvinul Deva 1—3, Voința Craiova 
— Voința Brașov 0—3.

MASCULIN > Relonul Săyinești —• 
C.S.M. Suceava 0—3, C.S.U. Brașov 

■ — Electroputere Craiova 3—0, Voința 
Alba Iulia — Exploratorul Caranse
beș 3—2, Petrolul Ploiești — Corvi
nul Hunedoara 3—0, Delta Tulcea — 
Confecția 3—1, Locomotiva — Farul 
Constanța 1—3, Medicina — Electra 
1—3, Aurora Bacău — Politehnica 
Iași 0—3, Unirea Tricolor Brăila — 
C.S.U. Pitești 3—0, Industria sîrmei 
C. Turzii — Foresta Arad 3—0. A- 
lumina Oradea — C.F.R. Cluj 3—0, 
Silvania Șimleul Silvaniei — Medi
cina — Timișoara 3—2. (Rezultatele 
ne-au fost comunicate de corespon
denții : C. Nemțcanu, I. Ionescu, G. 
Tamaș, Șt. Gurgui, D. Onciul, G. 
Diaconescu, M. Bonțoiu, M. Topoi- 
schi, I. Iancu, A. Vasilescu, I. Fiii» 
pescu, N. Costin, Șt. Giurgiu, E. 
Lorincz).

■w

In etapa de zonă a campionatului de calificare

pentru divizia A la judo

ECHIPELE BUCUREȘTENE OLIMPIA Șl ȘC. SP. I

în sala de antrenament a 
de lupte a clubului Progresul 
rești (improprie pentru o competiție 
oficială) a avut loc, duminică dimi
neața, etapa de zonă a campionatu
lui de calificare pentru divizia A 
de judo. La întreceri au participat 
8 echipe bucureștene. Partidele, în 
marea lor majoritate, au fost viu 
disputate și nu puțini dintre com
petitori au folosit procedee tehnice 
de apreciabilă dificultate. După 
tururile eliminatorii, formațiile Me
talul și Olimpia au cîștigat seriile 
respective. In sferturile de finală, însă, 
doar Olimpia a reușit să-și continue 
ascensiunea, în timp ce Metalul, 
primind o severă replică din partea 
echipei Șc. sp. 1 (învingătoare în 
recalificări) a fost nevoită să cedeze 
acesteia întîietatea și locul în finala 
competiției.

Iată rezultatele tehnice t Olimpia 
— Șc. sp. 1. 3—2, Șc. sp. Energia —

secției 
Bucu-

AL COMPETIȚIEI
F.E.A. 5—0, Olimpia — Șc sp. Ener
gia 4— 1, Metalul — I.O.R. 5—0,

— Agronomia 3—2, Metalul — 
5—0, 
3—2,
1. —

— Șc. sp.

A.S.E.
A.S.E. 4—1, A.S.E. — I.O.R. 
Șc. sp. 1 — Șc. sp. Energia 
Olimpia — A.S.E. 4—1, Șc. sp. 
Metalul 4—1 și Olimpia ~ _
1 3—2. Pentru turneul final ai cam
pionatului de calificare, ce se va 
desfășura, în zilele de 14—15 decem
brie, la Tg. Mureș, s-au calificat 
Olimpia și Șc. sp. 1. Cele două for
mații au folosit următoarele loturi i 
OLIMPIA ! cat. ușoară : G. Zburlea 
și Gh. Vlad, cat. semimijlocie : P. 
Moțiu, cat. mijlocie : I. Cherebeț, cat. 
semigrea s T. Matran 
A. Paica j

și cat. grea i 
ȘCOALA SPORTIVA 

1 cat. ușoară i I. Diaconescu și 
cat. semimijlocie : C.

i S. Nicu- 
D. Cincan și

nr.
P. Florian,
Marinescu, cat. mijlocie 
lescu, cat. semigrea ; 
cat grea i L. Petrescu si V. Grigore

(C. Ch.).

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

pentru fiecare categorie de vîrstă, 
aproximativ 150 de concurenți. Cei 
mici, și dintre ei, fetele, au deschis 
faza pe sector a „Cupei 30 Decem
brie". ‘
curse : 
Florea 
reanu 
ani : Lucica Gruia (Șc. gen. 139), 
Ștefan Florea (Șc. gen. 125) ; 15—16 
ani : Florica Musehici (Șc. Electro
magnetica), Marin Mircea (Șc. Elec
tromagnetica) ; cat. 17—18 ani •
Felicia Sulu (Șc. Electromagnetica), 
Lucian Chelu (Șc. Electromagneti
ca) ; cat. 19—25 ani : Dumitru Pîs- 
iaru (Intrep. St. roșu).

Categoriile 15, 16, 17 și 18 ani au 
fost dominate de fetele și băieții 
Școlii Electromagnetica care s-au 
clasat pe primele locuri.

Doina BALUȘESCU

Iată 
cat. 
(Șc. 
(Șc.

cîștigătorii celor nouă 
11—12 ani : Niculina 
gen. 140), Florin Pădu- 
gen. 128) ; cat. 13—14

CONCURSURI DE 
ORIENTARE TURISTICĂ

Recent, în pădurea Plopeni (jud. 
Prahova) au avut loc concursurile 
interjudețene de orientare turisti
că „Cupa Universitară" și „Cursa 
lungă", organizate de Catedra de 
educație fizică a I. P. G. G. Tra
seele de concurs au însumat pentru

seniori A („Cupa Universitară") 14 
km. și 13 posturi de control, iar 
pentru „Cursa lungă" 26 km. și 24 
posturi de control. Iată cîștigătorii 
celor două întreceri : CUPA UNI
VERSITARĂ : Senioare A — Ilea
na Sculy (Voința Buc.) ; Tineret — 
Cornelia Stan (Nicolina Iași) ; Ju
nioare — Marilena Vasile și Rada 
Prințoiu (Dacia Buc.) ; Seniori A 
— Lucian Gălățeanu (I. P. G. G.) ; 
Tineret — Gabriel Maiorescu

(I. P. G. G.) ; Seniori B — Radu 
Rusu (Cercetătorul Ploiești) : 
CURSA LUNGĂ : Senioare A — 
Paula Chiurlea (I.T.B.) Tineret — 
Cornelia Stan (Nicolina Iași); Seniori 
A — Mircea Țicleanu (Dacia 
Buc.) ; Tineret — Constantin Papu 
(I. P. G. G.) ; Seniori B. — loan 
Wichta (Cercetătorul Ploiești).

P. PAVEL

PESTE CÎTEVA ZILE APARE

Almanahul SPORTUL ’741“
Un cuprins variat, pentru toți iubitorii sportului. 288 de pa

gini bogat ilustrate, numeroase fotografii in culori ale spor
tivilor fruntași din țara noastră și de peste hotare.

Rețineți din timp la chioșearul dv.

Almanahul SPORTUL ’741“n-
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ARBITRAJUL NU A ONORAT DERBY-UL

(Urmare din pag. 1)

Pag. a 3-ă

poartă. Atacanții, cu excepția lut 
Lică, au fost de nerecunoscut, în
deosebi Mărculescu (surprins 
nenumărate ori în ofsaid) șl 
raman (lent, nehotărît). Deși 
dominat (mal ales în prima 
priză), constănțenil au șutat doar 
de patru ori la poartă în 45 de 
minute, deși vîntul puternic im
punea șutul de la distanță. După 
1—0, F.C. Constanța a acționat și 
mai dezorganizat (au dispărut din 
joc și mijlocașii), năpustindu-se în 
atac, fără a-și lua măsuri de si
guranță în apărare. De necrezut, 
dar A.S.A. a șutat în tot meciul 
de trei ori la poartă (plus două 
centrări periculoase — Mureșan și 
Czako) și a învins. Formația mu- 
reșană nu a prestat un fotbal de 
calitate, dar are meritul de a nu 
fi depus armele, deși era condu
să cu 1—0 și dominată net. S-a 
apărat cu dîrzenie (după pauză, 
fundașii au jucat precis, excepție 
făcînd Grigore, extrem de dur, care 
ar fi trebuit să primească carto
nașul galben, pentru faulturile gro
solane asupra lui' Lică,. dar arbi
trul Stîncan a 
gretînd acest 
A. S. Armata 
sa și a reușit 
rie. Cele două 
nă, centrările
Hajnal și Mureșan, execuțiile pre
cise ale lui Naghi și Pîslaru, dar și 
greșelile copilărești făcute de Ște- 
fănescu și Stoica — care s-au cioc
nit între ei fără 
adversar, după 
Ghirca au fost
Pîslaru.

de 
Ca-
aii 
re-

Țarălungă a fost o- 
după ce plecase din 
Ca și Marian Po- 
mlnute mai tîrziu. 

i a fost faultat

în mln. 34, 
prlt din cursă 
terenul său ! 
pescu, cîteva mim 
In min. 52 Jercan 
clar în careu, dar jocul a... con
tinuat. Două faulturi asupra lui 
Țarălungă s-au transformat în lo
vituri directe pentru... F. C. Ar
geș. în min/ 77, piteștenii mar
chează, prin Marian Popescu, gol 
din un-doi, M. Bică îl acordă, tu- 
șierul G. Dragomir semnalizează 
însă greșit ofsaid și urmează anu
larea ! Iar în min. 89, Marcu — 
scăpat în careul gazdelor — a fost 
faultat de Vlad, fără ca arbitrul 
să acorde nimic. Iată o întreagă 
suită de motive care au făcut ca 
arbitrajul de la Pitești să nemul
țumească ambele echipe, M. Bică, 
și tușierii lui fiind depășiți de 
pretențiile unei partide derby;

Astfel prezentîndu-se lucrurile, 
credem că la un meci de o ase
menea importanță trebuia delegat 
un arbitru cu experiența, prestan
ța și autoritatea absolut necesare.

Meciul de la Pitești — cu de
butul său neprevăzut (gol mar
cat de Bălăci In secunda 50) — 
necesită o revenire, fiind destul 
de bogat în... Evenimente. Spa
țiul revenirilor noastre la etapă 
fiind, totuși, limitat ne vom o- 
j>ri asupra unui singur aspect, 
cel mai neplăcut dintre toate : ar
bitrajul. Și trebuie să spunem de 
la început că, din păcate, acesta 
n-a onorat derby-ul. Dimpotrivă. 
L-am mai văzut pe Mircea Bică 
arbitrînd și alte partide cu pro
bleme, dar niciodată n-a fost atît 
de neinspirat ca în partida F. C. 
Argeș — Universitatea. Seria gre
șelilor a fost deschisă de penal- 
ty-ul acordat cu ușurință pitește- 
nilor în minutul 7. A fost o de
cizie eronată, care a creat nervo
zitate pe teren ii care l-a des
cumpănit, în primul rînd, pe el 
pe conducătorul jocului. Pentru că, 
ceea ce a urmat, numai arbitraj 
corect nu poate fi numit, greșe
lile ținîndu-se lanț, M. Bică dic- 
tînd decizii neconforme adevăru
lui, tușierii semnalizînd greșit of
saiduri imaginare.

pe e-

ri

zultatul de la...’ Constanța, acolo 
unde principala urmăritoare a lide
rului a capotat 
în acest sezon) 
fața lui A. S. 
cel mai mare
gii etape ! Ei, jucătorii formației 
mureșene, cei care, la 28 octombrie, 
în etapa a Xl-a. puseseră 
stop 
dată, 
dată, 
levii

(pentru prima oară 
pe propriul teren în 
Armata Tg. Mureș, 
outsider al între-

liderului, îi veneau, 
în ajutor, 
din cursa 

lui Hașoti.

primui 
de astă 

oprindu-i. deocam- 
de urmărire Lourențiu DUMITRESCU

Aceasta a
Conjunctura etapei care

fost, în linii 
a 

stabili, înainte de termen, în Uni
versitatea Craiova, o lideră de 
toamnă. O șefă autoritară de cla
sament, care, este locul s-o spu
nem, cu două „runde" înainte de 
finalul sezonului, își vede răsplăti
te eforturile, materializate în serio
zitate și constantă în joc, depuse 
pînă acum.

Facem, aici, această subliniere cu 
atît mai mult cu cît anul trecut — 
în aceeași perioadă, în același sta
diu al întrecerii — clasamentul Di
viziei A făcea cunoștință cu al... 
nouălea lider. Un lider (Dinamo) 
care, apoi, avea să cedeze șefia u- 
nei alte formații bucureștene (Stea
ua) ce conducea — vă mai amin
tiți ? — un pluton compact, cu Pe
trolul și Sport Club Bacău bine in
tercalate.

Unde sînt acum aceste două foste 
fruntașe la sfîrșitul toamnei trecu
te ? Exact la... polul opus al cla
samentului Diviziei A, unde, în 
momentul de față, se mai găsesc 
feroviarele din București (locul 16) 
și din Cluj (locul 15), Politehnica 
Iași (locul 14) și Sportul studențesc 
(locul 13)...

Ce perspective au fruntașele și 
codașele clasamentului în următoa
rele ultime două etape ale turului 7

Vă lăsăm să apreciați dumnea- 
pro- 

în

mari, 
putut

Adam, golgeterul campionatului, s-a dovedit mai rapid decît fundașul 
central dinamovist Sandu Gabriel
la Cluj,

va restabili egalitatea in partida de 
Foto : Dragoș NEAGU

SURPRIZA DE LA CONSTANȚA Șl EXPLICAȚIILE El
Așadar, F. C. Constanța (locul 2) 

— A. S. Armata Tg. Mureș (lo
cul 10) : 1—2 ! Primele puncte pier
dute și prima înfrîngere suferită 
de constănțeni pe teren propriu, 
prima victorie în deplasare a echi
pei de pe Mureș Iată cîteva date 
care amplifică surpriza de la Con
stanța, 
fiecare 
torită, 
pelor.

Fără
rile sale bune, echipa antrenată 
de E. Hașoti și P. Comănlță a 
avut, totuși, partida în mînă, dar 
n-a reușit să cîștige. A dominat, 
poate mai mult de 75 de minute,

Dar, în campionatul nostru, 
partidă are istoria sa, da- 

mai ales, inconstanței echl-

să reediteze unul din jocu

deînsă prestația sa a fost departe 
pretențiile locului secund pe care-1 
ocupă, de aspirațiile sale și de po
sibilitățile reale. Pregătirea fizică, 

.mișcarea în teren au fost bune,
dar formației de pe litoral i-a lip
sit claritatea
idee de joc, decizia în fazele de 
atac și jucătorul care să șuteze la

în acțiuni, o anume

INDISPONIBILITĂȚI...

UNIVERSITATEA CRAIOVA J 
F. C. CONSTANȚA: 
STEAUA:

DINAMO :
F. C. ARGEȘ : 
SPORTUL STUDENȚESC S 
POLITEHNICA IAȘI : 
C.F.R. CLUJ :
RAPID : 
PETROLUL:
SPORT CLUB BACAU:

voastră, stimați cititori, cu 
gramul etapelor nr. 16 și 17 
față. Iată-1 :

echipele cel 
deocamdată, în

Acestea fiind
mult implicate, 
nele de importanță majoră ale

mai 
zo- 
ori-

PROGRAMUL MECIURILOR DIN CAPITALA
DE LA SFIRSITUL ACESTEI SAPTAMINI■>

După cum se știe, etapa a XVI-a a Diviziei A programează în Capi
tală, la sfîrșitul acestei săptămîni, două meciuri de mare atractivitate. 
Astfel, derbyul etapei Steaua — Universitatea Craiova se va disputa sîm- 
bătă, cu începere de la ora 14, pe stadionul „23 August". Duminică, stadio
nul din șos. Ștefan cel Mare va găzdui partida Dinamo — Jiul, care va 
începe tot Ia ora 14

IN PENULTIMA ETAPA
A TURULUI DIVIZIEI C

SERIA I
C.S. Botoșani
Cristalul Dorohoi
A.S.A. Cîmpulung
Nicotină lași
Minobradul V. Domel
Constructorul iași
Avtntul Frasin
(Foresta Fălticeni n-a „
tătatea Iași a fost scoasă din ctampionat)

fost indulgent, re- 
lucru după meci), 
a crezut în șansa 
o nesperată victo- 
goluri au la origi- 
excelente ale lui

să-i fi jenat vreun 
ce Antonescu și 
ușor depășiți de

Constantin ALEXE

POSIBILE REINTRĂRI
care a fost supus, mai de mult, u- 
nei intervenții chirurgicale.

în schimb brașovenii Adamache 
și Pescaru vor pleca, probabil, as
tăzi la Băile Felix pentru trata
ment, ei fiind indisponibili pînă la 
sfîrșitul sezonului. Craioveanul Bă
lan, care a suferit o ruptură de fi
bre musculare în meciul cu F C. 
Argeș, nu va putea juca în partida 
de duminică, cu Steaua.

în ultima vreme, mai mulți ju
cători au lipsit din formațiile lor. 
Accidentări mai vechi sau mai noi, 
mai ușoare sau mai grave, i-au re
ținut pe Barbu (F. C. Argeș), Năs- 
tase și Oblemenco departe de te
ren, dar e posibilă reintrarea lor 
în formațiile respective, chiar în e- 
tapa a „16“-a. S-ar putea să rea
pară în „ll“-le clujean și Barbu

S-A REUNIT LOTUL DE „SPERANȚE"
(a)cu Steaua (d) și Petrolul 

Rapid (a), „r_ 
Univ. Craiova 
cău (d) 
Jiul (a), F. C. 
Poli Timișoara 
C.S.M. Reșița (d), Steagul roșu (a) 
A. S. Armata (a). Rapid (d) 
U.T.A. (a). Jiul (d)
F. C. Constanța (d), Poli, Iași (a) 
„U“ Cluj (a), Univ. Craiova (d) 
Steagul roșu (d), Steaua (a)

,U“ Cluj (d)
(a), Sport Club Ba-

Argeș (d)
(d). Dinamo (a)

cărei ediții de campionat, finalul 
comentariului nostru se simte dator 
să le reamintească și principala 
lor obligație pentru sfîrșitul sezo
nului : aceea de a dovedi, în con
tinuare, 
în care 
rent de 
ciurilor,

Și această modalitate nu poate fl 
decît una singură, aceea care să 
respecte întru totul spiritul SPOR
TIVITĂȚII.

atenție față de modalitatea 
își apără șansele, indife- 
locul de desfășurare a me- 
acasă sau în deplasare.

Ieri dimineață s-a reunit la 
București, lotul de tineri jucători 
care urmează să susțină, în cursul 
zilei de astăzi, un meci de veri
ficare la Snagov. S-au prezentat 
următorii selecționați :

PORTARI : Jivan, Batliori I ; 
FUNDAȘI : Anghelini, Porațchi, 
Lupu, Dobrău, Schepp, Fl. 
rin, Matei, Grigore, Nistor, 
nai ; MIJLOCAȘI: Ghergheli, 
mitriu IV, Biiloni atacanți : 
Anghel, Mulțescu, M. Sandu, Ră- 
ducanu, Mărculescu, D. Georgescu, 
Mureșan, Bathori II.

■ Pînă ieri după amiază nu so
siseră Costaș, M. Olteanu, Radules
cu, Bălăci, Florea și Dănilă.

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc au condus ieri un 
scurt antrenament, care a urmat 
unei vizite medicale efectuată de 
dr. D. Tomescu. Aseară, tinerii 
jucători au participat la o discuție 
asupra Scopului meciului de trial 
de astăzi. Partida, va avea loc de 
la Ora 13.30; ea a fost devansată

Ma- 
Haj- 
Du- 

Troi,

cu o zi spre a se da posibilitatea 
jucătorilor să revină în cursul 
zilei de miercuri la cluburile lor 
pentru a pregăti etapa de campi
onat de duminică.

Scopul acestei convocări, așa 
cum ne-au declarat antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc, 
este o revedere a unui grup din 
tinerele elemente ale ambelor di
vizii (A—B) — unii titulari în se
lecționate — în scopul promovă
rii sau menținerii lor în loturile 
reprezentative pentru activitatea 
din anul viitor. Bathori I, porta
rul echipei Olimpia Satu Mare, 
ne declara că e foarte mulțumit că 
i se dă posibilitatea să participe 
■la un trial alături de titulari ai 
loturilor A și de tineret și că la 
afirmarea lui au contribuit mult 
jocurile selecționatei Diviziei B, 
programate cu regularitate în 
cursul acestui an. „Sper ca, odată 
cu echipa mea, să mă pot remarca 
și eu“ ne spunea tînărul portar 
din Satu Mare.

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
Antrenorii confirmați în grupe

le A și B urmează a se prezenta 
pentru susținerea lucrărilor cerute 
de cursul central de perfecționare

CENTRAL DE ARBITRI

AL COLEGIULUI

INVITAT LA SOFIA
invitații a Cole-Răspunzînd unei 

giului central al arbitrilor din Bul
garia, George N. Gherghe, membru 
în Colegiul central al arbitrilor ro
mâni, a plecat ieri la Sofia, unde 
va face o expunere în probleme de 
arbitraj, în lumina ultimelor de
cizii și recomandări ale F.I.F.A.

GAZDELE S-AU MENȚINUT
9

PE POZIȚIE
9

SERIA A IV-A SERIA A VII-A

C.

— Danubiana Roman 1—1 (1-1) Ancora Galați — Chimia Brăila 0—2
— Unirea iași 2—0 (0—0) Voința Constanța — I.M.U. Medgidia 1—1
— Constructorul Botoșani 3—0 (2—0) Constrc. Tulcea — Tehnometal Galați 2—1
— Minerul Gura Humorului 2—0 (0—0) Portul Constanța — Dunărea Tulcea 1—0
— Metalul Rădăuți 2—0 (1-0) Viitorul Brăila — Granitul Babadag 2—0
— ViC. P.T.T.R. Botoșani 1-0 (1—0) Marina Mangalia — Electrica Constanța
— Sportul muncitoresc Suceava 0—0 Arrubium Măcin — Rapid Fetești 2—2

jucat deoarece adversara ei, Uni verși- Cimentul Medgidia — 'Știința Constanța 2—0

Dumitru,
(Corespondenți: T. Siriopol, N. Teodorescu, 

polschi, F. Nicolae, - - -
și R. Avram)

din

(Corespondenți: T. Ungureanu, I. Mandache, A. Ro
tatu, V. DiaConescu, V. Chiriluș, D. Diaconescu și I.
Bodnariuc)

1. A.S.A. Cîmpulung 14 7 4 3 31—10 18
2. C.S. Botoșani 14 7 4 3 25—17 18
3. Unirea Iași 14 6 6 2 13— 7 18
4. Foresta Fălticeni 13 7 3 3 20— 9 17
5. Sportul muncitoresc Suceava 14 6 5 3 14— 9 17
6. Cristalul Dorohoi 14 7 2 5 27—17 16
7. Danubiana Roman 14 6 3 5 24—12 15
8. Metalul Rădăuți 14 5 4 5 23—21 14
9. Nicolina Iași 14 6 2 6 17—16 14

10. Minerul Gura Humorului 14 6 2 6 17—16 14
11. Avîntul Frasin 14 5 4 5 20—20 14
12. Constructorul Botoșani 14 6 0 8 19—22 12
13. Constructorul Iași 14 5 2 7 9—15 12
14. Minobradul Vatra Dornei ~ 14 4 3 7 16—24 11
15. Victoria PTTR Botoșani 14 4 3 7 17—31 11
16. Universitatea Iași 13 0 1 12 1—47 1

tur); Sportul

Dunărea Calafat 
Metalul Topleț 
C.I.L. Drobeta Tr.
Petrolul Ti eleni 
F.O.B. Balș 
C.F.R. Craiova 
Steagul roșu Plenița 
Minerul Lupeni

(Corespondenți : C. 
nafu, D. Călinescu, L. 
Juisa și I. Cotescu).

I. Cioboată, I. Enache

— Cimentul Tg. Jiu
— Meva Drobeta Tr. sev. 

Sev. — Progresul Strehaia
—r Metalurgistul Sadu
— Energia Rovinari
— Știința Petroșani
— A.S. Victoria Craiova
— Victoria Căi an

Treistaru, R. 
Măgureanu, I.

0-6
2—0 (2—0)
1-1 (1-1)
0—0
2—0 (1—0)
3—1 (0—1)
1—0 (0—0)
4—0 (2—0)

1, P. Ml-Predescu,
T. Ștefănescu,

Etapa viitoare — 2 decembrie (ultima---- ---------
muncitoresc Suceava — A.S.A. Cîmpulung, victoria P.T.T.R. 
Botoșani — Nicolina Iași, Metalul Rădăuți — C.S. Botoșani, 
Minerul Gura Humorului — Constructorul Iași, Constructo
rul Botoșani — Avîntul Frasin. Danubiana Roman,— Crista
lul Dorohoi, Unirea * ' ~
Vatra Dornei stă.

C.S. Botoșani,
— Constructorul Iași, Constructo-

Iași — Foresta Fălticeni, Minobradul

SERIA A ll-A
U.R.A. Tecuci 
Constructorul Vaslui 
Textila Buhuși 
Forests Gugești 
Minerul Comănești 
Constr. Gh Gh. Dej 
Cimentul Bicaz
Locomotiva Adj ud

— Rulmentul Birlad
— Energia Gh. Gh. Dej

— Hușana Huși
— Trotușul Gh. Gh.
— Letca Bacău
— Reionul Săvinești
— Bradul Roznov
— Oltuz Tg. 
motiva fiind
C. Filiță, M.

Dej

1—1
3—1
1—1
2—0

1—o
Orna nedisputat, 
suspendată)
Fierea,

0—0 
(1-1) 
(3-0) 
(1-1) 
(1—0)

0-0 
(1—0) 

LOCO-

I. Vieru, C. Sto>Corespondenți:
ian, I. Bîrzan, Gh. Gorun)

1. REtONUL SÂVINFȘTI
2. Letca Bacău
3. Constructorul Gh. Dej.
4. Trotușul Gh. Dej
5. Minerul Comănești
6. Energia Gh. Dej
7. U.R.A. Tecuci
8. Textila Buhuși
9. Cimentul Bicaz

10. Hușana Huși
11. Foresta Gugești
12. Oituz Tg. Ocna
13. Bradul Roznov
14. Rulmentul Bîriad
15. Constructorul Vaslui
16. Locomotiva Adjud

Etapa viitoare: Relonul Săvlnești -----------
Tg. Ocna — Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej. Letea Bacău
— Cimentul Bicaz, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — U.R.A. 
Tecuci, Bradul Roznov — Minerul Comănești, Hușana Huși
— Constructorul Vaslui, Rulmentul Bîriad — Foresta Gugești, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Locomotiva Adjud.

SERIA A III-A

14
14
14
11 
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14
12

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

32—11
22—11
18—11
17— 12
20—19
12—11
20—16
20—13
14—14
18— 23
19— 18
12—21 
■15—25

9—13
10—22
9—27

19
16
16
16
16
16
15
14
14
14
12
12
12
11
10

7

6
6
6
5
7
6
7
5
4
6
4
6
5
3
3
2

— Textițla Buhuși, JDituz

U.R.A.

Unirea Zalău 
Bihoreana Marghita 
Gloria Baia Mare 
Minerul 
Minerul
Someșul 
Măgura 
Minerul

SERIA A X-A
— C.I.L. Sighetul Marmației 3—0 (1—0)

------- - i_i -- -
3- 4
2—0
1—0
4— 1
1—2 (0—1)
1—0 (0—0)
L. Chira, 

șl C. Iureș).

— Voința Cărei
— Rapid Jibou
— Bradul Vișeu
— Oașul Negrești
— Victoria Zalău
— Minerul Bala Sprie
— Topitorul Baia Mare

Pașcalău, 
Marcel

(1-0) 
(0-2) 
(0-0) 
(1—0) 
(3-0)

la F.R.F., în zilele de 12—15 de
cembrie.

Antrenorii restanțieri sau cei 
care nu au întocmit lucrări cores
punzătoare la prima sesiune se vor 
prezenta cu noile lucrări.

Neprezentarea atrage, după sine, 
retrogradarea.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

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

STEAUA
Univ. Craiova 
F. C. Argeș 
Petrolul 
SteăgU] roșu 
C.S.M Reșița 
Rapid 
Dinamo 
U.T.A. 
Poli. Tim. 
A.S.A. Tg. 
F. C. C-ța 
C.F.R. Cluj 
„U“ Cluj 
S. C, Bacău 
Sp. studențesc

17. Poli. Iași
18. Jiul

M.

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

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

Chimia

14 10 1 3 28—12 21 1. DUNĂREA Calafat 14 8 3 3 17- 8 19
14 10 1 3 19— 6 21 2. Victoria Călan 14 8 2 4 20—17 18
14 8 4 2 23— 7 20 3. Steagul roșu Plenița 14 8 1 5 21—15 17
14 8 "2 4 23—10 18 4. Minerul Lupeni 14 7 3 4 21—15 17
14 7 4 3 19—10 18 5. Cimentul Tg. Jiu 14 6 4 4 21— 9 16
14 6 6 2 20—11 18 6. Progresul Strehaia 14 6 4 4 20—18 16
14 6 5 3 17—11 17 7. Energia Rovinari 14 5 6 3 16—14 16
14 7 1 6 18—12 15 8. F O B. Bals 14 7 1 6 25—17 15
14 6 2 6 17—15 14 9. C.F.R. Craiova 14 6 3 5 19—23 15
14 5 1 8 17—21 11 10. MEVA Drobeta Tr. Sev . 14 5 3 6 10—14 13
14 3 5 6 18—22 11 11. CIL Drobeta Tr. Sev. 14 5 3 6 15—23 13
14 2 5 7 11—23 9 12. Metalurgistul Sadu 14 4 4 6 14—19 12
14 3 3 8 13—27 9 13. A.S. Victoria Craiova 14 4 3 7 16—17 11
14 3 2 9 12—31 8 14. Metalul Topleț 14 5 1 8 20—27 11
14 3 1 10 16—21 7 15. Știința Petroșani 14 5 0 9 21—21 10
14 2 3 9 10—12 7 16. Petrolul Țicleni 14 2 1 11 9—28 5

Fetești — Marina Mangalia, știința Etapa viitoare.: Energia Rovinari — C.F.R. Craiova, A. S.
Brăila — Portul

Etapa viitoare: Rapid
Constanța — Constructorul Tulcea,
Constanța, I.M.U. Medgidia — Ancora Galați. Electrica Con
stanța — Cimentul Medgidia. Tehnometal Galați ....... ’
Brăila, “ “ “ * .... - • ■
dag —

_________  ____ _____ , ____________ ______ Viitorul 
Dunărea Tulcea — Voința Constanța, Granitul Baba- 
Arrublum Măcin.

Metalurgistul Sadu — 
i — Steagul roșu Ple-

București

SERIA A V-A
Sirena
Flacără roșie Buc. 
Olimpia Giurgiu 
Unirea Tricolor Buc.
Voința București 
Laromet București 
Sportul Ciorogîrla 
Dinamo Slobozia

(Corespondenți ; D. 
O. Guțu, N. Tokâcek. C.

1. VOINȚA București
2. Triumf București
3. Flacăra roșie București
4. T. M. București
5. Olimpia Giurgiu
6. I.O.R. București
7. Tehnometal București
8. Sirena București
9. Electronica București

10 Azotul Slobozia
11. Unirea Tricolor Buc.
12. Laromet București
13. Șoimii TAROM Buc.
14. Dinamo Slobozia
15. Argeșul Mihăilești
16. Sportul ICMA Ciorogîrla

Etapa viitoare: Șoimii TAROM 
bozia. T.M. București — Laromet 
Iești — Voința București. Azotul

— Tehnometal București
— Argeșul Mihăilești
— I.O.R. București
— Triumf București
— Azotul Slobozia
— Electronica București
— Șoimii TAROM Buc.
— T.M. București

Daniel, C. 
Harea, P.

Toader. 
Anghel Și

4—0
4—1
1—0
1—1
3—0
1—1
1—1
2—2
Al.
I. Matei).

(0-0)
(2-0)
(0-0) 
(1-1) 
(2-0) 
(0-0) 
(0-1)
(1—1)
Pană,

Victoria Craiova — Dunărea Calafat, ]
F.O.B. Balș. Meva Drobeta Tr. Severin _ ____ ____
nița. Progresul Strehaia — Metalul Tcpleț. Cimentul Tg. Jiu 
— Minerul Lupeni, Victoria Călan — C.I.L. Drobeta Tr. Seve
rin, Știința Petroșani — Petrolul Țicleni.

SERIA A VIII-A

suncuiuș
Bălța
Satu Mare 
Simleul Sil.

Baia Borșa _____ ____ _
(Corespondenți: M. Bonțoiu, A.

L. Grozea, V. Miclea, z. Kov^acs, B
1. MINERUL Baia Sprie
2. Someșul Satu Mare
3. Unirea Zalău
4. Bihoreana Marghita
5. C.I.L. Sighetu Marmației
6. Minerul Baia Borșa
7. Gloria Baia Mare
8. Rapid Jibou
9. Minerul Suncuiuș

10. Topitorul Baia Mare
11. Voința Cărei
12. Minerul Băița
13. Oașul Negrești
14. Măgura Șimleui Silvaniei
15 Bradul Vișeu
16. Victoria Zalău

(Meciul Măgura Șimleui Silvaniei - 
etapa a XII-a, s-a omologat cu 3—0)

Etapa viitoare: Voința Cărei — Minerul Borșa, Bradul 
șeu — Gloria Baia Mare, Oașul Negrești — Minerul Suncuiuș, 
Victoria Zalău — Minerul Băița. MinerUl Baia Sprie — ” 
rea Zalău, C.I.L. Sighet — Măgura Șirnleu, Topitorul 
Mare — Someșul Satu Mare, Rapid Jibou — 
ghita.

— Minerul Suncuiuș,

14 9 3 2 25— 6 21
14 9 2 3 31—14 20
14 7 5 2 20— 6 19
14 6 5 3 31—16 17
14 7 3 4 22—19 17
14 6 2 6 22—15 14
14 3 7 4 19—19 13
14 5 3 6 21—24 13
14 5 3 6 18—22 13
14 4 4 6 19—20 12
14 4 4 6 17—22 12
14 4 4 6 13—28 12
11 4 3 7 19-24 11
11 4 3 7 14—30 11
14 4 2 8 15—24 10
14 3 3 8 17—34 9

din

Bihoreana

Vi-

Unl- 
Baia 
Mar-

2
0 NOUĂ

Metalul Oțelu Roșu 
Progresul Timișoara 
Gloria Arad
Minerul
Minerul
Unirea 
Constr. 
Unirea

— C.F.R. Simeria
— Dacia Orăștie
— A.S. Bocșa
— Strungul AradGhelar

Moldova Nouă — Electromotor Tim.
Tomnatic — Furnirul Deta
Arad — Minerul Teliuc
Sînnicolaul- M. — C.F.R. Caransebeș
(Corespondenți: R. Zeno, Șt. K’arton. 

' ” ~ ~ ------- P. - -

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14

9
8
7
5
7
5
5
6
5
5
3
4
4
2
4
1

București 
București, 
Slobozia -

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

2
2
3
2
5
4
4
6
5
5
4
5
7
7
9

10

Oprița, P. Șumandan, 
gorovici).

1. MINERUL Moldova Nouă
2. Minerul Ghelar
3. Unirea Sînnicolaul Mare
4. Dacia Orăștie
5. C.F.R. Simeria
6. Unirea Tomnatic
7 Metalul Oțelul Roșu
8. A.S. Bocșa
9. Progresul Timișoara

10. Constructorul Arad
11. Minerul Teliuc
12. Electromotor Timișoara
13. Strungul Arad
14. C.F.R. Caransebeș
15. Furnirul Deta
16. Gloria Arad

Iatan,

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

I.
. Șt. 

Ștefan i

6—0
1—2
1—1
4—0
2—0
1—0
1—0
2—0 

. Iacob, 
și Ov.

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

FI. 
GU-

SERIA A Xl-A
— Minerul _____
— Foresta Bistrița
— Avîntul ~ ‘
— Viitorul Tg. Mureș
— Forestierul Tg. Secuiesc
— A.S. Miercurea Ciuc
— Unirea Sf. Gheorghe 
— Minerul Rodna

(Corespondenți: V. Lorintzi, Gh. Briotă,

Unirea Cristuru Sec. 
Oltul Sf. Gheorghe 
Chimica Tlmăvenl 
Mureșul Topllța 
Viitorul Oheorghienl 
Carpați Covasna 
Hebe Sîngeorz Băl 
Lacul Ursu Sovata

Bălan

Reghin

(2-0)
(1—0)
(0-0)
(1-0)
(1-1)

■5 (0—2) 
■1 (1-1)
Ducan,

33— 9 21
25—13 20
21— 15 18
17—11 17
24—19 ltf* 
19—16 15
16— 19 15
27—19 14
14—12 14
19— 25 14
22— 15 13
17— 20 13
20— 21 11
13—30 9
18— 41 9
10-30 5

Dinamo Slo-
Argeșul Mihăi- 

xx-vvx . —- ______ v— *______ ________ " Flacăra roșie
București, Triumf București — Sportul Ciorogîrla, Tehnometal 

• București — Olimpia Giurgiu, 04"
rena București, I.O.R. București

SERIA A

Electronica București — Si- 
— Unirea Tricolor Bucureșt.i

VI-A

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

20
18
18
17
16
16
15
15
13
13
12
11
11
10
10

9
Arad, C.F.R.

21—11
29—15
27—19
22—15 
27—20
12— 14
29—23
17—17
25—26
19—26
24—15
17—16
13— 24

9—18
7—30 

12—24

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

Etapa viitoare: Furnirul Deta — Constructorul___ ,
Simeria — Minerul Moldova Nouă. Minerul Teliuc — Unirea 
Tomnatic. C.F.R. Caransebeș — Gloria Arad. A.S. Bocșa — 
Unirea Sînnicolaul Mare, Strungul Arad — Progresul Timi
șoara, Dacia Orăștie — Minerul Ghelar, Electromotor Timi
șoara — Metalul Oțelul Roșu.

SERIA A IX-A

V. Coșarcă, Cs. Malnasl. Fr. Gazda?. O. Ne chiti și A.
Fekete).

1. OLTUL Sf. Gheorghe 14 11 2 1 41—13 24
2. Chimica Tîrnăvenl 14 10 3 1 34—15 23
3. viitorul Gheorghienl 14 8 3 3 30—17 19
4. A.S. Miercurea Ciuc 14 8 3 3 23—11 19
5. Avtntul Reghin 14 7 2 5 23—17 16
6. Forestierul Tg. Secuiesc 14 6 3 5 29—17 15
7. Carpați Covasna 14 5 4 5 16—16 14
8. Unirea Sf. Gheorghe 14 5 2 7 23—17 12
9. Unirea Cristuru Secuiesc 14 5 2 7 21—24 12

10. Viitorul Tg. Mureș
11. Minerul Bălan
12. Lacul Ursu Sovata
13. Minerul Rodna
14. Foresta Bistrița
15. Mureșul Topllța
16. Hebe Sîngeorz Băi

Etapa viitoare: Viitorul
A.S. Miercurea Ciuc — Chimica Tirnăveni, Forestierul 
Secuiesc — Hebe Sîngeorz Băi, Avîntul Reghin — Mureșul 
Toplița, Minerul Rodna — Carpați Covasna. Foresta Bistrița 
— Lacul Ursu Sovata. Minerul Bălan — Vilttorul ' '
eni, Unirea Sf. Gheorghe — Unirea Cristur.

SERIA A Xll-A

Tg.

14
14
14
14
14
14
14

5
4
5
5
3
3
2

2 7
S 7
1 8
1 8
4 7
4 7
1 11

Mureș — Oltul Sf.

21—28
18—16
22—30
25—39
16—27
15—34

9—47

12
11
11
11
10
10
5

Gheorghe, 
‘ Tg.

Gheorghi-

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
7
7
7
6
7
6
fi
7
6
6
6
5
5
6
5
2

3 
1
4
3
3
5
2
3
3
1
2
22
3
3
1
2
1

2
5
4
5
5
4
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8

12

31—12
23—15
28—18 
23—17 
17—15
20— 23 
17—16 
12— 9
21— 18 
21—25
23—23
23—28
21—27
16—15
20—26
16—25
16—22
14—28

DECEMBRIE
SI ATRACTIVĂ»

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRES

La 2 decembrie a.c. Administrația 
de Stat Loto — Pronosport organi
zează o nouă și atractivă tragere 
excepțională Pronoexpres.

Lista de premii se prezintă cu o 
gamă variată și interesantă de cîș- 
tiguri în autoturisme, excursii și 
bani. Astfel, se vor atribui autotu
risme DACIA 1 300 și TRABANT 
601, excursii de cîte 2 locuri și 1 
loc în U.R.S.S. pe ruta KIEV — 
LENINGRAD — MOSCOVA cu tre
nul, pe o durată de cca. 14 zile, 
precum și numeroase premii în 
bani de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
cîștiguri se vor efectua 5 extra
geri de cîte 8 numere din 45. în 
total se vor extrage 40 de numere.

Participarea se face cu următoa
rele taxe : 3 lei, 6 lei și 15 lei, pre
cum și pe variante combinate sau 
combinații „cap de pod" calculate 
la 6 lei și 15 lei varianta simplă 
componentă. Amănunte în agențiile 
Loto — Pronosport.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05. Vă reamintim că astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

C1ȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 21 

NOIEMBRIE 1973I.C.I.M. Brașov
Textila Cisnădie
Carpați Mîrșa
Metalul Copșa Mică 
Chimistul Rm. Vîlcea 
Chimia Or. Victoria 
Lotrul Brezoi
Torpedo Zămeștl

(Corespondenți: G. Lorac, I. Andrei,

— Vltrometan Mediaș 2—0
— Precizia Săeele 1—1
— C.S.U. Brașov 1—0
— C.F.R. Sighișoara 2—1
— U.P.A. Sibiu 4—0
— C.I.L, Blaj 1—0
— Textila Sebeș 3—0
— Oltul Rm. Vîlcea 2—0

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

Helciug, M. 
C. Chiri ac).

Cîmpulung Muscel 3—0
.. ............ 2—1

2—0
1—0
1—0
2—0
1—0
1—0

— ARO
— Dacia Piteștti
— Chimia Tr. Măgurele
— Progresul Corabia
— Petrolul Videle
— Unirea Drăgășani
— Răsăritul Caracal
— Petrolul Tîrgoviște

Arleșul Cîmpla Turzii 
C.I.L. Gherla 
Cimentul Turda 
Tehnofrig Cluj
Unirea Dej 
Minaur Zlatna
Soda Ocna Mureș 
Unirea Alba Iulla

(1-0)
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(0—0)

(0-0) 
(0-0) 
(3-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(1-0)

1— 9 
1—1 
5—1 
1—0
1—0
2— 0
3—2
2-0

ROVA Roșiorii de V.
Chimia Găești 
Recolta stolcăneștl 
Vulturii C.lung Muscel 
Automatica Alexandria 
Textilistul Pitești 
Cetatea Tr. Măgurele 
Cimentul Flenl

(2-0) 
(1-0) 
(1-1) 
(0—0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0—0)

— Olimpia Rm. Sărat 
— Avîntul Măneciu 
— Victoria Floreștl 
— Chimia Buzău 
— Unirea Focșani 
— Carpați Sinaia 
— Portul Brăila 
— T.R.A. Cîmpina

Corespondenți: C. Filostache, C. Teodorescu, V. Ma- 
noliu, D. Crlstache, O. “" ” r.
ghle și M, Irimia).

1. UNIREA Focșani
2. poiană Cîmpina
3. Petrolul Berea
4. Petrolistul Boldești
5. I.R.A. Cîmpina
6. Chimia Brazi
7. Luceafărul Focșani
8. Olimpia Rm. Sărat
9. Chimia Buzău 

10 Carpați Sinaia
11. Prahova Ploiești
12. Victoria Florești
13. Avintul Măneciu
14. Portul Brăila
15. Comerțul Brăila
16. Carpați Nehoiu

Etapa viitoare: Carpați 
Focșani — Petrolul Berea, ---------- - ------------- -------- -
Pina, I.R.A. Cîmpina - Petrolistul Boldești, Victoria Floreștl 
— Carpați Nehoiu, Chimia Buzău — Prahova Ploiești. Olimpia 
Rm. Sărat — Chimia Brazi, Portul Brăila — Luceafărul Foc
șani.

Petrolistul Moldești 
Carpați Nehoiu 
Luceafărul Focșani 
Comerțul Brăila 
Chimia Brazi 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Petrolul Berea

Bîlteanu, N. Ghidu, C. Virjo-

5
7
9
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
3
3
2

Comerțul

EXTRAGEREA I : Cat. I ; 2 va
riante 10% a 100.000 lei ; Cat. II ; 
1,80 a 30.755 lei ; Cat III ; 14,85 a 
3.728 lei ; Cat. IV ; 38,15 a 1.451 lei ; 
Cat. V ; 111,30 a 497 lei ; Cat. VI j 
3.684,05 a 40 lei ;

(Corespondenți: G. Lorac, I. Andrei, V. 
Fallclu, P. Giomolu, Gh. Matei, I. Zidaru și

Ion, P. Lazăr , E. 1. CHIMIA Orașul Victoria 14 7 5 2 15— 8 19
Verdeș și L Fili- 2. Chimistul Rm. Vilcea 14 7 3 4 16—12 17

3. I.C.I.M. Brașov 14 7 2 5 21— 9 16
1 3 40—12 21 4. C.S.U. Brașov 14 8 0 6 20—14 16
4 3 28— 7 18 3. Textila Cisnădie 14 7 2 5 18—16 16
0 6 28—20 16 6. C.F.R. Sighișoara 14 7 1 6 18—15 15
2 5 19—13 16 7. Lotrul Brezoi 14 7 0 7 13—13 14
2 5 25—25 16 8. Metalul Copșa Mică 14 6 2 6 13—15 14
4 5 14—15 14 9. U.P.A. Sibiu 14 5 4 5 12—19 14
2 6 14—24 14 10, Torpedo Zărnești 14 5 3 C 12— 9 13
3 6 11—12 13 11. Textila Sebeș 14 6 1 7 18—18 13
1 7 18—20 13 12. C.I.L. Blaj 14 6 1 7 17—19 13
1 7 12—15 13 13, Vltrometan Mediaș 14 6 1 7 15—19 13
3 6 18—22 13 14. Precizia Săeele 14 5 3 6 10—16 13
3 6 11—18 13 15. Carpați Mirșa 14 4 3 7 18—24 11
2 7 13—14 12 16. Oltul Rm. Vilcea 14 3 1 10 10—20 7
2 7 22—28«A. -Ol

12
■«o (Meciul U.P.A. Sibiu — Lotrul Brezoi, din etapa a XlII-a,

— Recolta Salonta 
—- Someșul Beclean 
— Constr. Alba Tulia 
— Crișana Sebiș 
— Metalul Aiud 
— Dermata Cluj 
— Aurul Brad 
—• Minerul Bihor

(Corespondenți: Șt. Giurgiu, I. 
Fehervari, T. Prodân, B. Nicu, A. 
pescu).

1. UNIREA Dej
2. Metalul Aiud
3. Aurul Brad
4. Cimentul Turda
5. Soda Ocna Mureș
6. Crișana Sebiș
7. Minerul Bihor
8. Recolta Salonta 

Tehnofrig Cluj 
Minaur Zlatna 
Constr. Alba Iulla 
Arieșul Cîmpia Turzii 
Dermata Cluj 
C.I.L. Gherla 
Unirea Alba Iulia

16. Someșul Beclean 
Etapa viitoare: Minerul

Sebiș — Arieșul C. Turzii, Aurul Brad — Unirea Alba Iulla, 
Someșul Beclean — Cimentul Turda, Constructorul Alba iulia 
— Tehnofrig Cluj, Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș, Der- 
mata Cluj — Unirea Dej. Recolta Salonta — C.I.L. Gherla.

(Corespondenți: T. Negnlescu, S. Frățilescu, M. Do-
— — ------ .. ----- . Momete, D. Gruia)

4
1
3
2
4
5
3
5
4
4
3
3
4
5
4
2

M. Iei.Report categoria 1 : 381.858D. Gruia)
18-12 18
25— 12 17
19—12 17
24—14 16
19—17 16
26— 18 15
16—13 15
10—16 15
19—16 14
13— 12 14
14— 15 13
18—23 13
15— 21 12
12—26 11
13—23 10
12—23 8

Bizon, A.
7
8
7
7
6
5
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3

•. Măgurele —

garu, D. Rădulescu,
1. AUTOMATICA Alex.
2. ROVA Roșiori
3. Răsăritul Caracal
4. Progresul Corabia
5. Chimia Găești
6. Dacia Pitestlt
7. Vulturii Cîmpulung
8. Cetatea Tg. Măgurele
9. Chimia Tg. Măgurele

10. Petrolul Tirgoviște
11. Textilistul Piteștti
12. Recolta Stoicănești
13. Cimentul Fieni
14. Unirea Drăgănești
15. ARO Cîmpulung
16. Petrolul Videle

Etapa viitoare: Chimia Tr. —„------- ------------------
drla. Răsăritul Caracal — Vulturii Cimpviung. Unirea Drăgă
șani — Cimentul Flenl. Dacia Pitești — ROVA Roșiori, ARO 
Cîmpulung — Recolta Stoicănești, Petrolul Tîrgoviște — Chi
mia Găești, Progresul Corabia — Cetatea Tr. Măgurele, pe
trolul Videle — Textilistul Pitești.

3
5
4
5
4
4
5
4
5
5
6
6
6
6
7
9

Automatica Alexan-

21
19
19
16
16
16
ÎS
15
15
13
12
12
12

8
8
7

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

Bihor ■

1
2
4
5
4
4
5
5
5
7
8
8
7
9
9
9
Brăila, Unirea

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

32—13 
25—10 
23—20 
19—12
17— 12 
16—13 
27—24 
21—20
18— 17 
23—18 
18—19 
15—22 
13—21

7—16
13— 28
14— 35

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

Sinaia — ______ ----------------- -
i, Avintul Măneclu — Poiana Cim-

5
5
1
2
4
4
3
3
3
1
0 
0
2
2
2
3

9.10.
11.
12.
13.
14.
15.

2 4
Minaur

13—32 88
Zlatna, Crișana

Încheiat pe teren 3—3, 
din Brezoi a făcut uz

Etapa viitoare
metan Mediaș — Chimistul Rni. Vîlcea, Textila Sebeș — Chi
mia Victoria, C.I.L. Blaj — Lotrul Brezoi, C.S.U. Brașov — 
Metalul Copșa Mică, Precizia Săeele — Torpedo Zărneștl. Ol
tul Rm. Vîlcea - Textila Cisnădie, U.P.A. Sibiu — I.C.I.M. 
Brasov.

s-a omologat cu 3—0, deoarece echipa 
de fals în legitimația unui jucător).

C.F.R, Sighișoara — Carpați Mîrșa, Vitro- 
Chimistul Rm. Vîlcea, Textila Sebeș

EXTRAGEREA II : Cat. B ; 
Hanțe a 43 871 lei ; Cat. C; 
a 4.365 lei ; Cat. D ; 1.025,55 _ 
lei ț Cat. E ; 75.65 a 200 lei ; Cat. F; 
1. 694,70 a 40 lei ;

2 va-
20.10 
a 60

Report categoria A : 87.742 lei.
Cîștigurile de 100.000 lei au re

venit lui Ceară Costică din Constan
ta și Sîngățeanu Ion din București 
care 
Dacia 
rar.

cîștigă cite un autoturism
130Q plus diferența în nume-

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT



Handhaliștii români au reciștigat Trofeul Carpa|i“ LA ÎNCHEIEREA MARELUI PREMIU-F.I.L.T.

(Urmare din pag l)

română a putut să dejoace și cele 
mai bine pregătite acțiuni ofensi
ve, făcînd față cu succes masivității 
și forței în atac, așa cum s-a întîm- 
plat în întîlnirea cu selecționata 
Uniunii Sovietice. Pe acest fond de 
stopare netă a atacurilor adverse 
(putem aminti și de repriza secundă 
a meciului formației noastre cu 
campioana olimpică, în care forma
ția Iugoslaviei n-a reușit să înscrie 
decît un singur gol din acțiune în 
30 de minute !) selecționata Româ
niei s-a putut detașa în joc. reali
zând patru victorii consecutive în 
acest mare turneu. Pe cea de a cin- 
cea a ratat-o de puțin, datorită 
ușurinței cu care s-au risipit în pri
ma repriză a meciului cu Iugoslavia 
unele situații de gol foarte clare. 
In timp ce adversarii lor înscriau 
de fiecare dată cînd era posibil, 
manifestând mult calm și luciditate, 
jucătorii români — grăbiți să fina
lizeze — au ratat chiar și atunci 
find golul părea inevitabil (două 
aruncări de la 7 m și cîteva contra
atacuri. în momente decișivd). Iată 
motivul pentru care, la pauză, re
prezentativa țării noastre s-a văzut 
condusă cu patru goiuri... Spre me
ritul lor, handbaliștii români n-au 
cedat. însă, lupta si. în repriza se
cundă. evoluînd foarte bine în apă
rare. au fost la un pas de a obține 
„egalul" în finalul partidei.

Desigur, este prematur să tragem 
acum concluzii. Un lucru ni se pa
re. totuși, cert: reprezentativa de 
handbal masculin a României se 
află pe drumul cel bun. iar în mo
mentul în care se va vindeca și de 
>,boala ratărilor" îi va fi mal ușor 
să se impună. Cu atît mal mult 
este de dorit să se rezolve repede 
problema amintită, 
punct, de vedere 
țiunilor ofensive, 
ne. în prezent se 
bi nativ, colectiv.
wwwwwwwww

PREMII OFERITE ECHIPELOR 
Șl JUCĂTORILOR

rat dacă spunem că selecționata 
iugoslavă nu ar mai fl putut ocupa 
locul secund (ci pe al treilea) dacă, 
în meciul direct, echipa României 
juca la fel de bine ca în partida sa 
precedentă, cea cu formația U.R.S.S. 
Totuși, Iugoslavia rămîne o forță în 
handbalul mondial, mai ales atîta 
vreme cît va continua să dispună 
de un conducător de joc de talia 
lui Horvath și de un sistem defen
siv exact și mobil.

Acreditați cu cele mai sigure 
șanse la primul loc, jucătorii sovie
tici au urcat, la Cluj, doar pe ulti
ma treaptă a podiumului de pre-

miere. Ei au plătit, astfel, un tribut 
greu deselor greșeli de apărare, ca 
și concepției prea individuale de 
joc în atac. Reprezentativa R. D. 
Germane nu și-a găsit nici la aceas
tă competiție cadența. Cît privește 
ambițioasa selecționată a Danemar
cei, ea a surprins prin vitalitatea 
și, în special, prin valoarea tehni
că a unor handbaliști foarte ti
neri.

Dar, deocamdată, să punem punct 
observațiilor legate de acest mare 
turneu. Alte confruntări bat la ușă 
și este sigur că vor dezvălui și ele 
lucruri la fel 'de interesante.

ARGENTINIANUL VILAS
ClȘTIGĂ 0 FINALĂ 

DRAMATICĂ...

TELEX
In localitatea vest-germană Giessen s-â 
disputat cea de-a doua tntilnire ami
cală de handbal dintre reprezentativele 
feminine ale R.F. Germania și Poloniei. 
Handbalistele vest-germane au obținut 
victoria la limită : 11—10 (3—4). Tn pri
mul joc, desfășurat vineri la Neunkir
chen, cele două echipe terminaseră la 
egalitate : 13—13.

La Singapore s-au încheiat întrecerile 
campionatelor mondiale de bowling. L& 
masculin, titlul de campion al lumii 
a revenit sportivului englez B. Caterer, 
învingător cu 643—642 puncte în finala 
susținută cu canadianul G. Watson. Pe 
locurile următoare s-au situat mexi
canul M. Balgts șl americanul L. 
Snow. Cupa mondială feminină a reve
nit concurentei Plmolrat Srivises 
(Tailanda), care a tatrecut-o în finală 
cu 569—495 puncte pe Luisa Delgado 
(Mexic).

cu cît. din 
al pregătirii ac- 
lucrurile stau bi- 
joacă rapid, com- 
Pe cînd, însă, și

„Cupa fair-play* — R. D, Ger
mană

Golgeterî : î. B. Larssen (Dane
marca) — 31 ; 2. Șt. Birtalan (Ro
mânia) — 28 ; 3. VI. Maximov 
(U.R.S.S.) — 25.

Cel mai bun portar 5 Cornel Pe- 
nu (România)

Cel mai bun Jucători Hrtvoje 
Horvath (Iugoslavia)(Iugoslavia)

eficient ? 
cînd și 
cient ? !

Să trecem acum și în alte „ta
bere", unde necazurile sînt. proba
bil. mai mari. Clasați pe locul se
cund, handbaliștii iugoslavi nu ni 
s-au mai părut la fel de... invinci
bili ca în trecut. Echipa și-a pier
dut ceva din siguranță, nu mai are 
omogenitatea din preajma Jocuri
lor Olimpice. Nu este, deci, exage-

Sau, mai bine zis, pe 
ÎN PERMANENȚA efi-

DOI JUCĂTORI ROMÂNI LA
CUPA MONDIALĂ" DE GOLF
MADRID, 26 (Agerpres). — E- 

chipa de golf a S.U.A., alcătuită 
din Jack Nicklaus șl Johnny Mil
ler, a cîștigat pentru a 12-a oară 
Cupa Mondială, desfășurată în lo
calitatea spaniolă Marbella pe un 
parcurs de 6 280 m. Formația ame
ricană a realizat 558 puncte.

In concursul individual, pe pri
mul loc s-a situat Johnny Miller
— 277 puncte, secundat de Garry 
Player.

La competiție au participat și 
doi jucători de golf din România
— Paul Tomiță și Dumitru Mun- 
teanu.

(Urmare ăin pag. I)

cînd echilibru valoric. în ultimul 
„sfert" al partidei campioanele 
și-au depășit net adversarele, in- 
terceptînd, contraatacînd, înscri
ind spectaculos de la distanță și 
semidistanță, evoluînd cu eficaci
tate în acțiunile poziționale. De 
la 50—45 în min. 32, scorul a ur
cat la 70—50 șl 72—52 în min. 37. 
Meciul era jucat și ultimele minu
te au prilejuit feroviarelor un ul
tim efort pentru a evita o înfrân
gere catastrofală și pentru a re
duce eventual din handicap. Ceea 
ce au reușit. Au înscris Taflan 
18 (cea mai bună jucătoare a e- 
chipei, prin eficiență și capacitate 
organizatorică), Savu 19, Ciocan 
14, Szabados 14, Pruncu 6, Deme- 
trescu 9 pentru Politehnica, respec
tiv Gugiu 20, Ivanovici 13, Vasi- 
lescu 11, Suliman 6, Stancu 2, Tal 
6, Bosco 8. Au arbitrat bine M. 
Rizea și St. Palici.

UNIVERSITATEA CLUJ — CRI- 
ÎȘUL ORADEA 52—49 (30—22). în
ceputul furtunos al acestui joc 
(care avea să decidă ocupantele 
locurilor 6 și 7), indica o netă su
perioritate a clujencelor care con
duceau în min. 8 cu 13—2 și în 
min. 10 cu 17—6. Experimentatele 
orădence (din rîndul, cărora le-am 
remarcat, însă, și pe foarte tinere
le Chvatal, Caseti și Szekely)^ și-au 
organizat mai bine apărarea în zo
nă și atacul poziționai și, treptat, 
aspectul jocului s-a echilibrat, de
și tabela de scor a fost aproape 
permanent favorabilă clujencelor 
(34_24 în min> 22, 42—34 în min. 
32, 46—37 în min. 35). în final, 
descompletarea formațiilor (de la 
„U" au ieșit Portik, Eniko Farkaș 
și Jighișan, de la Crișul Varga, Ba
logh și Dudaș) a scăzut potențialul 
ambelor echipe. Pe lîngă slăbirea 
„5“-urilor din teren, a intervenit 
nervozitatea provocată de aceste 
—.omente determinante și, drept 
•armare, am asistat la__________ ______ .. numeroase 
creseti ’de tehnică și ratări. Crișul

La cîteva minute după încheierea ultimei partide căpitanii echipelor cla
sate pe primele trei locuri (de la stînga la dreapta, Horvath-Iugosiarta, 
Gațu România și Maximov — U.R.S.S.) zîmbesc din înălțimea podiu
mului de premiere. Foto . Dragoș NEAGU

Șl PENTRU BASCHETBALIȘTI
STATISTICILE SÎNT

ILUSTRATIVE Șl INTERESANTE!
• Reprezentanții României, prezenți, de regulă, printre fruntașii 
clasamentelor individuale @ în Spania, Titus Tarău pe locul 2 în 
ierarhîile coșgeterilor și realizatorilor aruncărilor libere • Mihai 
Albu, încă recordman după 8 
pasatori ?
Firește, în baschet nu se pot face sta

tistici comparative, precise și edifica
toare, ca la atletism sau natație. Dar, 
totuși, și în acest, sport cifrele au graiul 
lor instructiv șl, în orice caz, ta măsură 
să suscite interesul celor ce urmăresc ac
tivitatea baschetului. Acesta este și mo
tivul pentru care publicăm, în rîndurile 
de mai jos, o serie de clasamente întoc
mite după campionatul european desfă
șurat anul acesta în Spania, la Badalona

KRESIMIR CIOSICI

a reușit să reducă handicapul și 
chiar să ia conducerea (pentru pri
ma dată I) cînd mai erau 90 de se
cunde de joc (49—48), dar în ulti
mul minut Agneta Farkaș (de sub 
coș) și Floarea Anca (două aruncări 
libere) readuc bucuria în tabăra 
studentelor, care se văd, astfel, ca
lificate în grupa 1—8. Au înscris 
Anca 14, Szekely 12, Merca 8, A. 
Farkaș 2, Jighișan 2, Portik 8, E. 
Farkaș 6 pentru „U“, respectiv 
Chvatal 16, Varga 15, Szekely 8, 
Boca 6, Dudaș 2, Balogh 2. Au ar
bitrat bine M. Rizea și Em. Rădu- 
canu.

UNIVERSITATEA IAȘI — SĂ
NĂTATEA SATU MARE 55—47 
(25—19). Ieșencele nu au repetat 
buna evoluție din meciul precedent 
(cu „U“ Timișoara, cîștigat), mai 
cu seamă că au fost vădit incomo
date de replica dîrză a sătmărence- 
lor. Totuși, studentele au avut ini
țiativa majoritatea timpului, condu
cted uneori la diferențe apreciabile 
(16—6 în min. 13, 24—10 te min. 
18.) Fiind prea sigure de victorie, 
ele au slăbit ritmul, permitted e- 
chipei Sănătatea să reducă din han
dicap și chiar să egaleze: 36—36 
în min. 27. In ultimele 10 minute, 
formația „U“ a recuperat mai mult 
și a trecut mai rapid mingea din 
apărare în atac, surprinzîndu-și 
adversarele, din rîndul cărora lip
seau Anderco și Kercso, eliminate 
pentru 5 faulturi. Acesta a fost al 
treilea succes al studentelor în tur
neul bucureștean. Au înscris Apra- 
loe 8, Anichiței 11, Nichifor 1, Ha- 
raga 16, Gumeniuc 8, Pieptu 11 
pentru „U“, 
Herczeg 
Săveanu 
arbitrat 
nescu.

Pieptu 
respectiv Moldovan 2. 

10, Kercso 7, Pataki 8, 
6, Pop 3, Anderco 11. Au 
bine N. Iliescu și Gh. Io

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA TG. MUREȘ 70—44 
(32—16)

RAPID — OLIMPIA BUCU
REȘTI 75—49 (31—23).

VOINȚA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL 86—66 (45—27)

ani 9 Nu avem recuperatori

și Ia Barcelona, precum și alte statistici 
alcătuite pe baza datelor furnizate de 
edițiile precedente ale respectivei compe
tiții.

Din capul locului dorim să atragem 
atenția că, ta ierarhizările pe care le 
veți citi, apare ca foarte pregnantă va
loarea baschetului din Balcani, reprezen
tat cu multă cinste de Radivoj Koraci, 
Kresimir Closici (Iugoslavia), MIIIAI 
ALBU. ARMAND NOVACEK, DRAGOȘ 
NOSIEVICI, TITUS TARAU (România), 
Georgios Kolokitas, Georgios Gastrinakis 
(Grecia), Atanas Golomeev, Gheorghi 
Hristov (Bulgaria), Erdal Poyrazoglu, 
Kemal Erdenay (Turcia) ș.a. De aseme
nea, se cuvine să subliniem prezența 
sportivilor români în fruntea unor cla
samente. ca de pildă MIHAI ALBU, al 
cărui record realizat ta anul 1965 (34 
aruncări libere înscrise din 36 de încer
cări, cu un procentaj de 94%) a rămas 
și acum în picioare. Chiar și la ultima 
ediție a campionatelor europene. Româ
nia a avut performeri (din păcate, doar 
la „individual"), în frunte cu TITUS 
TARAU, al doilea clasat în ierarhia coș- 
geterllor și a realizatorilor aruncărilor 
libere.

Dar. iată respectivele clasamente :
COȘGETERII C.E. 1973 :
1. Atanas Golomeev (Bulgaria) 154
2. TITUS TARAU 139
3. Wayne Brabender (Spania) 138 

...9. GHEORGHE OCZELAK 116
în decursul anilor, titlul de cosgeter 

al C.E.. a mai fost cucerit de: Miros
lav Skerik (Cehoslovacia) în 1955 (191 p) 
și 1957 (124 D). ARMAND NOVACEK
(România) ta 1959 (156 p), Radivoj Ko
raci (Iugoslavia) în 1961 (216 p). 1963
(239 p) și 1965 (195 p), Georgios Koloki
tas (Grecia) în 1967 (206 p) și 1969 (159 p), 
Edward Jurkiewicz (Polonia) în 1971 
(158 p). Recordul mediei de puncte mar
cate într-un meci îl deține Koraci 
26,5 p înscrise în 1963, la Wroclaw.

REALIZATORII ARUNCĂRILOR 
BERE

1. Tal Brody (Israel) 93.3% (28 din
2. TITUS TARAU 91,6% (33 din 36)
3. Barry Leibovitz (Israel) 88,4% 

din 26)
...9—10. GHEORGHE

BUENOS AIRES, 26 (Agerpres). 
— Tenismanul suedez Bjorn Borg 
a ratat prilejul de a cîștiga tur
neul internațional de la Buenos 
Aires. în finala susținută cu ar
gentinianul Guillermo Vilas, sue
dezul a fost nevoit să abandone
ze cînd conducea cu 2—1 la se
turi (6—3, 7-—6, 4—6), în urma u- 
nui accident puțin obișnuit: vrînd 
să returneze o minge expediată 
spre tușă de adversarul său, Borg 
s-a izbit violent de unul din arbi
trii de linie. în cădere a suferit o 
contuzie a tibiei și nu a mai pu
tut continua partida. în acel mo
ment, scorul în setul patru era 
6—6. învingător al probei de sim
plu bărbați a fost declarat G. Vi
las.

în celelalte finale, s-au înregis
trat următoarele rezultate : sim
plu femei: Julie Heldman (S.U.A.)- 
Fiorella Bonicelli (Uruguay) 6—3,
6— 1 ; dublu bărbați: Vilas, Cano 
(Argentina) — Molina (Columbia), 
Cornejo (Chile) 7—6, 6—4 ; dublu 
mixt: Julie Heldman (S.U.Â.), Va
rela (Argentina) — Fonseca 
le), Villagran (Argentina)
7— 5.

• La Johannesburg, finala 
cîștigată de Jimmy Connors, care 
l-a învins cu 6—4, 7—6, 6—3 pe Art
hur Ashe.

• în finală, la Adelaide: J. Hre- 
bec (Cehoslovacia) — R. Giltinan 
(Australia) 6—4, 2—6, 6—4, 6—2.

• Rezultat definitiv, în „Cupa 
Davis": Mexic — Canada 4—1.

(Chi-
6—4,

a fost

TITUS TARAU
noastre, clasați de trei ori pe locul tatii, 
iar în 1973 pe locul al doilea (TITUS 
TARAU).

RECUPERATORI

1. Georgios Kastrinakls (Grecia) 74
2. Jaques Cachemir (Franța) 53
3. Luis Miguel Santlllana (Spania) 52 
Nici un român printre primii 10...

PASATORI

Pentru prima dată, la campionatul 
european din Spania a fost alcătuit un 
clasament al pasatorllor (ca la hochei, 
s-au socotit pasele din care s-a înscris):

1. Barry Leibovitz (Israel) 19 
Pierluigi Marzorati (Italia) șl 
Erdenay (Turcia) 9.

Din nou, nici un român printre 
10...

INTERCEPTATORI

cu

U-
30)

(28

OCZELAK și VA
SILE POPA 75% (13 din 24 și respectiv

primul loc în cla-
11-

15 din 20).
în ultimul deceniu. . . ...

samentul realizatorilor aruncărilor 
bere a fost cucerit de MIHAI ALBU în 
1965 (34 din 36. 94%), DRAGOȘ NOSIE- 
VICI în 1967 (19 din 20, 94%), Serghei 
Belov (U.R.S.S.) ta 1969 (35 din 38, 92%), 
MIHAI ALBU în 1971 (27 din 30, 90%). 
Cu totul remarcabilă este comportarea, 
Ia acest capitol, a reprezentanților țării

; 2—3. 
Kemal

primii

Chris-

1. Kreslmir Ciosicl (Iugoslavia)
2. Talbot Brody (Israel) 25
3. Clifford Luyk (Spania) 23 
...7. RADU DIACONESCU 20 
...9—10. GHEORGHE NOVAC Și

tos Iordanidis (Grecia) 19.
în sfîrșit, alte clasamente inedite: cele 

mai multe faulturi: 1. Marin Romanskl 
(Bulgaria) 32, Keren Chanan (Israel) 30, 
Boaz Janay (Israel) 30, ...4—8. Hristo 
Borisov (Bulgaria), Zdzyslaw Myrda 
(Polonia) GHEORGHE NOVAC, VASILE 
POPA cite 20; cele mai multe minute ju
cate: 1. Barry Leibovitz (Israel) 264 2. Jiri 
Pospisil (Cehoslovacia) 249. 3. Jacques
Cachemire (Franța) 243, 4. TITUS TARAU 
242; cele mai puține minute: 1. Jirl Zed- 
nicek (Cehoslovacia) 1 min. 1 (s-a acci
dentat Imediat după intrarea ta teren),
2. Jean Louis Vacher (Franța) 5 mln.
3. Haris Papageorglu (Grecia) 8 min.

în sfîrșit. un amănunt nu lipsit de im
portanță: Talbot Brody, Barry Leibovitz 
(Israel), Georges Kastrinakis (Grecia), 
Clifford Luyk, Wayne Brabender (Spa
nia) provin din S.U.A., fiind naturalizați 
ca cetățeni ai țărilor ta care au jucat 
la campionatul european din acest an 1

O. ASMARANDEI

O frumoasă victorie internațională a campionului nostru

DAN GRECU, ÎNVINGĂTOR

IN „MEMORIALUL JOAQUIN BLUME“
MADRID, 26 (Agerpres). — Cea 

de-a 5-a ediție a concursului in
ternațional masculin de gimnasti
că „Memorialul Joaquin Blume" 
s-a încheiat la Barcelona cu o re
marcabilă victorie a sportivului ro
mân Dan Grecu, clasat pe primul 
loc la individual compus, cu un 
total de 56,70 puncte. Cei peste 
6 000 de spectatori prezenți în tri
bunele Palatului Sporturilor din 
Barcelona l-au aplaudat îndelung 
pe gimnastul român pentru ele-

ganța și precizia programului pre
zentat. Pe locul secund 
vest-germanul Walter 
— 55,95 puncte urmat, 
său, de maghiarul Bela 
55,30 puncte, 
Rohner — 55,20 
Henri Boerio — 
lonezul Mikola
puncte, spaniolul Cecilio Ugarte — 
54,00 puncte etc.

La întreceri au participat gîm- 
naști din opt țări europene.

s-a situat 
Mossinger 
la rîndul 

Polster —
elvețianul Peter 
puncte, francezul 
55,05 puncte, po- 
Kubica — 55,00

„CURSA IN JURUL LUMII
A FĂCUT O NOUA VICTIMA
LONDRA, 26 (Agerpres). — „Cursa 

în jurul lumii", la care participă 
ambarcațiuni cu pînze din 9 țări, a 
făcut o nouă victimă. La Portsmuth, 
centrul de coordonare a cursei, a 
parvenit vestea că Dominique Gui
llet, care naviga la bordul yachtului 
francez „33 Export", a fost mătu
rat de pe bord de un val uriaș, în 
timp ce ambarcațiunea se afla în 
partea sudică a oceanului Indian, 
în sectorul paralelei 40. „33 Export" 
naviga la 150 de mile sud-est față 
de plutonul principal și dincolo de 
ruta recomandată de organizatori. 
Calea aleasă de yachtul francez ii 
asigura un oarecare avantaj de dis
tanță, dar condițiile atmosferice sînt 
de obicei foarte proaste în această 
zonă. Nu se cunosc detalii în ceea

ce privește dispariția lui Dominique 
Guillet. El nu a mai fost zărit și 
se crede că nu ar fi putut rezista 
multă vreme într-o mare attt de 
glacială și bîntuită de furtuni.

Cu o săptămînă în urmă și-a pier
dut viața marinarul englez Paul Wa
terhouse căzut în apă de Ia bordul 
ambarcațiunii Italiene „Tauranga". 
Referlndu-se la aceste două 
dente, căpitanul H. Hamilton, 
președinte al Comitetului de orga
nizare a cursei în jurul lumii, a 
declarat : „Noi nu putem să impu
nem anumite rute concurenților. 
Traseele depind de conducătorii am
barcațiunilor, care cunosc condițiile 
meteorologice ale zonelor pe care Ie 
străbat, precum și posibilitățile oa
menilor și ale ambarcațiunilor".

accl- 
vice-

THOR HEYERDAHL DIN NOU PREMIAT

La Basel, 
de finală 
peni la 
Union a 
(15—2, 15—4, 15—1) formația C. A. 
xemburg.

în meci retur pentru 16-imile 
ale Cupei campionilor euro- 

volei feminin, echipa locală 
întrecut cu scoruy de

învingătoare și în 
ioc, voleibalistele elvețiene s-au 
cat pentru optimile de finală. In 
Cupei Cupelor la 
A.Z.S.- Varșovia 
sare, cu scorul

15—10), formația ______ ____
Munster și s-a calificat pentru turul 
II ai competiției. în primul joc, echipa 
poloneză a cîștigat cu 3—1.
S
Campionatul de cros al S.U.A., desfă
șurat la Gainesville (Florida), a fost 
cîștigat pentru a patra oară consecu
tiv de atletul Frank Shorter, campion 
olimpic ta proba de maraton la Jocu
rile de la Munchen. învingătorul a 
parcurs 10 009 m ta 29:52,5,

volei feminin, 
a învins în 
de 3—0 (15—6,
vest-germană

3—0 
Lu- 

primul 
callfi- 
cadrul 
echipa 
depla- 

15—7, 
u.s.c.

Concursul de călărie de la Viena a de
butat cu o probă de obstacole, în care 
victoria a revenit cunoscutului campion 
brazilian Nelson Pessoa. Concurtad pe 
calul „AU Baba", învingătorul a rșpîi- 
zat timpul de 23,1 sec, fiind urmat de 
olandezul Johan Heins („Golden Dream") 
— 29 sec șl austriacul S. Kissmann 
(„Aparaxis") — 30,4 sec. Italianul Gra
ziano Mancinellî („Olseau"), unul din
tre favoriții cursei, a ocupat locul 5, 
cu 38.9 sec.

ACOPERIȘUL STADIONULUI OLIMPIC

DE LA MONCHEN SMULS DE V1NT’
MUNCHEN, 26 (Agerpres). — Fur

tuna care s-a abătut în noaptea de 
sîmbătă spre duminică asupra Ba- 
variei, a cauzat mari stricăciuni a- 
coperișului Stadionului olimpic din 
Munchen. Vîntul a smuls numeroăss 
plăci ale „acoperișului de aur" a 
cărui suprafață totală este de 75.000 
mp. și care a costat circa 180 de milioa
ne de mărci vest-germane. Din motive 
de securitate, Parcul olimpic de la 
Oberwiesenfeld a fost închis dumi
nică pentru public.

URMĂRILE PENURIEI DE CARBURANȚI
Șl DE ZĂPADĂ

SE AMINĂ
DE

CONCURSURILE
SCHI

Thor Heyerdahl, renumitul savant 
și navigator, s-a aflat, recent, la 
Moscova pentru a primi unul din 
premiile celui de al VIII-lea festi
val cinematografic, desfășurat în 
capitala Uniunii Sovietice. Ultimul 
său film, „Ra“, consacrat expediției 
efectuate pe o navă confecționată 
din papirus, a cucerit sufragiile u- 
nanime ale criticii, tot așa cum cu 
mulți ani în urmă filmul turnat în 
timpul expediției „Kon-Tiki“ a ob
ținut unul din premiile Oscar ale 
cinematografiei americane. Răspun- 
lînd întrebărilor ziariștilor, Thor 
Heyerdahl și-a expus cîteva păreri 
eu privire la sport, din care cităm:

„In societatea zilelor noastre, 
jportul este o necesitate de prim 
yrdin. Cred că funcția principală 
a educației 
constă
pentru marile sarcini 
Impune societatea. Cu 
omul își poate prelungi viața, poate 
extinde perioada de tinerețe crea
toare, își păstrează capacitatea de 
muncă pînă la o vîrstă înaintată și 
are la dispoziție un mod fermecător 
de a-și petrece timpul liber. Fiecare 
om al zilelor noastre este obligat 
să facă sport, singura și cea mai 
plăcută posibilitate de activitate 
fizică într-o epocă în care sedenta
rismul își face loc din ce în ce 
mai mult. Pe un teren de fotbal 
joacă 22 de inși și cîteva zeci de 
mii îl privesc. Eu aș dori ca lu
crurile să se petreacă invers și 
toți oamenii să cunoască sportul 
nu numai din rubricile gazetelor,

ci prin participarea lor activă. Lim
bajul sportului este apropiat și in
teligibil tuturor, sportul îi apropie 
pe oameni și slujește idealurilor 
păcii și înțelegerii reciproce. E nor
mal ca acest limbaj universal să 
fie practicat pe întreaga planetă".

Penuria de carburanți, 
dizi MUnchen, provoacă 
organizatorilor întrecerilor 
Astfel, tradiționalul Trofeu de îa 
Nebelhorn (pîrtie situată în apro
piere de Obersdorf), care deschidea 
sezonul de schi alpin în R. F. Ger
mania în primele zile ale lunii de
cembrie, a fost anulat. Se pare insă 
că unul din motive este și cantita
tea redusă de zăpadă care acoperă 
pîrtia unde urmau să se dispute 
probe de slalom și coborire.

se anunță 
dificultăți 
de schi.

Campionate de fotbal in Europa

fizice și 
în pregătirea

a sportului 
individului 

pe care i le 
ajutorul lor.

*

BULGARIA (etapa a 12-a) : Levskl 
Spartak — Beroe Stara Zagora 3—2 ;
Slavia Sofia — Trakia Plovdiv 0—0 ; 
Spartak Varna — Ț.S.K.A. Semptem- 
vrisko Zname Sofia 0—1 ; lantra Ga
brovo — Akademlk Sofia 0—1 ; 
Tîrnovo — Cemo More Vama 
Pirin Blagoevgrad — Lokomotiv 
2—1 ; Spartak Pleven — Botev 
0—1 ; Lokomotiv Plovdiv — Mlnlor per- 
nlk 3—1. Clasament : 1^ Levskl Spartak 
Sofia — 24 p ; 2.
brisko Zname Sofia 
motiv Plovdiv — 13

UNGARIA (etapa
— Honved 2—1 ;

Vasas — M.T.K.
— Dorog 2—1 ;
1—1 ; Tatabanya
Salgotarjan — Ujpestl Dozsa 2—1; 
Eto — Egyetertes 1—1. Clasa-

1. Honved — 18 p ; 2. Uipesti 
— 18 p ; 3. Tatabanya — 18 p.

Etlr 
2-0 ; 
Sofia 
Vrața

. Ț.S.K.A. Septem- 
— 16 p ; 3. Loko- 
P.
a 14-a) t Videoton 
Csepel — Szeged 

1—1 ; Zalaeger- 
Szombathely — 
— Ferencvaros

3.

2—0 ; 
szeg 
Pecs 
2—0 ; 
Raba
ment : 
Dozsa

CEHOSLOVACIA (etapa a 14-a) : Ta- 
tran Preșov — V.S.S. Koslce 
Z.V.L. Jilina — Inter Bratislava 
Dukla Fraga — Slavia Praga 
Bohemians Praga — Sparta Praga 
Slovan Bratislava — Spartak Trnava 
2—0 ; Skoda Plsen — Zbrojovka Bmo 
4—3 ; S.K.L.O. Union Teplice — A.C. 
Nitra 3—0. Clasament: 1. Slovan Bra
tislava — 19 p ; 2. Dukla Praga —
19 p ; 3. Banik Ostrava — 17 P (un joc 
mai puțin disputat).

PORTUGALIA (etapa a 10-a) S 
fi ca Lisabona — Belra Mar 
Sporting Lisabona — Guimaraes 
Academica — F.C. Porto 1—1 ; 
nense 
C.U.F.

o—o
2—0
1—0
1—3

Ben- 
2—0 ; 

■3—0 ; 
Olha- 

— Montljo 2—0 ; Berreinense — 
______ 0—0 ; Vittoria Setubal — Fa- 
rense 1—0 ; Boavista — Oriental 8—1!

DISCREȚIA" CAMPIONILOR
Nu cred că George Fore

man a pus mănușile în cui 
șl s-a apucat de pescuit 
staționar sau șah prin co
respondență. „Somația" pe 
care l-a adresat-o Asocia
ția mondială a pugiliștilor 
(W.B.A.) privește nu can
titatea de efort depusă de 
campionul mondial la an
trenamente, ci frecvența a- 
parițiilor sale în public, in 
meciuri oficiale. Mai trebuie 
văzut ce gîraduri are 
campionul campionilor 
hului, 
pare 
greu 
giuî, 
însuși titlul mondial, pe care 
este obligat să-l pună în 
joc la fiecare trei ani prin 
regulament. Fiecare, boxerul 
și marele șahist, fac o e- 
conomi.e de efort explica
bilă, dorind să-și păstreze 
palmaresul imaculat, cît 
mai mult timp.

Intr-un context asemănă
tor, dar fundamentată pe 
alte considerente, se situea
ză raritatea evoluțiilor „la 
zi' ale campionilor patina
jului artistic. Acum, cînd 
startul noului sezon pe 
gheață a fost dat, ne pu
nem întrebarea devenită 
tradițională : cînd șl pe cine 
vom vedea ? Fiindcă ne-am

și 
șa-

Bobby Fischer, care 
să se decidă cam 

de a-și apăra presti- 
în turnee, dacă nu

obișnuit, în patina], cu a- 
parițiile foarte (parcimoni
oase ale așilor acestui 
sport. Mal exact, ani de-a 
rindul a trebuit să aștep
tăm doar cele mai mari 
campionate, cele mondiale 
sau cele europene, pentru 
a putea admira arta ma
rilor patinatori. Numai cînd 
anui este bisect și în ca
lendar stau înscrise zilele 
Olimpiadei albe, atunci 
campionii patinelor sînt o-

chiar a celor con- 
ca foarte „grele", 

ajungi să desenezi 
„buclă" pe

sporturi, 
siderala 
Ca sS 
cum trebuie o 
oglinda ghețll, sau să sari 
Axel-ul la nivel de 
este nevoie de ore 
rate, de imensă 
perseverență. Toți 
trenează, toți lucrează asi
duu, din sfîrșit de vară pînă 
în primăvara următoare, pe 
toate patinoarele. Noi, 
spectatorii, vedem însă foar-

concurs, 
nenumă- 
rîvnă și 
se an-

gumentele de șoc, slot pfis- 
trate pentru întrecerile «u- 
preme. lată motivul.

în patinaj, ca șl în toa
te sporturile în care perfor
manța nu se măsoară, cu 
metrul sau secunda, ci se 
apreciază de către arbitri- 
examinatori, există acest pe
ricol de a te epuiza prea 
curînd, de a intra în de
suetudine. Arbitrul trebuie 
să fie impresionat cu ceva 
nou, să fie surprins, pentru

COMENTARIUL SAPTAMINII

bligați, prin forța împreju
rărilor, la trei apariții pe 
sezon.

Care sînt explicațiile a- 
cestui program cu adevărat 
sui-generis ? Din nou — ca 
în „cazul Foreman" — 
trebuie să suspectăm 
prea multă comoditate 
patinotorii de anvergură. La 
patina] se lucrează enorm. 
Pentru a-șl menține forma, 
un campion al gheții chel
tuiește zilnic un efort și o 
capacitate de concentrare 
în cantități care ar putea 
speria pe practleanțli altor

nu 
de 
pe

toate acestea, 
invitații spec- 
gală.

însă, păstrînd 
prezențele în 

ale campionilor 
gîndim la

te puțin din 
sîntem doar 
tacoleior de

Oricum, 
proporțiile, 
concurs 
patinajului — ne 
cei mai mari dintre ei — 
ar putea fi mai numeroase. 
Intervine, aci, una din „frî- 
nele' psihologice puse tn 
calea acestora. Un cam
pion se teme să-și dezvă
luie armele principale din 
arsenalul său tehnic, sâ-și 
irosească atuurlle în com
petiții minore. Inovațiile, ar-

a-și da votul prin note înal
te. Cînd se revăd, pentru 
a zecea sau a suta oară, 
aceleași elemente de figuri 
pe gheață, impresia slă
bește, nu mai este preg
nantă.

Poate că toate acestea 
scuză pe un Ondrej Nepe- 
la, pentru „discreția" sa, a- 
rătată în cele patru sezoa
ne în care a dominat 
najul mondial. Pentru 
său rămas vacant se 
zintă azi alțl candidați, 
— foarte probabil — vor a- 
plica și ei o tactică asemă-

pati- 
locul
pre
care

nătoore, de așteptare, pînă 
la primul start de Importan
ță, cel -al „europenelor' de 
fa Zagreb i din februarie. 
Sau,..

Ceva pare să se fl 
schimbat totuși în optica 
patinatorilor, lată, recentul 
concurs internațional de la 
Dresda, pentru „Săbiile al
bastre", de obicei rezervat 
mai mult outsideriior, a cu
prins pe lista numelor pre
zente pe acela al campioa
nei europene, tinăra Chris
tine Errath. Ea a cîștigat la 
luptă strînsă, în fața unei 
alte reprezentante a tine
rei generații de patinatori 
din R. D. Germană, micuța 
Anett Poetzsch. Deci, iată 
o campioană care nu se 
menajează. Să fie exemplul 
ei lăudat șl — mai ales 
— urmat.

Indiferent de toate consi
derentele de ordin tehnic, 
expuse mai sus, credem că 
orice campion are o serie 
de obligații pe plan social, 
printre care si aceea de a 
nu lăsa publicul, masa ad
miratorilor, să aștepte prea 
mult revederea cu cel că
ruia l-a acordat sufragiu! 
simpatiilor.

Radu VOIA

Leixoes — Belenenses 1—1. clasament : 
1. Vitoria Setubal — 18 p ; 2. Sporting 
Lisabona — 17 p ; 3. Benfica Lisabona
— 16 P.

OLANDA (etapa a 13-a) • P.S.V. 
Eindhoven — Sparta Rotterdam 3—1 ; 
A.Z. ’67 Alkmaar — Roda 1—1 ; Feye- 
noord Rotterdam — F.C. Grentagen 
7—o ; M.V.V. Maastricht — Go Ahead 
Deventer 1—0 ; Ajax Amsterdam — 
Graafschap 4—0 ; F.C. Utrecht — Tel- 
star 1—2 ; Haarlem — F.C. Den Haa° 
0—1 ; N.A.C. Breda — F.C Amsterdam 
0—1 ; F.C. Twente — N.E.C. Nijmege- 
2—2. Clasament : 1. Ajax — 22 p ; 2. 
Feyenoord — 20 p ; 3. F.C. Twente — 
20 p.

BELGIA (etapa a 10-a) : piest — Ra
cing White Molenbeek 0—0 ; Ander- 
lecht — F.C. Liege 3—0 ; Beverer — 
Berchem 3—1 ; Antwerp — s.K. Lierse 
1—0 ; Waregem — Beerschot 3—1 ; F.C 
Malines — F.C. Bruges 2—1 : Standard 
Liege — st. Trend 3—1 ; Cercle Bruces
— Berlngen 2—0. Clasament : 1. 
lecht — 15 p ; 2. 
beek

Ander- 
Racing White. Molen- 

15 p 7 3. Waregem — 13 p.

AMĂNUNTE
DE LA

LA „AMICALUL-
STUTTGART

După cum am
Ia Stuttgart, r _____ T____  ..._______
amicală de fotbal dintre reprezentati
vele R.F. Germania șl Spaniei. Jocul 
— după cum comentează agențiile de 
presă — a fost de bună factură teh
nică și s-a încheiat cu victoria meri
tată a gazdelor cu 2—1 (2—0).

Ambele goluri ale învingătorilor au 
fost marcate de Heynckes (mln. 13 și 
38), care, cu acest prilej, a evoluat pen
tru a 25-a oară ta prima reprezen
tativă. La 1—0 pentru gazde, «pahlolul 
Valdez a fost pe punctul de a Înscrie, 
dar Mayer a avut o intervenție salva
toare, de mare spectaculozitate. Apoi, 
Overath ți HBness au ratat albe mari 
ocazii. După pauză, jocul s-a echili
brat șl oaspeții au reușit să înscrie 
golul de onoare prin Claramunt (mta. 
83).

Arbitrul scoțian McKenzie * eonduț 
echipele :

R.F. GERMANIA -. Mayer — Vogts, 
Beckenbauer, Weber (Schwarzenbeck), 
HOttges (Bonhof), Httaess, Culmann. 
Overath, Grabowski, Milller, Heynckes 
(Holzenbein).

SPANIA : Deusto — Sol (Capone),
Costas, Benito (Carlos), Uria, Clara
munt. Plrrl, Asensls, Marcial (Rezo), 
Garate, Valdez.

mai anunțat, sîmbătă 
s-a desfășurat întîlnirea

DOAR 12000 DE BILETE PENTRU

MECIUL' SUEDIA-AUSTRIA
MUNCHEN, 26 (Agerpres). — Astăzi, 

pe „Parkstadlon" din localitatea vest- 
germană Gelsenkirchen, este programat 
un interesant meci între selecționatele 
Austriei șl Suediei, care se tatîlnesc 
într-un joc de baraj pentru califica
rea la turneul final al campionatului 
mondial. După cum se știe, cele două 
echipe au terminat la egalitate <te 
puncte și de golaveraj, ta grupa I eu
ropeană. Dar, cu toată miza Impor
tantă a meciului, se pare că nu vor 
fl prea mulți spectatori astă-seară la 
Gelsenkirchen Organizatorii au anun
țat că din cele 34 000 de bilete puse 
la dispoziția amatorilor de fotbal sue
dezi și austrieci, au fost vlndute numai 
12 000, capacitatea stadionului fiind de 
50 000 de locuri. Corespondenții de 

’' -C .——J reținere

șl actualei crize de 
îngreunează, proba- 
med a posesorilor 
ta special a celor

presă consideră că această 
masivă a suporterilor celor două echi
pe se datorează 
combustibil, care 
bil, deplasarea la 
de autovehicule, 
austrieci.
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