
IERI ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Marți, 27 noiembrie 1973, au inceput lucrările Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Lucrările Plenarei au fost deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român. La propunerea secretarului general al 
partidului, Plenara C.C. al P.C.R. a hotârit să-și desfă
șoare lucrările împreună cu Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României și a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului Național Unic de Dezvoltare 
Economică și Socială a României și Proiectul Bugetului

de Stat ale Republicii Socialiste România, pe anul 1974;
2. Cu privire la principalele probleme ale dezvoltării 

energetice in România și măsurile de economisire a 
combustibilului și energiei electrice ;

3. Probleme internaționale.
La lucrările Plenarei participă ca invitați primi se

cretari ai comitetelor județene, miniștri, conducători de 
instituții centrale, organizații de masă și obștești, redac
tori șefi ai presei centrale, activiști de partid și de stat.

Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem au stabilit 
ca in cursul zilei de marți să se studieze documentele, 
urmind ca dezbaterile să inceapă miercuri, 28 noiem
brie.

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 27 noiembrie a.c., a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat proiectul Pianului Na
țional Unic de Dezvoltare Economică și Socială și Pro
iectul Bugetului de Stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, pe anul 1974, și a stabilit să fie supuse Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, Comitetul Execu
tiv a analizat măsurile necesare pentru o mai judicioasă 
corelare, in cadrul ramurilor, a salariilor muncitorilor 
calificați, o îmbunătățire a salariilor tarifare de bază 
din categoriile inferioare. In acest sens, s-a stabilit ca, 
în anul 1974, la definitivarea sistemului de remunerare 
să se aibă in vedere creșterea salariului tarifar la cate
goria I de bază, iar majorările care urmează să aibă 
ioc in viitor să se aplice la noul salariu de bază. De 
asemenea, s-a stabilit ca industria textilă să fie înca
drată intr-o categorie superioară de salarizare.

Ridicarea salariului tarifar la categoria 1 de bază se 
va înfăptui pe seama creșterii productivității muncii, re
alizării de economii, mai bunei gospodăriri a mijloace
lor materiale și financiare ale fiecărei întreprinderi, 
ale fiecărei ramuri.

îmbunătățirea sistemului de salarizare a muncitorilor 
calificați se inscrie in ansamblul de măsuri luate de 
conducerea partidului și statului in vederea aplicării in 
viață, cu consecvență, a hotăririlor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale P.C.R. cu privire la ridi
carea neîntreruptă — pe măsura dezvoltării economiei 
și creșterii venitului național — a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce muncesc.

Comitetul Executiv iși exprimă convingerea că oamenii 
muncii vor depune in continuare ^forturi pentru realiza
rea in cele mai bune condițiuni a programului elaborat 
de Congresul al X-lea al P.C.R., că vor realiza planul 
cincinal inainte de termen și vor ridica eficiența întregii 
activități economico-sociale, sporind astfel avuția na
țională și creind posibilități pentru creșterea permanen
tă a bunăstării întregului nostru popor.

In continuare, Comitetul Executiv a stabilit sâ se trea
că la reducerea prețurilor cu amănuntul la frigiderele 
electrice cu compresor din producția internă.

De asemenea, a aprobat modificarea prețurilor de 
contractare la strugurii de vinificare in unele grupe de 
podgorii.

In încheiere, Comitetul Executiv a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.
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Azi și mline, în cupele europene la baschet

DINAMO, STEAUA Șl POLITEHNICA
JOACĂ IN DEPLASARE

Trei echipe de baschet românești 
susțin, astăzi și mîine, partidele tur 
ale 8-imilor de finală din cupele 
europene, urmînd ca, săptămîna 
viitoare, meciurile retur să decidă 
calificarea' lor în grupele sferturi
lor de finale ale competițiilor res
pective.

Debutul îl face Steaua care joa
că astăzi, în Cupa cupelor, cu for
mația B.B.C. Sparta-Pepsi Luxem
burg (arbitri Van de Cruys — Bel
gia și Van Dishoek — Olanda) Re
turul, la 5 decembrie (ora 18.30) în 
sala Floreasca.

Dinamo va evolua mîine la An
vers, în cadrul C.C.E., în compania 
echipei Racing Ford (eliminată a-

nul trecut de Steaua, în Cupa cu
pelor). Intîlnirea va fi arbitrată de 
Abraham Brakel (Olanda) și Pasqu
ale Ardito (Italia). Returul, la 0 
decembrie (ora 18,30), în sala Flo
reasca.

în C.C.E. la fete, Politehnica va 
juca mîine cu Union Garant Viena 
(arbitri Jiri Posvar — Cehoslovacia 
și Assen Popovici — Bulgaria). Re
turul, la 6 decembrie (ora 17), în 
sala Floreasca.

I.E F.S., reprezentanta țării noas
tre în Cupa cupelor Ia fete, va în- 
tîlni echipa Hapoel la 9 ianuarie 
(Tel Aviv) și Ia 16 ianuarie (Bucu
rești).

CAMPIONATUL DE ȘAH

FAV0RIȚ1I, IN OFENSIVĂ!
• După 12 runde, lider Victor Ciocăltea © întreruptele 
de azi dimineață pot provoca serioase modificări 

în clasament

Miercuri 28 noiembrie 1973

DUPĂ CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMĂ

SE CONSTATĂ UN PROGRES
CVASI-GENERAL

întrecerea floretistelor s-a menținut - insă - la un nivel mai scăzut

Confirmînd așteptările, Ion Pop (dreapta) a fost singurul dintre cam
pionii balcanici ai anului trecut care și-a păstrat titlul și in întrecerea 
de la București. Foto : Paul ROMOȘAN

SPORTUL ÎN ASOCIAȚII

SE OBSERVĂ MAI MULTĂ PREOCUPARE
PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII 

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
„La ce acțiuni sportive vor parti

cipa salariații combinatului nostru, 
acum, în sezonul rece ? în nici un 
caz, anul acesta nu vor avea motiv

Iarna bate la ușă. Mercurul termo
metrelor coboară către temperaturile... 
patinajului și hocheiului. Anotimpul 
alb nu se va mai lăsa așteptat.

Campionatul asociației sportive F.C.M.E. la „trasul la frînghie". In acest 
moment, pe „pista" de întreceri se află echipele I.S.C.I.L. (dreapta) și 

P.C.I. Victoria va reveni primei formații
Cum îl întîmpină asociațiile spor

tive, ce măsuri organizatorice s-au 
luat pentru a se asigura maselor de 
oameni ai muncii posibilitatea prac
ticării sportului și exercițiilor fizice 
în această perioadă de timp ?

Iată subiectul (și obiectul) inves
tigației de față.

„CLUJEANA" NU ȘI-A 
DEZMINȚIT FAIMA...

...de asociație sportivă fruntașă. 
Formăm 951, prefixul telefonic al 
Clujului șf apoi numărul 30170. Cerem 
asociația sportivă. La capătul celă
lalt a) firului ne răspunde secreta
rul el. Ion Zovani.

RAID-ANCHETi DE SEZON IN MUNICIPIUL BAIA MARE

BAZELE SPORTIVE- 
Intre realizările prezente

SI CELE VIITOARE
în peisajul continuu înfrumusețat 

al orașului Baia Mare, alături de 
siluetele elegante ale blocurilor din 
noile cartiere de locuințe, între ca
re se integrează splendid moderna 
arhitectură a Casei de cultură a 
sindicatelor, bazele sportive nu sînt 
numai „oaze" atractive pentru iubi
torii de mișcare, dar și puncte de 
veritabil interes pentru reporterii 
poposiți pe aceste meleaguri.

în dorința de a vedea cum sînt 
folosite, întreținute și ce rol joacă 
în activitatea sportivă a bătrînei 
reședințe maramureșene, am efectu
at recent un raid-anchetă prin bazele 
sportive ale orașului. Am înregis
trat aspecte pozitive, am consemnat 
însă, pe ici. pe colo, si situații care 
trădează lipsă de interes și de spi
rit gospodăresc

Să răsfoim. însă, carnetul nostru 
cu însemnări...

ASPECTE DIFERITE

Împreună cu lovarășul profesor 
Ioan Pop, prim vicepreședinte al 

să se plîngă de inactivitate. De în
dată ce va da gerul, terenurile ’’e 
tenis de la baza noastră sportivă 
vor fi transformate în patinoare. Cei 
ce nu au patine vor găsi la magazia 
asociației. Și tot acolo stau în aștep
tarea solicitanților și a... zăpezii mai 
multe săniuțe. Pentru amatorii aces
tui sport (de la noi, de la Combinat 
și pînă la pădurea Făget, sau la Hoia 
facem cu autobuzul mai puțin de o 
jumătate de oră) am programat cîte- 
va concursuri.

Sporturile de iarnă sint mult în
drăgite de membrii asociației noastre 
sportive. Și nu numai de ei. La pati
noar vor veni să se destindă — am și 
fost anunțați — și salariații altor în-

C.J.E.F.S. Maramureș, ne-am depla
sat la complexul sportiv din sudul 
orașului, acolo unde sînt amplasate 
cele mai multe din terenurile și in
stalațiile sportive. încă din depăr
tare se profila sala de sport a mu
nicipiului. lăcașul multiplelor com
petiții de iarnă

Nu ne-a întîmpinat zgomotul tri
bunei. care freamătă la partidele 
echipelor de volei Explorări Baia 
Mare, și handbal. Minaur Baia Ma
re. ci o liniște deplină — într-o 
clipă de răgaz — propice vizitei 
noastre. începi nd cu instalațiile 
sportive și terminînd cu vestiarele 
si culoarele, totul strălucea de cu
rățenie. Peste puțin timp, sala ma
re și cea mică își primeau oaspeții 
la obișnuitele antrenamente. Și nu 
erau puțini. Boxeri, scrimeri, gim
naste, un total de peste 100 spor
tivi.

Am ieșit din sală plini de spe-
Pavel PEANA

(Continuare In pag. a 3-a) 

treprinderi vecine, ea de pildă cei 
de Ia Porțelanul, de la Unirea, de 
la Carbochim și altele.

în rest, activități obișnuite. Șah. 
într-o sală nouă, amenajată în spa
țiul care i-ati avut, pînă nu de mult, 
halterofilii, apoi ping pong (am și in
stalat mesele de tenis în holul mare 
al popicăriei) popice și, în sfîrsit, 
crosurile. Deci, sport pe gustul tutu
ror 1

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

ÎNCEPÎND DE AZI, TURNEUL FINAL DE LUPTE AL DIVIZIEI A

ASTĂ SEARĂ DERBY-UL LA GRECO-ROMANE
DINAMO - STEAUA

București, 
Aluminiu 
prima zi 
derby-ul 

opune pe 
i cam pi-

Cele 12 finaliste ale cam
pionatului republican de , 
lupte, greco-romane și li
bere, încep azi în sala Flo
reasca din Capitală, ulti
ma confruntare pentru de
semnarea echipelor cam
pioane pe 1973 Primele 
care intră în focul între
cerilor sînt echipele de 
greco-romane: Dinamo
București, Steaua, A.S.A. 
Cluj, Progresul r 
C.S. Pitești și 
Slatina. încă în 
se va desfășura 
competiției care. 1 
Dinamo, multipla 
oanâ națională și Steaua. 
Deci, această partidă va 
decide formația cîștîgătoa- 
re. Federația de speciali
tate a stabilit ca această 
partidă de o deosebită im
portanță. să fie condusă 
de arbitrii internaționali 
V. Bați, I. Crîsnic, L. Toth 
și Gh. Marton. Cele două 
formații vor alinia pe cei 
mai buni luptători, com
ponent! ai loturilor națio
nale, cum sînt: N. Marii-, 
nescu, V. Dolîpschi, I. Gibu 
(Dinamo), I. Baciu, I. Ga
bor, N. Neguț (Steaua).

Prima reuniune, azi ia 
ora 10, iar după-amiază de 
la ora 17.

Hotărîrea Plenarei C.C- a! P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului a 
creat o puternică emulaț e în miș
carea sportivă universitară din țara 
noastră- în acest sens, au fost tra
sate o seamă de sarcini ce revin 
responsabililor sportului de masă 
din învățămintul superior. Ministe
rul Educației și învățămîntului, îm
preună cu Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
au stabilit acțiunile ce se vor or
ganiza în anul universitar 1973— 
1974. Din vastul program vom în
cerca să sintetizăm principalele ma
nifestări ce vor sta tn atenția ca
tedrelor de educație fizică și sport, 
eșalonarea lor, datele de disputare 
a competițiilor studențești ce se or
ganizează la nivel republican.

în runda a 12-a a finalei cam
pionatului național de șah, favo- 
riții întrecerii, Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocăltea, au trecut la ofen
sivă, nemulțumiți — evident — de 
ritmul lent în care au mers pînă 
acum. Marele maestru l-a învins 
pe Ilijin iar maestrul internațional 
pe Rotariu (primii avînd albele), în 
două partide scurte, dar vehemente.

Inegal încă în evoluție, Urzică 
s-a expus unui atac puternic în 
intîlnirea cu Buza. Clujeanul l-a 
condus ireproșabil și a înscris pri
ma victorie în turneu.

Animată, cu răsturnări de situa
ții, a fost partida Georgescu — 
Vaisman. în cele din urmă bucu- 
reșteanul a preluat inițiativa și a 
prins regele lui Vaisman intr-o 
plasă de mat.

Remize în întîlnirile Șuta — Bo
tez și Pavlov — Ungureanu.

Patru partide s-au întrerupt. 
Ghițescu are avantaj la Rădulescu, 
Mititelu la Ghizdavu, Partoș la 
Șubă și Neamțu la Stanciu. Rezul
tatul lor (și al celor trei din run-

(Univ

cuvîntul. Tra- 
privind modul 
privind caren-

mai avut resurse fizice 
duce finalul la victorie.

Sportivii au cuvîntul ! Mai bine spus: au, din nou, 
diționala rubrică rezervată lor găzduiește și astăzi opinii 
și mijloacele prin care au obținut victoria, mărturisiri 
iele care au dus Ia înfringere.

Sportivii despre ei înșiși, despre victoriile

Dinamoviștii bucureșteni, la ultimul antrenament

PENTRU STUDENȚIMEA NOASTRĂ

In semestrul I activitatea se 
axează, în principal, pe crosuri, 
„Cupa anilor I“. întrecerile tradi
ționale ale institutelor (turul), dispu
te de masă cu caracter republican 
la șah, tenis de masă, schi, orien
tare turistică și jocuri sportive. A- 
colo unde există condiții organiza
torice, se va desfășura divizia stu
dențească la jocuri sportive (turul), 
în perioada vacantei de iarnă (de 
la 23 decembrie 1973 la 6 ianuarie 
1974) vor avea loc tabere și centre 
de inițiere în practica schiului pen
tru un număr cît mai mare de stu- 
denți și studente. Pentru participa
rea la aceste acțiuni de masă, stu
denții vor folosi echipamentul per
sonal și. în limita posibilităților, 
cel din dotarea catedrelor de edu
cație fizică și a cluburilor sportive 
universitare. 

dele anterioare) poate produce se
rioase modificări în clasament.

în momentul de față conduce 
Ciocăltea cu 8Vj p, urmat de 
Gheorghiu 7V2 (1), Pavlov 7, Stan- 
ciu (1), Georgescu, Vaisman 6V2, 
Șubă (2), Ghizdavu (1), Urzică 6 
etc.

Astăzi dimineața se reiau parti
dele neterminate, după-amiază, de 
la ora 16, în Aula I.P.G.G. -*■ run
da a 13-a.

AZI, ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

PARTIDE CU IMPLICAȚII 
ÎN STRUCTURA CLASAMENTULUI

Cu etapa programată azi, campiona
tul de rugby a pășit în cea de a doua 
jumătate a turului, echipele disputln- 
du-șl partidele rundei a Vil-a. După 
confruntările de duminică se poate 
observa o grupare a formațiilor în 
fruntea ierarhiei conduc, deocamdată, 
Sportul studențesc, Steaua șl Grivița 
Roșie (15 p.), talonate de Agronomia 
Cluj (14). Universitatea Timișoara și 
Chimia Năvodari (13). La „subsol", 
exceptînd pe Vulcan, care pare ireme
diabil pierdută, se dă. de asemenea, 
o luptă acerbă pentru puncte. De 
aceea, ne așteptăm ca meciurile de 
azi să ofere, cu toate că vremea nu 
se anunță favorabilă, dispute intere
sante și echilibrate

In Capitală sint programate trei par
tide : Steaua — Chimia (teren Steaua), 
Gloria — Grivița Roșie (teren Gloria), 
Vulcan — Dinamo (teren Vulcan), din
tre .care primele două cu repercusiuni 
directe asupra locurilor fruntașe. 
Steaua și Grivița Roșie au toate șan-

ȘAH ELISABETA POLIHRONIADE 
„SPRE SFÎRȘITUL TURNEULUI M-AM SIMflT FOARTE

București):
OBOSITĂ..."

ELISABETA POL1HRONIADE : 
„Am fost foarte aproape de titlu, 
îmi trebuia un punct în ultimele 
două partide (cu Margareta Juncu 
și Rodica Reicher) pentru a intra 
în meciul de baraj și un punct și 
jumătate pentru a cuceri titlul. La 
Rodica Reicher. în poziție superioa
ră și cu avantaj material (o calita-

In semestrul II (7 I — 18 V 1974) 
ponderea va cădea pe „Crosurile 
de primăvară", „Cupa 8 Martie", 
„Campionatele universitare" (la 
schi, atletism și judo), divizia stu
dențească (returul), întrecerile 
tradiționale ale institutelor (retu
rul). Competiția de masă cu carac
ter republican „Cupa tineretului" 
la atletism, schi, tenis de masă, 
baschet, volei, fotbal handbal, o- 
rientare turistică- în fiecare centru 
se va organiza închiderea anului 
sportiv universitar.

Pentru vacanța mare se are în 
vedere inițierea de tabere și centre 
pentru înot, canotaj, alpinism, te-

Paul IOVAN

ț. (Continuare In pag, a 3 a) ...

S-a lăsat cortina peste o nouă e- 
diție a Campionatelor balcanice de 
scrimă. O ediție care a deschis un 
nou ciclu al acestei întreceri și care, 
prin tinerețea aproape generalizată 
a competitorilor, a deschis — în
drăznim să credem — orizonturi 
noi scrimei din țările balcanice. 
Tonul l-a dat — să nu uităm ! — 
federația noastră de specialitate, 
anul trecut, cînd a trimis la Anka
ra un lot format exclusiv din tineri 
ce aveau să-și dovedească și buna

sele să acumuleze încă 3 p, dar să 
nu uităm că noua promovată. Chimia 
Năvodari, face o „figură" foarte bună 
în această ediție, iar Gloria este un 
„XV" ambițios. Toate meciurile încep 
Ia ora 14.

La Petroșani, Sportul studențesc are 
o misiune dificilă în fața Științei, o 
eventuală victorie deschizîndu-i fru
moase perspective, avind în vedere 
că susține următoarele lntîlnirl acasă 
cu echipe din a doua jumătate a 
clasamentului. Nu mal puțin intere
santă se anunță confruntarea dintre 
Universitatea și Agronomia (teren Po
litehnica, ora 10), în derbyul studen
țesc, în care foștii campioni benefi
ciază de atuul, deloc de neglijat, al
terenului propriu. în sfirșit. Politehnica 
— Rulmentul (ieșenii cu un excelent
moral după „ega’ul» cu Steaua) și
C.S.M. Sibiu — Farul (gazdele vor fi
greu de depășit de un „XV" care nu 
greu de depășit de un XV care nu 
pare să se afle în cea mal bună 
formă).

te), n-am 
pentru a
Spre sfîrșitul turneului m-am sim
țit foarte obosită... Am avut un se
zon deosebit de greu- Nu-i mai pu
țin adevărat că împotriva campioa
nei „en titre1* se joacă totdeauna 
cu maximum de vigoare și concen
trare. Am reușit 5l/s puncte din 8 
la maestrele internaționale (inclusiv 
Margareta Juncu). dar la jucătoa
rele clasate în final de la locul 8 în 
jos am lăsat trei remize care au 
fost fatale. Insuccesul meu parțial 
(Alexandra Nicolau e o strălucită 
jucătoare de turneu) este îndulcit 
de faptul că am reușit cîteva 
partide bune și că — în general — 
nivelul tehnic al acestei finale a 
fost deosebit de ridicat**.

ALEXANDRA NICOLAU: „A 
fost un concurs foarte dificil, care

HANDBAL
„1 FOSl 0

CRISTIAN GAȚU, maestru emerit 
al sportului, căpitanul reprezentati
vei masculine de handbal : „Marea 
competiție internațională, încheiată 
recent la Cluj, ne-a adus satisfacția 
obținerii primului loc, ceea ce, du
pă victoriile anterioare, confirmă 
faptul că noua echipă a țării se 
apropie în mod cert de valoarea 
care a impus handbalul masculin 
românesc pe plan mondial. în atac 
jucăm mai variat, finalizăm des 
pe extreme și de pe semicerc, ceea 
ce, firește, pune probleme mai mul
te și mai dificile adversarilor, iar 
în apărare, sîntem pe cale să ne 
perfecționăm un sistem eficient, 
foarte activ și mobil. Sîntem afec- 

pregătire și ambiția, cucerind toate 
titlurile puse în joc.

Partenerii noștri de întrecere care 
efectuaseră și ei anumite operații de 
întinerire, în ultimii ani. au acordat 
acum credit deplin „noului val”, 
trăgătorii mai vîrstnici devenind 
piese izolate în formațiile lor. Se 
vădește, în felul acesta, preocupa
rea de a forma „generația Men
talului", trăgători pentru J.O. din 
1976. Firește, elementele care au 
pășit recent în competiții, au evo
luat mai timid, au pierdut uneori 
la „scoruri severe (ca echipele de 
floretiste ale Greciei și Turciei) 
dar, fără îndoială, au cîștigat o ex
periență de concurs prețioasă pen
tru viitoarele lor examene pe plan
șă. Au fost, însă, și cazuri cînd a- 
ceste formații tinere — sau, în ma
rea lor majoritate, tinere — au de
monstrat o bună pregătire și con
comitent o combativitate aprecia
bilă care au făcut din ele adver
sari redutabili pentru sportivii noș
tri. Este cazul sabrerilor bulgari 
care și-au adjudecat titlul la echi
pe sau al spadasinilor iugoslavi care 
au dat o dîrză replică 3-ului Româ
niei.

Se poate spune că, în linii mari, 
principalul obiectiv al acestei com
petiții — progresul scrimei în ță
rile balcanice — se realizează, de 
Ia an la an, reflectîndu-se — în u- 
nele cazuri mai evident. în alteia 
mai modest — în creșterea nivelu
lui valoric al trăgătorilor din sud- 
estul Europei.

Sebastian BONI^ACIIJ 
Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 4-a)

și înfrîngerile lor -
a reunit, fără excepție, principalele 
forțe ale eșichierului feminin ro
mânesc. Opt maestre internaționale, 
două maestre, trei candidate de 
maestre și patru jucătoare de ca
tegoria I — o asemenea componen
ță n-a avut niciodată pînă acum 
finala campionatului țării ! S-a ju
cat cu o rară dîrzenie și ambiție, 
deschis, aspru, cu sete de victorie. 
Remizele convenționale, „de salon1* 
— cum li se spune — au lipsit cu 
desăvîrșire. Mai mult de jumătate 
din partidele disputate între jucă
toarele care emiteau pretenții la 
titlu au fost decise. în contextul 
unei întreceri atît de agitate, cu 
un imens consum nervos, mi-am 
propus să realizez cît mai aproape 
de punctajul maxim în partidele cu 
concurentele din eșalonul doi și să 
fac peste 50 la sută în cele cu con
tracandidatele la primul loc. Planul 
a fost îndeplinit aproape integral. 
Cu prima categorie am reușit 7‘A 
puncte din 8 posibile, iar cu maes- 
trele internaționale (o includ și pe 
Margareta Juncu, care are indis
cutabil forța de joc a acestei clasi
ficări) 5 din 8 posibile. Cred că vic
toria mea se datorează faptului că 
am rezistat din punct de vedere 
nervos marii tensiuni a competiției1*.

CRISTIAN GAȚU
IFCflE ASPRĂ"

tați, desigur, că la Cluj, în ultima 
zi am pierdut în fața vechilor noș
tri rivali, jucătorii iugoslavi. Cum 
șe explică faptul că după ce în a- 
jun echipa română a evoluat ex
celent, învingînd net redutabila re
prezentativă a U.R.S.S., la interval 
de numai 24 de ore ea a putut să 
dea o replică atît de palidă, mai 
ales în prima repriză, formației 
Iugoslaviei ? Eu cred că în rîndu- 
rile tuturor componenților lotului, 
dar mai ales printre cei tineri, a 
intervenit o ușoară și prematură

(Continuare In pag a 3-a)

s



Pag. ă 2-a

toate cele trei

AȘTEPTĂM REPLICA
ARGENTINEI MENIS

serioasă pentru cam-progre-
de evidentă

să-i spunem —

fă-

la 
fi

la menținerea 
ro-

C.N.U. se află In vizibil progres, dar® Rezultatele cluburilor I.E.F.S., C.A.U. și

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ 1973 fX/J

In timp ee pe plan mondial performanțele au crescut 
considerabil, sportivele

Dacă este recunoscut faptul că, în 
prezent, atletismul feminin progre
sează intr-un ritm mai susținut decît 
ecl masculin, tot atît 
este și realitatea că probele de a- 
rtincări reprezintă — să-l spunem — 
avangarda acestei spectaculoase „curse 
de urmărire". Intr-adevăr, păstrînd 
proporțiile — citiți diferențele de 
greutate dintre materiale — cifrele 
recordurilor mondiale în probele de 
aruncare a greutății și a discului 
sînt apropiate — la disc, chiar, avan
tajul este acum de partea fetelor, 
pentru prima dată în istoria atletis
mului 1 — singurul decalaj mai mare 
fiind la suliță, adică acolo unde di
ferența de greutate a materialelor 
este mai mică.

Tn 1973 au fost doborite recordu
rile mondiale la toate cele trei pro
be de aruncări : la greutate Nadejda 
•Cijova a corectat performanța supre
mă de două ori, 21,20 m și apoi 21.45 
m. la disc Faina Melnik de trei ori i 

=67,44 m, 67,52 m si 69,48 m, iar la 
■aruncarea suliței Ruth Fuchs a reu
șit 66,10 m. Toate aceste perfor
manțe au o valoare deosebită, depă
șind copios sfera obișnuitului.

Nadejda Cijova domină de multă 
vreme proba de greutate. Anul tre
cut, la Miinchen, ea a învins ba
riera celor 21 de metri și atunci re
zultatul său a fost apreciat inacce
sibil pentru multă vreme, cele mai 
periculoase „urmașe" ale Nădejde! 
eflindu-se la aproape un metru în 
urmă. In acest' sezon a apărut insă

noastre au regresat la 
probe de aruncări

o. adversară serioasă pentru cam
pioana sovietică în persoana atletei 
cehoslovace Helena Flbingerova. Pro- 
gresîr.d spectaculos, în cîteva luni 
Flbingerova a ajuns la 20,80 m, a- 
vînd, într-'un concurs, și o aruncare 
depășită de... 21,04 m (în acel mo
ment recordul mondial era de 21.03 
m). Cijova a răspuns prompt cu cele 
două performanțe amintite dar Fi- 
bmgerova (24 de ani) are avantajul 
vîrstei și, cu toate că diferența din
tre cele două aruncătoare pare destul 

dede mare, ea este o adversară 
care trebuie să se țină seama.

Celelalte performere sînt destul de 
distanțate, cea mai susceptibilă de 
progrese însemnate părîndu-ni-se Ma
rianne Adam, favorizată de constitu
ția fizică și vîrstă (20 ani, 1,86 m).

Faina Melnik a avut un sezon ex
celent, iar ultima sa performantă 
este socotită drept unul dintre cele 
mai valoroase recorduri mondiale fe
minine.

De remarcat intercalarea tntre 
Melnik și Menis a Gabriellei Hinz- 
mann, a treia aruncătoare care de
pășește 65 de metri. Ea nu are însă 
■nici pe departe constanța lui Meats 
sau Melnik și credem că în con
cursurile majore din viitorul apro
piat duelul pentru supremație se va 
da tot între cele două supercam- 
pioane. In rest, aglomerare de rezul
tate în jurul cifrei de 60 m.

Ruth Fuchs a participat la un sin
gur concurs de mare importanță în 
acest sezon. Ea și-a dovedit însă cu

Argentina Menis, una dintre cele mai bune aruncătoare de disc din lume

ROMÂNIA EUROPA Șl MONDIAL

prisosință clasa, chiar 
unică ocazie, aruneînd, 
66,10 m.

Rezultate remarcabile au mai obți
nut Elvira Ozolina-Lusis, cu surprin
zătoare ambiții la amurgul carierei, 
americanca Kathy Schmidt, despre 
care se spune că ar fi aruncat 69 m 
la antrenament, compatrioata lui 
Fuchs, Jacqueline Todten, poloneza 
Danuta Jaworska, iugoslava Natașa 
Urbancid, australianca Petra Rivers, 
austriaca Eva Janko 
specialiste. „Stăpîna" 
dată incontestabilă, 
Fuchs...

cu această 
la Edinburgh,

și alte cîteva 
probei, deocam- 

rămîne însă

GREUTATE
record 17,86 m (1972)

Cioltan
Loghin
Rusu
Constantin
Brad

M. Cocuț
O. Cataramă

17.78 V.
15 94
14.43
14.18 
TWO
13,98
13,90 ______ ______
13.65 S. Mitrleă
13.53 M. Ionescu
13,35 Cr. Maiănclolu

M. 
A. 
M. 
V.

record 21,45
21,45 N. Cijova
20,80 E. Flbingerova
19,75 M. Adam
19,73 I. Hristova
19,48 E. DOli'enko
19.33 M. Lange
18,88 A. rvanova
18.86 E. Kotablldva
13,82 L. Chewinska
13.63 E. Stoianova

m (1973)
(U.R.S.S.) 
{Cehoslovacia) 
(R.D.G.) 
(Bulgaria) 
■(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(Bulgaria)

DISC
record 67,32 m (1972)

Meriis
Cataram-ă 
Ionescu 
Ngn
Cioltan
Lesenciuc
Herman
Dumitrescu '
C Oh dr a s chi
Vasile seu

FI. 
M. 
V.
s. 
s.
G.

record 69,43
69,48 F. -Melnik
67.02 G. Hinznaann66,82..
61,98 '
61,98 :
61,90 :
60.96 I
60.32 .
60.82 1
60,72 :

A. Mentis
V. fftoeva 
S.
L.
s.
A. 
N.

Bosfcova
Western) ann 
Engel 
Braith 
Sergheeva 

M. Vergova

m (1973)
(U.R.S.S.1) 
(R.D.G.) 
(ROMANIA) 
(Bulgaria) 
(Bulgaria-) 
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(Bulgaria)

★
în perioada sezonului hivernal am 

publicat un interviu cu antrenorul 
sovietic A. Ivanov în care acesta își 
exprima părerea că în acest sezon 
Valentina Cioltan, recordmana noas
tră, poate arunca 19 metri. Atn cre
zut și noi în aceste previziuni, cu 
toate că atleta din Cîmpulung nu 
reușea atunci decît 16 m. Așa cum 
ne spunea antrenorul el, E. Drăgăn, 
am pus această involuție temporară 
pe seama unor modificări de tehni-tă. 
Și a venit sezonul în aer liber, re
zultatele Valentinei Cioltan au în
ceput să se apropie de 18 metri, -dar 
această limită s-a dovedit de netre
cut, cea mai bună performanță a ei 
fiind cu 6 cm mal slabă decît recor
dul stabilit în 1972. Să sperăm că 
tehnica sa se va perfecționa cît de 
curîn'd și că recordmana noastră va 
intra în' circuitul autenticelor valori 
internaționale.

Nivelul probei este, în ansamblu, 
destul de scăzut și, mai supărător,

Tn regres, media primelor 10 rezultate 
fiind inferioară celei din 1972 cu mai 
mult de o jumătate de metru (14,50 
•m față -de 15,15 m).

în scădere este șî proba de disc, 
unde primele 10 aruncări din acest 
sezon daii -o medie de 51 m (53,25 m 
în 72). Argentina Menis s-a menținut 
la o valoare foarte ridicată dar — 
sinceri să fim — așteptam o replică 
la performanțele Fainei Melnik. 
Poate Ia anul, la „europenele" de la 
Roma... •

Să notăm, în afara acelui 60,48 m 
obținut de Olimpia Cataramă la 33 
de ani, ascensiunea celor două ju
nioare Florența Ionescu și Mariana 
Nan.

La suliță — probă în care, de a- 
semenea, nu am progresat — Eva 
Zorgo a reușit spre sfîrșitul sezo
nului un 57,74 m care ne dă spe
ranțe. Acestea sînt de altfel șl sin
gurele, pentru că pe următoarele po
ziții găsim atlete cu care ne-am obiș
nuit de ani de zile, la fel cum 
tie-ăm obișnuit șî cu rezultatele lor...

Vladimir MORARU

aw

SULIȚĂ - - - - - - - - - - - - - - - - -
record 60,68 m (1967)

87,74 E. Zorgo
51.60 E. Neac$u

Stancu
Prodan
7Jfbo
Dragii
Loghin
Bule
Matei
Călugăru

record 66,10
Fuchs

. Ozolina-Lusis
. Todten
i. Jaworslta
1. Ur’oanclcl
. Korollova
. Janko
. Molova
r. Marakina
. Gryzlecka 
î lume :
:. Schmidt
. Rivers

m (1973)
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(Polonia) 
(Tuâosiavîâ) 
(U.R.S.S ) 
(Austria) 
(Bulgaria) 
(U.R.S.S.) 
(Polonia)

(S.U.A.) 
(Australia)

BS>

Ieri, în Divizia A la volei

C.S.U. GALAȚI - STEAUA 0-3
Ieri, la Galați, a avut loc întîl

nirea dintre echipele C.S.U. Galați 
și Steaua, din cadrul campionatu
lui masculin de volei. Partida S-a 
încheiat cu victoria bucureștenilor: 
3—0 (13, 5, 11).

handbal

..declara antrenorul principal al lotului feminin de handbal, prof. C. POPESCU
săpțămîni și nu se află în cea 
bună formă la ora actuală.

în cele 8 zile care au mai rămas, 
lotul va susține meciuri cu echipele 
feminine Universitatea București 
combinata Rapid + C.S.U. 
strucții, 
echipele 
tive nr. 
principal 
spus :

„Am încredere în 
puterea de luptă a 
Teoretic sîntem mai 
ponia și Norvegia, <

Luni seara a avut loc, 
Floreasca din Capitală, ultimul test 
public a! reprezentativei noastre fe
minine de handbal, participantă la 
cea de a V-a ediție a C.M.. progra
mată între 8 și 15 decembrie în Iugo
slavia. După victoria cu 22—11 asu
pra reprezentativei Bulgariei, am so
licitat antrenorului principal al e- 
cbîpei — prof. C. Popescu — opi
nia asupra evoluției selecționatei 
noastre.

„Ultimul test — ne-a spus prof. C 
Popescu — m-a mulfumit partial. Nu 
ne-am adaptat la jocul oaspetelor, ci 
am acționat — cu elementele tactice 
adecvate — ca pentru mondiale. Fi
rește. dacă ne luam măsuri speciale 
am fi putut depăși la o diferență și 
mai mare echipa Bulgariei. Dar a- 
cest lucru nu ne-a interesat. tn li
nii mari, echipa a corespuns. S-au 
cristalizat și Cu acest prilej soluțiile 
tactice, sistemul de joc în atac și 
în apărare. Nu a corespuns decît 
parțial jocul apărării. 'Aceasta deoa
rece n-a existat un echilibru intre 
jocuf aspru și cel tehnic. Mă bucură 
eficacitatea echipei (44 de goluri), dar 
mă pun pe ginduri cele cîteva ratări 
țlin situații clare. La mondiale. în 
întîlnirile cu miză mare, o ratare de 
acest fel poate schimba soarta me
ciului".

Am fost informați cu acest prilej 
și de faptul că lotul pentru „mon-

diale" a fost stabilit : LIDIA STAN, 
ELISABETA IONESCU, LUCRETIA 
MOISE — DOINA COJOCARU, SI
MONA ARGHIR, IRENE OANCEA, 
MAGDA MIKLOȘ, CRISTINA PE- 
TROVICI, DOINA FURCOI, ROZA
LIA ȘOȘ, CONSTANTINA ILIE, 
maria boși. Maria popa. Hil
da HRIVNAK, ELENA FRlNCU si 
VIORICA VIERU.

Tn continuarea discuției, ne-au fost 
date amănunte asupra programului 
pe care lotul îl va efectua pînă la 
5 decembrie (data la care echipa 
noastră pleacă spre Zăvidovici, lo
calitate iugoslavă în care sîht pro
gramate meciurile grupei B, dintre 
România, Japonia și Norvegia). Sînt 
prevăzute antrenamente, în cadrul 
cărora se va urmări perfecționarea 
mecanismului apărării, îmbunătățirea 
atacului (sporirea eficienței extreme
lor, concentrarea jocului pe direcția 
porții), menținerea în formă (și a- 
tihgerea punctului maxim) a tuturor 
jucătoarelor. Vor fi în atenția an
trenorilor în mod Special Lidia Ștab 
și Doina Cojocaru care — fiind ac
cidentate — au pierdut o perioadă 
de pregătire de aproximativ trei

mai

Și 
Cori- 

precum și jocuri-școală cu 
de juniori ale Școlii spor- 
2. tn încheiere, antrenorul 

Constantin Popcscu ne-a
valoarea șî în 
echipei noastre 
buni decît ia- 

contracandidatele 
din seric. Dar, pentru a ne materia
liza surplusul de valoare, trebuie să 
luptăm din primul și pînă în ulti
mul minut al partidelor, să punem 
în practica tot efeeă ce știm. Echi
pele cu eare ne vom întrece — sti
mulate de perspectiva olimpică — 
sînt mai bine pregătite ca în trecut 
și. mai ales, mai hotărîte să se im
pună. fată de ce va fi necesar să 
ne manifestăm superioritatea lâ toa
te capitolele pentru a izbîndi".

Hristachs NAUM

ADVERSARII NOȘTRI LA C.M. DIN

IN „CETATEA SPORTIVA" DIN DEALUL 
ACTIVITATEA DE PERFORMANȚĂ 

CUNOAȘTE NOI DIMENSIUNI
cerințele slnt mult mai mari O O serie de măsuri menite să asigure rapida ascen- 
siune a performanțelor @ Propuneri interesante, dar care se cer traduse In fapte

Unitate de deosebită importanță 
în angrenajul mișcării sportive din 
țara noastră, Institutul pentru e- 
ducație fizică și sport a primit, 
prin Ilotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, sarcini noi și complexe, des
tinate în primul rînd obținerii u- 
nor rezultate cit Tnai înalte pe li
nia activității de performanță.

Imediat după adoptarea impor
tantului dbcirmeht de partid, con
ducerea Institutului, în colaborare 
cu Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, C.N.E.F.S. și C.M.E.F.S., 
a elaborat un plan de măsuri me
nit să asigure o cit mai rapidă in
trare a activității sportive pe 
gașul marii performanțe, atît la 
nivelul clubului I.E.F.S., cît și 
al celorlalte două unități care 
ințează pe lîngă institut: Clubul 
atletic universitar și Clubul nau
tic imiversîtar. Linia directoare a 
acestui plan a fost exploatarea la 
maximum a posibilităților mari 
pe care I.E.F.S. le are, atît în pri
vința specialiștilor, cît 
lecției.

Simpla coroborare a 
întregului colectiv de 
dactice (care cuprinde antrenori cu 
înaltă calificare, metodiști, psiho
logi, medici și sociologi) și a spor
tivilor din cele trei cluburi nu pu
tea duce decît la o îmbunătățire 
substanțială a rezultatelor și, im
plicit, la ridicarea prestigiului echi
pelor care apără culorile „Cetății 
sportive" din Dealul Spirii. De alt
fel, ca urmare a noilor măsuri — 
„care au schimbat complet optica 
de lucru în direcția activității de 
performanță" (cum a declarat pro
rectorul I.E.F.S., conf. univ. Virgil 
Teodorescu) — reprezentanții clu
burilor de aici au înregistrat în 
ultima vreme un vizibil salt ca
litativ.

1N BASCHETUL NOSTRU FEMININ

și a se-

eforturilor 
■cadre di-

Pași siguri spre apărări agresive
Ultimul turneu al primului tur 

al campionatului republican femi
nin de baschet a fost deosebit de 
dispbtat și atractiv, fapt normal 
dacă ținem seama că el a pro
gramat, tn afara tradiționalelor 
derby-uri dintre fruntașele clasa
mentului, meciuri decisive pentru 
departajarea celor 12 participante 
în grupele valorice 1—6 și 7—12. 
Ca urmare, în toate cele trei zile 
s-au desfășurat partide echilibrate, 
cii' spectaculoase răsturnări de si
tuații, cu finaluri dramatice. De 
altfel, ce poate fi mai semnificativ 
decît faptul că ocupanta locului 6 
a fost cunoscuta dă abia în etapa 
a Xi-â — ultima — cînd a avut 
loc întîlnirea Universitatea Cluj — 
Crișul.

Așadar, din luna ianuarie echi
pele Politehnica, Voința București, 
I.E.F.S., Rapid, Universitatea Cluj 
și Universitatea Timișoara își vor 
disputa locurile 1—6 ale clasamen
tului, iar Crișul, Constructorul, 
Universitatea Iași, Olimpia ■ Bucu
rești, Sănătatea și Voința Tg. Mu
reș se vor lupta pentru locurile 
7—12. Referitor la prima grupă, 
este clar că întrecerea pentru ti
tlul de campioană a țării se află 
abia la 
încheia, 
mâvară, 
ale diviziei A. Cele mai îndreptă
țite candidate la locul I sînt Po
litehnica, I.E.F.S. și Voința Bucu
rești, ultima (o formație ale cărei 
tinere componente au început să 
simtă gustul marii performanțe) în
locuind pe Rapid, ajunsă acum o 
echipă de valoare medie. în cea
laltă grupă, Crișul, Constructorul 
și Universitatea Iași vor lupta pen
tru -șefie", în vreme ce Olimpia, 
Sănătatea și Voința București (măi 
ales ultimele două) vor trebui să 
facă mari eforturi pentru a evita 
retrogradarea și, datorită acestui 
fapt, nu sînt. excluse succesele lor 
asupra formațiilor mai bine cotate 
valoric.

Apărarea agresivă, folosită des
tul de rar nu mai departe decît 
anul trecut, a devenit acum o 
armă aplicată cu predilecție și, de

afara tradiționalelor

început și că ea se va 
probabil,, tocmai în pri- 
odată cu jocurile finale

cele mai multe ori, în mod inte
ligent de majoritatea echipelor 
noastre. Presingul (sub toate for
mele lui) începe să facă parte din 
arsenalul tactic de bază, menit să 
contribuie la răsturnarea unei si
tuații nefavorabile Intr-un meci. 
Așa a făcut I.E.F.S. în întrecerea 
cu Rapid, Universitatea Cluj în 
partidele cu Constructorul și Crișul, 
așa joacă de obicei inimoasele bas
chetbaliste (încă junioare) de la 
Olimpia, debutante în prima divizie 
a țării. Dar cel mai elocvent exem
plu de agresivitate în apărare ne-a 
fost oferit de întîlnirea Politehnica 
— I.E.F.S., în cursul căreia jucă
toarele ambelor formații au lup
tat cum rar le-am văzut, realizînd 
apărări cu adevărat bătăioase din 
prima pînă în ultima secundă a 
disputei lOr.

Această orientare a antrenorilor 
și jucătoarelor este lăudabilă și 
ea ne dă certitudinea că sporirea 
agresivității (deci a capacității de 
luptă) echipelor de club va contri
bui ca baschetbalistele selecționate 
în reprezentativa României să aibă 
de pe acum o bază de pregătire, 
care să ajute la grăbirea progresu
lui în acest domeniu.

Firesc, însă, odată cu sporirea 
combativității, a crescut și numă
rul faulturilor comise de către 
toate echipele, ceea ce, în condi
țiile ultimei modificări a regula
mentului internațional, solicită deo
sebită eficiență a aruncărilor li
bere. Or. în turneul bucureștean 
(ca și în cele precedente), puține 
echipe au fructificat în măsură 
suficientă avantajul creat de arun
cările libere. Doar Politehnica 
(72,50%) și Universitatea Cluj 
(71,80%) au obținut procentaje ce 
pot primi calificativul bun, iar 
Universitatea Timișoara (67,6O«/0), 
I.E.F.S. (66,20%), Voința Bucu
rești (63,80%) și Voința Tg. Mureș 
(60,80%) mulțumitor. Pentru cele
lalte (Sănătatea 55,50%, Rapid 
51,70%, Olimpia 50%s Constructo
rul 46,40%, Crișul 46,10% și Uni
versitatea Iași 37%) cifrele sînt 
concludente și obligă.

D. STÂNCULESCU

IUGOSLAVIA
CLASAMENT

Reprezentativa Norvegiei se află in evident progres
Intre 16 și 18 noiembrie s-a desfă

șurat în localitatea Riihimaki din 
Finlanda (situată la 62 km de Hel
sinki) competiția 
handbal feminin 
nordice". La start 
reprezentativele Danemarcei. Norve
giei (echipe care s-au calificat la 
finalele celui de al V-1en campionat 
mondial). Suediei, Blândei și Finlan
dei. lata rezultatele înregistrate : 
Norvegia — Finlanda 15—3: Islanda 
— Suedia 7—15 : Danemarca — Sue
dia 15—12; Norvegia — Islanda 
14—2 ; Suedia — Finlanda 14—6 : Da
nemarca — Islanda 20—8 : Finlanda

internațională de 
„Turneul țărilor 
au fost prezente

1. Politehnica
2. Voința Buc.
3. I.E.F.S. 

Rapid 
„U" Cluj 
Univ. Timișoara 
Crișul 
Constructorul

9. Unlv. lași
10. Olimpia
11. Sănătatea S. M.
12. Voința Tg. Mureș

4.
5.
6.
7.
8.

ȘTIRI ® ȘTIRI S
s Forului nostru de specialitate - 

F — i s-a comunicat înlocuirea
echipei Guineei (caiificatA la finalele 
C.M., dar car° a anunțat că nu poate 
participă) cu aceea a Olandei. AstfeU 
grapa D (ale cărei întreceri se des
fășoară in orașul Varazdin) are acum 
următoarea componență : Iugoslavia
Olanda, Danemarca,
• Echipa Japoniei a sosit in Eu

ropa cu aproape o lună de zile îna
intea întrecerilor celei de a V-a ediții 
a campionatului mondial. Handbalistele 
nipone efectuează un. turneu ' * ” 
și Olanda. Ultimele întilniri 
care vor fi susținute în

în Franța 
de verifi- 
lugoslavia,

ȘTIRI ® ȘTIRI
în compania formației reprezentative 
a țării gazdă. Cele două meciuri Iu
goslavia — Japonia sînt programate 
la 2 decembrie (Zagreb) și 4 decem
brie (Varazdin). Unul dintre antrenorii 
echipei noastre, prof. Dab lîălășescu, 
va urmări aceste două partide.

O Prof. "
general al 
ui calitate 
hiternnțibnale 
sportive care 
celui de al 1 
de handbal feminin. Vom —r, 
într-un număr vîltor al ziarului, apre
cierile sale cu privire la pregătirile 
efectuate de gazdele C.M.

Lucia» Zugrăvescu, secretai 
F.R H.. a vizitat recent — 
de delegat al Federației 

de Hahdbal — bazele 
! vor găzdui meciurile 
V-tea campionat mondial 
fem|nih. Vom publica,

— Danemarca 4—28 ; Suedia — Nor
vegia 8—14 : Islanda — Finlanda 
16—9 : Norvegia
Clasament final : ______ _____ _
p ; 2. Norvegia 6 p : 3. Suedia 4 p ; 
4. Islanda 2 p ; 5. Finlanda 0 p.

Așa cum am anunțat, competiția a 
fost urmărită de antrenorul lotului 
nostru de handbal feminin, prof. 
CONSTANTIN POPESCU, însoțit de 
operatorul cinematografie Mircea lo- 
nescu. Iată cîteva opinii ale prof C. 
Popescu privind echipa Norvegiei 
tare, după cum se știe, conrurcază 
ta C.M. in seria B. alături de for
mațiile României și Japoniei :

„Norvegia posedă o bună repre
zentativă de handbal feminin. Fa se 
situează în prezent în eșalonul se
cund al handbalului mondial, dar 
are veleități — și chiar Unele șanse
— de a promova în prima grupă 
valorică. Jucătoare.Ie sale sînt de sta
tură medie, viguroase, robuste și cu 
o foarte bună pregătire fizică. Ele 
practică un handbal aflat intre stilul 
nordic (cu unele subtilități din jocul 
danezelor) și cel european — acțiuni 
rapide, precizie, apărate fermă. Lip
sa jucătoarelor înalte, cu forță de 
șut de la 9 m, este suplinită prin 
jocul în viteză și prin acțiunile sur
prinzătoare realizate cu frecvență. 
Se pune un mare accent pe jocul ce
lor doi pivoți • Bjorg Andersen (so
cotit unul dintre cei mai buni pivoți 
din lume) și Hjordis Hosoein (care

Islanda
— Danemarca 8—13.

1. DANEMARCA 8
> i o. oucum *i
Finlanda 0 p.

schimbă uneori cu Wenche Wens- 
berg). Surprinzător, cci doi pivoți se 
plasează unul lingă altul, aglomerînd 
apărarea spre centru. Extrema stin
gă, o extremă „falsă", joacă pe linia 
de 9 m, iar interii au o așezare lar
gă. Echipa adversă 
obligată să marcheze 
voți este nevoită, în 
să se desfacă pentru 
interilor (care pasează 
viteză debordantă) _ ...
hlentă și la deplasarea spre stîhga 
a unuia dintre pivoți. Norvegiencele 
finalizează fie de la semidistanță. fie 
de pe semicerc. Andersen a marcat 
în acest turneu 12 goluri numai de 
pe semicerc ! în apărare se acțiorea- 
ză pe sistemul „6 în linie". Dar 
mobilele jucătoare norvegiene ies 
foarte mult Ia omul cu minge, se 
agață de el, fracționează jocul. Por
tarii, înalți, bine făeuți, apără con
stant bine.

în concluzie : echipa Norvegiei este 
valoroasă, în evident progres, 
toate acestea, reprezentativa Româ
niei se situează la un nivel mai 
înalt. Jucînd la valoarea lor reală, 
handbalistele noastre pot depăși for
mația Norvegiei, dar n-au voie nici 
o clipă să se creadă dinainte învin
gătoare, să-și desconsidere adversa
rul. Pentru a repurta victoria este 
necbsar să se mobilizeze, să lupte 
atent, 6ă-si Dună în valoare calită
țile".
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este derutată i 
pe cei doi pi- 
același timp, 
supravegherea 

și joacă într-o 
și, apoi, să fie

Cil

Dar, așa cum a reieșit din ana
liza efectuată recent de Biroul 
'C.M.E.F.S., progresul înregistrat 
este, totuși, lent în comparație cu 
Creșterea vertiginoasă a rolului a- 

‘vut de institut în mișcarea sporti
vă românească.

S-a considerat, bunăoară, că re
zultatele obținute de reprezentan
ții C.A.U., deși sînt notabile pe 
plan intern, nu constituie perfor
manțe ‘de valoare în arena inter
națională, iar lucrul acesta a fost 
pus pe seama volumului scăzut de 
muncă în unitatea respectivă. în 
privința C.N.U. a fost remarcat 
aportul clubului 

schifului feminin 
marile competiții ale 
s-a arătat, în același 
sezonul care a trecut 
aici n-au obținut nici 
campioni ai țării.

referitor la clubul

prestigiului 
mânesc în 
lumii, dar 
timp, că în 
sportivii de 
un titlu de

în sfîrșlt, 
I.E.F.S., am reținut că rezultate 
foarte bune s-au înregistrat doar 
la handbal șl baschet feminin, ce
lelalte echipe dovedind comportări 
fluctuante.

Să vedem, însă,.care sînt cauzele 
acestor veritabile bariere , aflate 
în calea ascensiunii rapide a per
formanțelor de aici.

în primul rînd, trebuie să sub
liniem că Institutul nu dispune 
încă de o bază materială proporți
onală cu noile cerințe. Cu toate 
că s-au făcut unele eforturi în 
sensul îmbunătățirii acestei laturi 
importante, totuși lucrurile au rămas 
neschimbate, creindu-se serioase di
ficultăți în desfășurarea procesului 
de antrenament al majorității sec
țiilor de performanță. Apoi, nu 
putem trece cu vederea și un alt 
fapt, legat de activitatea Clubului 
atletic, cu repercusiuni directe a- 
supra rezultatelor obținute de spor
tivii săi. Deși este vorba de o uni
tate de bază a atletismului nostru 
(unitate care ar trebui să fie mo
del), căreia i se pretind — pe 
bună dreptate — performanțe de 
valoare internațională, C.A.U. a a- 
juns ea, după cinci ani de existen
ță, să aibă acum doar 3 norme 
de antrenori, de la... 8, cite au fost 
inițial ! Or, cu o asemenea scădere 
a numărului de specialiști, era 
practic imposibil ca rezultatele at- 
leților și, implicit, ale clubului să 
atingă niște parametri ridicați.

De o importanță hotărîtoare, toa
te aceste probleme — și multe al
tele ■— au făcut obiectul discuți
ilor în ședința finală a colectivu
lui care a analizat activitatea ce
lor trei unități sportive ale I.E.F.S.,

hotărîndu-se cu acest prilej ca la
cunele amintite să fie înlăturate 
cit mai grabnic cu putință. Pen
tru asigurarea reușitei sîht. însă, 
necesare eforturi sporite, atît la ni
velul conducerii institutului, cit șî 
la catedre și cluburi. Am reținut 
în mod deosebit angajamentele cî- 
torva reprezentanți ai catedrelor de 
a acorda un sprijin concret (și de
zinteresat !) nu numai secțiilor de 
performanță, ci și federațiilor tie 
specialitate, antrenorilor și loturilor 
reprezentative. Totodată, n-am. ui
tat, însă, să consemnăm și promi
siunea fermă a C.M.E.F.S. de a a- 
juta efectiv activitatea Institutului.

Referitor la sportivii de mare 
performanță, care devin absolvenți, 
am notat două propuneri extrem 
de interesante, fără îndoială valo
roase dacă vor fi puse în practică.

Cea dintîi se referă la repartiza
rea „vîrfurilor" în orașe unde î.șl 
pot continua pregătirea în condiții 
optime. Cea de a doua — venită 
din partea C.M.E.F.S. — a fost ța 
institutul să dispună de un nurrrăr 
de posturi (20) destinate absolven
ților, creîndu-se în acest fel po
sibilitatea ca proaspeții antrenori 
să lucreze în cadrul I.E.F.S. și să 
dobîndească o înaltă specializare. 
Prin această măsură se preconi
zează, pe de o parte, ca I.E.F.S. 
să-și poată păstra cîțiva dintre cei 
mai buni sportivi și, pe de altă 
parte, sa ofere loturilor reprezen
tative (de juniori și tineret) antre
nori cu vaste cunoștințe și cu o 
practică îndestulătoare.

în sfîrșit, concluzia generală a 
fost că toate cele trei cluburi — 
I.E.F.S., C.A.U. și C.N.U. — au în
registrat anul acesta un progres 
ce dovedește marile 
care dispun, 
timp, rezultatele obținute sînt încă 
departe de a oglindi fidel 
ga capacitate a sportiviloț 
cialiștilor.

Așadar, Institutul pentru 
ție fizică și sport, împreună cu cele 
trei cluburi ale sale, se află în 
centrul atenției forurilor conducă
toare ale activității noastre spor
tive, iar lucrul acesta trebuie să 
stimuleze din ce îh ce mai mult 
munca studenților și a cadrelor di
dactice care-i îndrumează. După 
această ședință de analiză sîntem 
siguri că eforturile colectivului din 
Dealul Spirii se vor dubla și, ca 
urmare, cele trei cluburi vor ajun
ge să ocupe poziții fruntașe în ie
rarhia unităților noastre Sportive 
de elită.

resurse de
dar că, în același

întrea- 
și spe-

educa-

Horia ALEXANDRESCU

K’S

DUPĂ 11 RUNDE

întrecerea șahiștilor
SUB SEMNUL

Trecută de jumătate, finala cam
pionatului național de șah se des
fășoară sub semnul unei întreceri 
foarte interesante, dinamice și echi
librate.

S-au înșelat cei care au crezut 
că actuala cursă pentru titlu va 
fi doar un simplu „galop de sănă
tate" pentru favoriții ei. Realitatea 
'de pe tablfe a infirmat acest punct 
de vedere și nu putem fi decît sa- 
tisfăeuți. înseamnă că numărul 
jucătorilor redutabili, bine pregătiți 
teoretic, -capabili de performanțe 
superioare, este în creștere. Ceea 
ce e un lucru pozitiv. Marele ma
estru prezent pe tabela de turneu, 
și cei din „suita" sa, luptă din 
greu, sînt puși deseori în dificul
tate. însuși faptul că liderul actual 
al clasamentului a realizat în 11 
runde un procent de numai 68 la 
sută, dovedește valoarea destul de 
apropiată a concurenților.

Gheorghiu și Ciocâltea au lăsat, 
în 11 runde, 7 remize (primul fiind 
pe punctul de a o înscrie și pe 
cea de a 8-a, finalul de turnuri 
cu Mititetu fiind greu de cîștigat) 
întîmpinînd o rezistență dîrză din 
partea unor jucători socotiți pînă 
acum în eșalonul valoric secund, 
în general, tactica marelui maestru 
(de a juca pentru obținerea unor 
avantaje poziționale durabile, dar 
mici, nu s-a dovedit întru totul in
spirată. Se pare că jucătorii noș
tri au învățat să se apere mai 
bine și, cu toată tehnica sa supe
rioară, Florin Gheorghiu n-a putut 
cîștîga cîteva poziții favorabile Vic
tor Ciocâltea a preferat 
atacului 
îndoială, de mai mare 
dar, în același timp.

direct. Ceea ce
alternativa 
este, fără 
eficacitate 
legat de

PE DOUĂ ARENE DIN CAPITALĂ

PESTE 100 DE TINERI POPICARI SE ÎNTREC 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Cei mai buni popicari juniori din 
întreaga țară s-au reunit, începînd 
de ieri, în Capitală pentru a-și dis
puta întîietatea în campionatul repu
blican individual și perechi pe 1973. 
La confruntările finale, care au loc 
pe arenele Laromet (băieții) și Con
structorul (fetele) participă peste 100 
de concurenți, reprezentînd aproape 
toate județele țării.

întrecerile băieților, la perechi, 
care au început tharți dimineața pe 
cele patru piste ale arenei Laromet, 
au fost interesante, chiar din start 
impunîndu-se cuplul timișorean. 
V. Pupa (817 c d) și G. Hubert (816 
p d), care cu 1633 p d — o cifră 
destul de bună pentru dificilele piste 
ale popicăriei respective — candi
dează cu mari șanse la un Ioc frun
taș în clasamentul campionatului.

Aseară au început întrecerile si 
fetele la proba de perechi. (T. Rj

IN CAMPIONATUL FEMININ 
DIVIZIA A

RAPID BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2261—2215 p.d.

Evoluîrid pe teren propriu, rapidis- 
tele au întîlnit o echipă decisă să 
întrerupă șirul Victoriilor formației 
gazdă, neînvinsă în actualul campio
nat divizionar. A fost mai mult un 
meci de uzură. în care ambele sex
tete au avut, în plus, un adversar 
înverșunat i pistele extrem de grele, 
care n-au permis nici uneia dintre 
competitoare să treacă de 400 p d. 
Cea mai mare cifră a înregistrat-o 
feroviara Maria Popescu (396 p d.) Se 
cuvine să mai subliniem comporta
rea junioarei Angela Sofronie, eare 
a înlocuit7o. cu, succes pe cunoscuta 
rapidistă Florica Filip, precum și a 
debutantei Luciana Micu, mai bună 
decît unele dintre -jucătoarele de 
bază ale echipei Gloria. (TR. I.)

ECHILIBRULUI
riscuri. Luni, în partida cu Vasile 
Georgescu, campionul nostru a fost 
la un pas de înfrîngere-, salvîndu- 
se cu mari eforturi.

S-au afirmat în această parte ă 
finalei, tînărul reprezentant al Uni
versității București, Mihai Șubă, 
ieșeanul Volodea Vaisman, Mircea 
Pavlov, Traian StariciU, Vasile 
Georgescu și, în mod deosebit, 
Aurel Urzică. Mezinul finalei (care 
va participa luna viitoare la cam
pionatul european de juniori) joacă 
inventiv și curajos, combină, atacă, 
își asumă riscuri. El a pierdut 3 
partide, dar a și cîștigat 4, avînd 
— pînă acum — alături de CW>- 
câltea. Cel mai mare număr de vic
torii obținute în actuală ediție a 
finalei. Iată o excelentă realizare 
a sa, în runda a 9-a :
GHIZDAVU

4. c4 Cb(>, 5. f4 d:e5, (>. f;e5 N’fa, 
7. Cc3 e6, 8 Ne3 Cc6, 9. Cf3 Ng4, 
10. Dd2 Nb4, II. Ne2 (Configura
ție clasică din Apărarea Alehin, în 
care negrul abandonează, în mod 
deliberat, centrul pentru a-1 putea 
ataca apoi. Varianta duce, de obi
cei, la poziții interesante, tăioase, 
cum se va întîmpla și în această 
partidă) II... N:f3 12.
13. b3 c5, 14 d:c5 Cd7, 15.

> (O hotărîre curajoasă a lui 
Albul nu ezită să facă 
lungă, apreciind că atacul 
flancul regeluș se poate i 
mai repede) 15... De7, 1 
C:c5, 17. Ng5! (Excelent 
Acum, 17... f6 ar fi dus lă slă
birea poziției de pe .aripa regelui, 
iar după continuarea din părtidâ, 
albul obține controlul complet ăl 
cîmpurilor negre) 17 .. Dc7 18. 
De3 a6, 19. TdG Tc8, Thdl (vezi 
diagrama) 0—0 ? ? (Pierde imediat 
dar, oricum, poziția negrului era 
foarte grea. După 20. . Cc6 
pentru a apăra cîmpul nevralgic 
— albul continuă decisiv atacul 
f4 și Nf3), 21. Nf6! ! (Lovitura 
grație. Se amenință 22. Dg5. iar 
21 ... g:f6. urmează 22 Tgl 4- 
23. Dh6). 21... Ca4 + , 22.

g:f3 Caă.
. 0-0—0

Urzică! 
rocada 

săli pe 
dezvolta 
16. Rb2 

jucat !

d8 
cu 
de 
la

RhB.
, , __ b: a4

N:c3+, 23. Rbl, negrul cedează.

V. CH.

♦.
Ar 1



Klr. 7608
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CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag. 1}

relaxare, știind cu toții că este 
foarte greu să mal ratăm primul 
loc. Apoi, un cuvînt și-au spus, 
desigur, și eforturile serioase depu
se în jocul cu sportivii sovietici, a- 
depțl ai unui handbal în forță. Și, 
apoi, culmea ghinionului, tocmai în 
acest joc a reapărut acea crispare 
în momentele decisive, cînd s-au 
ratat situații dintre cele mai clare. 
Dacă noi înscriam numai cele două 
aruncări de la 7 m și cele două 
contraatacuri... de o jumătate de te
ren din prima repriză, alta ar fi fost 
situația. în repriza secundă, pe care 
noi am cîștigat-o cu scorul de 6—3, 
am fost evident mai buni. Dar, di
ferența ce o aveam de recuperat 
era prea mare, mai ales în fața 
unor adversari ca jucătorii iugo
slavi. Pentru toți a fost, însă, o lec
ție aspră. Sincer vorbind, înaintea 
unui campionat mondial, este bun 
Și cite un duș rece ca acesta..."

BASCHET
„t imis

ECATERINA SAVU
NIC A): „După o întrecere foarte 
echilibrată ■— în întîlnirea dintre 
Politehnica și I.E.F.S. — a învins 
echipa cu gîndire mai matură, con
cretizată, de pildă, prin obligarea 
adversarelor de a comite 10 faul
turi cînd ele aveau opt. Explicația 
profundă a victoriei este, însă, sub
ordonarea tuturor acțiunilor noas
tre jocului colectiv, de-a luhgul în
tregii partide. Pofit de acest prilej 
pentru a mulțumi elevelor mele 
(NR.: hiacslra sportului Ecaterina 
Savu este profesoară la Liceul pe
dagogic de educatoare) și elevilor 
colegei mele Gabriela Ciocan (N.R.:

TENIS DE MASĂ MARIA ALEXANDRU (Progresul) 
AU hTBfCUT A$T[PTWlf" 
iești, să mă prezint în condiții 
optime. Mai ales că această pres
tigioasă competiție va reprezenta 
și un important test asupra posibi- 
litățildr mele în vederea campio
natelor. europene de la Npvi Sad, 
tn Iugoslavia, între 6 șl 13 aprilie 
1974".

ELEONORA VLAICOV (C. S. 
Arad I) : „Miza mare a meciului 
cu Progresul București și-a pus 
amprenta asupra evoluției coechi
pierei noastre nr. 3, Maria Korodi, 
influențînd totodată și jocul meu 
și al Magdalenei Lesai. De altfel, 
Maria Korodi n-a reușit să cîș- 
tige încă o partidă importantă în 
ultimii doi ani de cînd face parte 
din echipă. Adăugind -faptul că 
Maria Alexandru are în fața ori
cărei formații trei puncte sigure, 
avem și explicația* completă a in
succesului nostru. Desigur, jocul 
meu 
am 
vreo 
sînt
vește evoluțiile viitoare. Sînt pro
fesoară de educație fizică la școala 
generală din Dumbrăvița, o comună 
suburbană, la șapte kilometri de 
Timișoara (făcînd zilnic naveta cu 
un autobuz) și unde lucrez dimi
neața, 3—5 ore cu 
lași timp, de cinci 
mînă mă deplasez, 
trei ore cu trenul
și întors 104 km) pentru a mă an
trena două ore zilnic. Să recu
noaștem că e un program infernal 
de obositor".

„tvoiuilllf COlfCflOB MElf
MARIA ALEXANDRU (Progresul 

București): „Mărturisesc sincer, 
înainte de meciul cu prima for
mație a C. S. Arad, acordam prima 
șansă adversarelor noastre care 
prezentau o garnitură mai omo
genă valoric. Evoluțiile colegelor 
mele, Viorica Moldovan și Ana 
Lunțeanu, au întrecut însă aștep
tările, dispunînd de Eleonora Vlai- 
cov și, respectiv, Magdalena Lesai, 
două sportive cunoscute pentru 
eficacitatea loviturilor și tenacita
tea cu care acționează. Cît pri
vește 
toate 
atins 
după 
care
pregătesc foarte intens și sper ca 
la campionatele internaționale ale 
României, programate în a doua 
jumătate

jocul meu, deși am cîștigat 
cele trei partide, nu, am 
tocă • cea mai bună formă 
pauza destul de lungă pe 

am făcut-o. Acum însă mă

a iubii ianuărie, Ia Pto-

ECATERINA SAVU (Politehnica)
ECHIPA C« GÎNDIRE MAI MATURA"
(POLITEH-

r.u poate satisface, mai 
reluat pregătirile de 
două săptămîni. Din 

îngrijorată și în ceea

ales că 
numai 
păcate, 
ce pri-

profesoară Ia Școala profesională 
aeronautică) pentru căldura și en- 
tuizasmul cu care ne-au susținut în 
aceste zile, cînd am disputat 
citiri foarte dificile".

me-

ANGELICA TITA (I.E.F.S.): 
cătoarele de la Politehnica au 
să folosească în mod inteligent 
sul de experiență și au manifestat 
multă coeziune. Echipa noastră, 
neavînd — luni — nici o jucătoare 
cu precizie în aruncările de la se- 
midistanță și distanță, ă dat posibi
litate adversarelor să folosească o 
zonă „strinsă", prin care au inco
modat evident acțiunile pivoților".

„Ju- 
știut 
plu- elevii. în ace- 

ori pe săptă- 
după amiaza, 
la Arad (dus

Pag. â 3-â

LA ORDINEA ZILEI

....j

M
Murcșan,

favoarea

LA SNAGOV

Jocul de trial al „speranțelor"
Iarna, instalată parcă în toate 

drepturile ei, ieri la Snagov, nu i-a 
impresionat pe tinerii jucători con- 
vocați pentru meciul de trial. Deși 
terenul era binișor acoperit de ză
padă, ei au evoluat cu multă reu
șită, rapid, rlepunînd permanent e- 
forturi pentru un joc în mișcare. 
Fără nici un fel de idee preconcepu
tă, ascunzînd cumva împărțirea în 
echipa titulară sau a rezervelor, ci 
pur și simplu în formația în trico
uri galbene și cea în tricouri roșii, 
jucătorii care au fost prezenți, 23 
la număr. (Debrău — era de față, 
dar e accidentat — iar Diidu Geor
gescu, Bălăci, Dăni'.ă, Răduleseu, FI. 
Marin — absenți) au evoluat în 
două reprize a cite 45 de minute. 
Iată alcătuirea formațiilor :

ECHIPA IN TRICOURI GALBE
NE : Bathoii I (Costaș, în a doua 
repriză) — Lupa, Grigore, Matei, 
Porațchi — Ghergheli, Bolon? j— 
Angliei. Mulțescu, Răducanu, Măr- 
culcseii.

ECHIPA IN TRICOURI ROȘIT: 
Jivan — Anghelini, Schepp, M. Ol
teana, Nistor — Dumitriu IV, Haj- 
nal — Troi. M. Sandu, 
Bathori II.

Scorul, 5—4 (2—2) în 
„galbenilor". Cele 9 puncte au fost 
marcate de Ghergheli (2), Anghel, 
Răducanu, Mulțescu pentru învin-

PORAȚCHI („U" Cluj)
Nistor. Giergheli, Matei, Mulțescu, 
Anghel. M. Sandu, au fost printre 
cei care s-au remarcat în mod de
osebit.

După terminarea partidei, antre
norii Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc au discutat cu jucătorii a- 
supra calităților, dar mai cu seamă 
asupra defectelor înregistrate în 
cursul meciului. Amînddi antrenorii 
au ținut să sublinieze deosebita re
ceptivitate a tuturor celor convo- 
cați, disciplina și seriozitatea cu 
care au efectuat scurtul program 
al convocării.

Aseară, toți jucătorii convocați 
au plecat la cluburile lor.

„A început de ieri să cadă cîte-un fulg" și... n-a mai stat. Pe unele 
din terenurile de fotbal ale divizionarelor A s-a așternut strat de zăpadă, 
pe altele — acolo unde mercurul termometrelor s-a menținut peste zero 
grade — fulgii de nea s-au transformat în picături de ploaie, inmuind, 
peste tot, cîmpurilfe de joc. Și, cum prognoza, se pare, nu anunță o 
schimbare în bine (dimpotrivă...) pentru perioada care urmează, o 
întrebare anume riu poate fi ocolită : CE FACEM CU FINALUL SEZO
NULUI FOTBALISTIC, care, așa cum se știe, mai cuprinde în programul 
lui oficial încă două „runde" de campionat (a 16-a, la 2 decembrie ; 
a 17-a, la 9 decembrie) și o etapă de cupă, „optimile11, stabilite să se 
desfășoare miercuri, 5 decembrie.

Avem de-a face, așadar, cu o prelungire — în plin decembrie — 
deși s-a început mai devreme ca anul trecut — a stagiunii de primă
vară, prelungire cauzată, firește, de numărul sporit de echipe aliniat la 
Startul actualei ediții, dar care, la o reeîntărire mai atentă a situației, 
mai poate suporta o... reducere.

Cu puțin timp în urmă, alertați de anterioare prognoze, tot în aceste 
coloane se venise cu o propunere menită să scurteze sezonul cu o săp- 
tămînă. S-a trecut peste ea, Considerîndu-se, poate, că iarna va mai 
suferi... amînări, dar, iată, acum, acest anotimp — cere nu face casă 
bună cu fotbalul — este în aceste zile o realitate.

O realitate... rece, umedă, neprielnică (repetăm) jocurilpr și care nu 
face inoportună o nouă propunere de reducere a programului, după 
cum

municipiul Roman, pe terenu- 
Liceului nr. 2, s-a disputat, 
de două zile, „Cupa tânărului 

■“ la handbal, competiție

ACTIVITATH SPORTIVE DE MASA

G. GROAPA, coresp.

RĂDUCANU (Steaua)

CUPA TiNÂRULUI 
CONSTRUCTOR

DESCHIDEREA SPORTIVĂ 
ANULUI ȘCOLAR

O REUȘITĂ ACȚIUNE SPORTIVA: „CUPA FETELOR" 
LA SCORNICEȘTI

S-au încheiat întrecerile popu
larei competiții „Cupa fetelor" din 
Scorniccști, organizată de C.J.E.F.S. 
Oit și Comitetul județean al U.T.C. 
Aflată la cea de-a doua ediție, ac
țiunea a reunit la startul întreceri
lor peste 400 <Je fete. Iată cîștîgă- 
toarele la cros, în ordinea catego
riilor : Florica Burciu, Marinela 
Petrescu, Ioana Radulescu, Ioana 
Dicu și Scvasta Lupescu. întreceri
le de handbal (8 echipe), volei (6 
Ochi pe), tenis de masă și șah (35 de 
participante) au fost extrem de dis
putate și au oferit celor ce le-au 
urmărit satisfacția unei participări 
liumeroase și de calitate. Au lipsit, 
însă, fetele din întreprinderile de 
pe raza comunei și cele care lu-

crează în C.A.P., fapt care va tre
bui remediat printr-o mai bună 
mobilizare și popularizare în rîn
dul elementului feminin din aceste 
unități. Câștigătoarele ediției — la 
individual și pe echipe — au primit 
din partea organizatorilor diplome, 
insigne și premii în echipament și 
material sportiv. La foarte buna 
comportare a elevelor, de lă Liceul 
de cultură generală și Liceul dfe 
specialitate au contribuit conduce
rile și organizațiile de tineret din 
aceste unități și profesorii Nichita 
și Valentina Dragomira, Marinela 
Tudor, Ioana Geru, George Musta
ță, Marin Popescu și Constantin 
Voi cu.

în
rile 
timp 
tdnstructor' 
organizată de Liceul industrial de 
construcții, în colaborare cu comisia 
municipală de resort. Au participat 
patru echipe, iar în final trofeul a 
revenit Școlii sportive nr. 2 Roman. 
Au urmat în clasament Șc. prof. 
I.M.R., Șc. prof. F.Z.R. și Lie. ind. 
de construcții.

RAID-ANCHETA DE SEZON
(Urmare din pag. 1)

ran țe și pentru ceea ce urma să 
thai vedem. Imediat am dat peste 
terenul de handbal, unde recenta 
cîștlgătoare a trofeului F.R.H. „Cu
pa de toamnă", Minaur Baia Mare, 
din rîndul căreia r.u lipseau Nego- 
van. Panțîru, Alboaica și Palco, se 
antrena de zor într-un amical de... 
fotbal. Tribunele reamenajate. te
renul îngrijit, instalația de noctur
nă (ridicată în această vâră în nu
mai trei săptămîni !) — mîndria 
constructorilor din municipiu — de
monstrează preocupare, spirit gos
podăresc din partea forurilor tute
lare. La numai o sută metri depăr
tare de terenul de handbal. Se pro
fila intrarea principală a stadionu
lui „23 August", acolo unde dumi
nică de duminică mii de Specta
tori își pun mari speranțe în evolu
țiile echipelor lor preferate. El ne-a 
primit cu răceală, gazonul frămîn- 
tat de at'tea meciuri și antrenamen
te ale divizionarelor B. Minerul 
Baia Mare și Mihertil Cavrifc, pista 
de atletism denivelată, vestiarele de
gradate (datează, din anul 1932 !) 
arătau clar lipsă de interes pentru 
buna desfășurare a competițiilor cu 
Caracter republican sau de masă, pe 
acest stadion. Administratorul, oa
recum contrariat de vizita noastră, 
a venit cu scuzele de rigoare t „Sin
gur hu pot să fac totul! Nu silit 
Sprijinit!" Am ascultat și părerea 
tovarășului Ioan Pop : „Noua tri
bună a stadionului, aflată în con
strucție, va avea clarul să schimbe 
radical âceste neajunsuri. Sub tri
bună vor fi amenajate vestiare noi, 
moderne, prevăzute cu toate insta
lațiile anexe necesare, o sală de 
fbrță și două dormitoare pentru 
sportivi. I.îngă terenul central este 
în curs de amenajare un teren cu 
zgură, afectat meciurilor de juni
ori din campionatul republican, 
partidelor amicale, cît și orelor de 
antrenament".

Harnicii mineri din Cavnic, în 
dorința de a nu se mai deplasa Ia 
Baia Mare să-și vadă echipa, au 
săpat în munte o suprafață destina
tă amenajării unui teren de fotbal 
cu toate anexele necesare. Anul 
viitor se pare că echipa din Cavnic 
va juca, intr-adevăr, pe teren pro
priu I

Următorul popas. în vizita noas
tră, a fost la baza sportivă Voința. 
Sala de sport, locul de antrenament 
și dfe disputare a meciurilor oficiale 
ale luptătorilor și ale iudoeanilor 
se află în cele mai bune condiții, 
în aceeași clădire se mal află o po- 
picărie și două săli (date în folo
sință acum trei săptămîni) nentru 
tenis de masă și șah, care își aș
teaptă cu nerăbdare concurenții. în 
schimb, în curte, un teren de zgu
ră pentru handbal și fotbal este 
’ăsat Ia voia întîmplării.

ELEVII NU AU FOST UITAȚI. 
DAR STUDENȚI!?..*

Liceul nr. 3. Cocheta Sală de 
sport ooate adăposti „mari" me
ciuri de volei, handbal si baschet, 
în curtea școlii, terenurile bitumi
nate de handbal și baschet găzdu- 
iau partide deosebit de atractive. 
Pista de alergări (120 m lungime), 
sectorul de aruncări si sărituri com
pletează baza sportivă a liceului.

Elevii Grupului școlar miner Baia 
Mare Se fhscriu și el în circuitul 
sportului școlar maramureșan cu 
frumoase rezultate. ,$i acest lucru 
datorită condițiilor foarte buhe pe 
care le au pentru practicarea 'spor
tului. Zilnic, terenurile de handbal, 
baschet și volei sîht populate 
iubitorii mișcării și exercițiului 
zic. Aceeași situație am găsit-o 
li școlile generale hr. 1, 8. io 
11. Dar — există $1 acest... dar
studenții institutului pedagogic și de 
subingineri sînt Vitregiți cu bâzele 
sportive. Ei sînt obligați Să meargă 
la celelalte săli sau terenuri din 
oraș pentru â face hiișCahe, său a-și 
disputa diferite competiții la care 
participă. Pe cînd o atenție mai 
mare și pbntru viitorii profesori și 
subingineri ?

ACTIVITATEA sportivă în 
CARTIERE

vizită am efect.uat-o îh 
municipiului, pentru a 

ce măsură sînt atrași ti

Pe stadionul Delta din Tulcea, a 
avut loc de curînd, deschiderea fes
tivă a anului sportiv școlar și de 
pregătire a tineretului pențru apă
rarea patriei. Cei peste 6 000 de 
participant! s-au întrecut la atle
tism, handbal, Volei și fotbal. Tot
odată, s-a desfășurat și etapa jude
țeană a „Cupei tineretului de la 
sate" la atletism șl ciclism.

M. TOPOLSKI, coresp.

gători respectiv M. Sandu (2), Mu- 
reșan și Haj nai.

Cum spuneam, un meci vioi — 
nici frigul nu te lăsa să stai locu
lui — cu cîteva frumoase acțiuni, 
reușite mai cu seamă prin apariția 
oamenilor din linia a doua la fi
nalizare. Sub acest aspect, foarte 
prompte și bine sincronizate „ur
cările" lui Ghergheli, în precise 
cdmbînății cu Mulțescu. Toți cei 
trei portari utilizați, apoi Anghelini,

Comentariile marginea unui
meci de fotbal nu pot avea decît un 
caracter platonic. Partida a fost ju
cată și, odată consemnat rezultatul 
în foaia de arbitraj, el nu mal poate 
fi răsturnat de valul comentariilor, 
oricît de puternice ar fi ele. Și, to
tuși, de cînd există fotbalul, discu
țiile care au loc pe marginea unul 
meci sînt mal aprinse decît jocul In 
sine, prelungind disputa de 90 de 
minute de pe teren, ore și chiar zile 
de-a rîndul.

O asemenea discuție — din păcate 
generată 
în afara 
punct de 
cea Bică 
al etapei,

de 
fi-
£1 
și

Ultima 
cartierele 
vedea în 
nerii spre terenurile de sport și da
că bazele spdrtiVe existente offeră 
condiții pențru practicarea sportu
rilor preferate. Noul cartier de 
blocuri Săsab, care &e întinde pe o 
suprafață destui de mare în nordul 
orașului, adăpostește aproape jumă
tate din populația municipiului. 
Dacă elevii merg la bazele Sportive 
ale Liceului de construcții de ma
șini, Scolii generale nr. 6 și 4. cei
lalți tineri beneficiază de 4 tere
nuri de tenis de cîmp (2 bitumi
nate și 2 cu zgură), un teren de 
handbal, un teren de volei și unul 
de mini-fotbal. Tot pentru buha 
desfășurare a competițiilor de car
tier â luat ființă și asociația spor
tivă „Zorile" (președinte ing. Fr. 
Crăciun),

PENTRU STUDENȚIMEA NOASTRĂ
(Urmare din psp. I)

nis și orientare turistică. Organi
zarea acestor tabere și centre re
vine catedrelor de specialitate din 
fiecare institut de învățămînt supe
rior.

Iată, așadar, o multitudine de ac
țiuni ce au menirea de a atrage 
spre terenurile de sport, spre exer
cițiu fizic și mișcare un însemnat 
eșalon din rîndul studențimii noas
tre. Catedrele de educație fizică și 
sport, Uniunea Asociațiilor Studen
ților Comuniști, ceilalți factori cu 
răspundere din acest domeniu de 
activitate, au obligații majore în 
traducerea în viață a Hotărîrii

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A 
DE MASA CU CARACTER REPUBLICAN

partidului. De 
universitar au 
majoritatea cazurilor, cu bune re
zultate, multe activități sportive în 
care a fost angrenată o mare masă 
dfe studenți și. studente. Și în aceste 
zile, întrecerile sportive rezervate 
tineretului stpdios cunosc o mare 
intensitate. Din toate centrele uni
versitare avem vești că disputarea 
competițiilor se află în plină desfă
șurare-

Avem convingerea că în fiecare 
institut, în fiecare facultate, mă
surile luate de M.E.I.. și U.A.S.C.G. 
au prins viață, că factorii răspun
zători de aplicarea lor se vor achi
ta în cele mai bune condiții de sar
cinile ce le revin.

la începutul anului 
fost organizate, în

ETAPELOR DIN CADRUL COMPETIȚIEI 
ÎN ANUL UNIVERSITAR 1973—1974.

Disciplina Etapa pe an 
și facultate

Etapa pe
Institut

Etapa pe centru 
universitar

Schi pînă la 28 I pînă Ia 3 II pînă la 10 II
Șah pînă la 2 XII pînă la 27 I pînă la 10 II
Tenis de masă pînă la 2 XII pînă la 17 i pînă Ia 3 HI
Atletism pînă la 28 X pînă la 23 Xl pină la 10 IV
Orientare

turistică pînă la 15 X pînă la 25 XI pînă la 10 IV
Baschet pînă la 25 XI pînă la 24 III pînă la 10 IV
Handbal pînă la 25 XI pînă la 24 III pînă la 10 IV
Fotbal piuă la 25 XI pînă la 24 III pînă la 10 IV
Volei pînă la 25 XI pînă Ia 24 III pînă la 10 IV

Etapele la zonă (la jocuri' sportive) și etapele finale le vom co-
mumca cu alt prilej.

SPORTUL IN ASOCIAȚII
(Urmare din pag. I)

DIN SUCEAVA NI SE 
COMUNICA...

Asociația sportivă Energia I.R.E. va 
amenaja la bază sportivă proprie, din 
centrul orașului, un patinoar. Aici va 
funcționa un centru de inițiere, iar 
pentru copiii și tinerii mai experi
mentați, centre de învățare a ho
cheiului.

Un 
ciația 
dăuți, 
toza" 
Și-au 
rea pe dealul Negru și la Runc â 
unor piste de schi. Știri îmbucură
toare, privind pregătirile ce se fac 
în județui Suceavă pentru sezonul de 
iarnă am primit din Cîmpulung Mol
dovenesc, de la Gura Humorului și 
alte localități. în această direcție, 
Suceava ar putea constitui un etalon 
nu numai al bunelor intenții dar și 
al înfăptuirilor în asigurarea conti
nuității activităților sportive de ma
să, pe parcursul tuturol celor 3G5 de 
zile ale anului.
LUCRURI FRUMOASE Șl IN 

BUCUREȘTI
O vizită la asociația sportivă de pe 

lîngă întreprinderea de cabluri și ma
teriale electroizolarite din Capitală

patinoer va amenaja șl aso- 
sportivă Metalul I.M.I.L. Râ- 
iar asociațiile sportive „Lac- 

șl „Bradul", din Vatra Dornei 
unit forțele pentru amenaja-

ne prilejuiește Un dialog cu profeso
rul de educație fizică George Popa, 
președintele asociației.

— Iarna această, membrii asocia
ției noastre vor putea practica spor
turile de iarnă la ei acasă. La numai 
trei minute distanță de întreprinde
re am primit un teren unde vom a- 
menaja, începînd din primăvară, o 
bază sportivă model. Pină atunci, 
insă, vom amenaja aici un patinoar, 
iar malul abrupt de pe o latură a 
terenului, îl vorti folosi pentru schi 
Numai de-ar ninge mai repede 1

— Alte activități ?
— Cele clasice. Campionatele aso

ciației la tenis de masă, șah și o 
noutate : campionatul asociației Ia 
„trasul la frînghie";

— Chiar sub formă de campionat ?
— La început a fost un simplu di

vertisment. Dar dacă am văzut că 
jocul „prinde", și că șe organizează 
„ad-hoc" 
ghic" i. 
întocmit un 
echipe și de 
dispute sub 
a fost decît 
campionatul 
participă 36 ....... ___
cite 6 oameni. S-a stabilit ca echipa 
campioană să primească drept pre
miu o excursie la Poiana Brașov. In 
fața unei asemenea perspective, spi
ritele s-au încins, iar campionatul 
prosperă,.*

>e“, întreceri la „trasul la frin- 
în fiecare pauză de masă, an> 

regulament, am alcătuit 
aici, pină a se desfășura 
formă de campionat nu 
un pas. In prezent la 

„trâsiTkji la frînghje" 
de echipe formate Sin

FETELE SI-AU AMENAJAT 
BAZA SPORTIVĂ

Nimeni n-ar fi crezut că terenul 
dat asociației sportive de pe lingă Fi
latura de lină pieptănată București 
va suferi o asemenea metamorfoză 
și Intr-un timp atît de scurt. Un 
maidăn situat în apropierea între
prinderii, pe malul lacului de lingă 
Bariera Vergului, a fost nivelat, dre
nat și transformat în bază sportivă 
de către FETE, în mai puțin de 4 
luni. Pentru realizarea acestei baze 
sportive, fetele (85 la sută din sala- 
riății filaturii sînt femei) au făcut 
săpături și au împrăștiat peste 500 
de camioane cu pămînt, efectuînd 
aproximativ 35 000 de ore de muncă 
patriotică.

Acum, baza sportivă este gata. In- 
trucît a ieșit atît de frumoasă ce 
ar fi ’ ' ' ' '
pentru 
să fie, 
acțiuni 
te de 
Da, .cui din imediata apropiere a noii 
baze sportive, iar schi pe panta de 
pe Care se coboară pentru a se a- 
junge la terenuri. Dacă au venit ele, 
fetele, sâ muncească la baza sportivă, 
sîntem convinși că vor veni, cu a- 
ceeași tragere de inimă și acum, 
cînd, în fond, este vorba de puțină 
distracție l

să nu se aștepte primăvara 
a fi inaugurată. Evenimentul 
eventual, marcat de primele 
de patinaj și schi organiza- 

Consiliul asociației sportive, 
patinaj și schi 1 Patinaj, pe la- 

apropiere

urmează :
— Cea de a 16-a etapă să se dispute duminică, 2 decembrie, con

form programării actuale :
— Cea de-a 17-a etapă — miercuri 5 decembrie, dată la care o 

bună parte dintre divizionarele A, 11 la număr, s-ar afla, oricum, angre
nate in întrecerile Cupei.

Beneficiul de fond al propunerii de mai sus n-ar consta atît din re
ducerea cu 4 zile a sezonului competitional de toamnă cit din SCU
TIREA DIVIZIONARELOR A DE A SUSȚINE TREI JOCURI TNTR-0 SIN
GURA SĂPTAMÎNA. Meciuri care — IN CONDIȚIILE TIMPULUI POTRIV
NIC Șl TERENURILOR GRELE, DESFUNDATE — în afara faptului că 
nu s-ar bucura de prezența unui număr mare de spectatori, n-ar putea 
furniza nici spectacolul fotbalistic la nivelul cerut primului eșalon.

Singura „pierdere" — renunțarea, acum, la o etapă de cupă — or 
putea fi ușor recuperată prin reprogramarea „optimilor" și cuprinderea 
lor în calendarul competițional de primăvară. Așa cum, de altfel, o fi
gurat șl în anul trecut, cînd, să ne amintim, 
dintre divizionarele A in fazele superioare ale 
gramarea era, oricum, mai greu de întocmit.

prin participarea unora 
cupelor europene, pro-

Gheorghe NICOLAESCU

CINE A GREȘIT MAI MULT ?

de unele aspecte negative 
oricărui dubiu — are ca 
plecare arbitrajul Iul Mir- 
în cel mai important meci 
cel dintre liderul clasamen

tului, Universitatea Craiova și F. C. 
Argeș. într-adevăr, deși se aprecia
ză că victoria piteștenilor este me
ritată și că greșelile de arbitraj n-au 
fost mai puține în defavoarea lor 
decît în dauna oaspeților, totuși, nu 
mai încape îndoială că prestația ne
corespunzătoare a conducătorului jo
cului și-a pus pecetea asupra parti
dei, denaturînd. dacă nu rezultatul, 
în orice caz desfășurarea partidei.

Trei au fost fazele care au stîrnit, 
în principal, discuții în legătură cil 
arbitrajul : 1. Acordarea, în minutul 
7, la scorul de 1—0 pentru Universi
tatea Craiova, a unei lovituri de la 
11 metri în favoarea gazdelor. 2. 
Neacordarea, în min. 52, a unui pe
nalty pentru F. C. Argeș, la un fault 
asupra lui Jercan. 3. Acordarea si 
apoi anularea unui gol înscris de 
fotbaliștii de la F. C. Argeș. Și n-au 
fost, acestea, singurele decizii încri
minate.

Ne-am îndreptat, mărturisim, cu 
mult interes, spre raportul observa
torului federal, . fiindcă, întâmplător 
sau nu, la Pitești acest oficiu a fost 
făcut de către un om de fotbal, cu 
o certă calificare : Robert Cosmoc. 
Trebuie să spunem, însă, că citirea 
raportului ne-a descumpănit. Se 
scrie în acest raport că „jocul a fost 
greu de condus, datorită stării de 
excesivă nervozitate a ambelor echi
pe, dar în special a oaspeților" și că 
„arbitrajul a fost marcat și el de a- 
ceastă stare, avînd ezitări în luarea 
deciziilor (faultul asupra lui Jercan, 
nesancționat cu o lovitură de Ia 11 
metri, precum și golul măreai de 
Radu, acordat și anulat apoi după 
semnalizarea tîrzie a tușierului Dra- 
ffomir)". Nu este vorba, deci, de gre
șeli mărunte, de „scăpări", cum li se

spune. Așa stlnd lucrurile, n-a putut 
decît să ne surprindă nota acordată 
arbitrului : 8 !!! O logică elementară 
ne conduce Spre una din aceste două 
alternative i 1. Ori râmîne în picioa
re nota și nu sînt justificate criti- 
cile. 2. Ori acceptăm criticile aduse 
arbitrajului și, in cazul acesta, nota 
nu-șl găsește Justificare. Și una și 
altă, hu se poate! Ne surprinde, de 
asemenea, faptul că observatorul fe
deral nu-ți spune ,1N NICI TJN FEL 
PĂREREA în legătură cu justețea 
sau injustețea loviturii de la 11 me
tri, din care F. C, Argeș a înscris 
golul egalizator, aceasta flîhd o fază 
cu mate pondere în desfășurarea, în 
continuare, a meciului.

Corectitudinea lui Mircea Bică este 
în afara oricărei discuții, dar el nu 
se numără printre arbitrii cu o în
delungată experiență, pe care nu-1 
doboară „furtuhile" din teren. Așa 
privite lucrurile ~ și ele nu puteau 
fi privite altfel —- delegarea lui 
Mircea Bică la un meci încărcat de 
responsabilități este evident că n-a 
reprezentat o măsură înțeleaptă a 
Colegiului central ăl arbitrilor.

Trebuie să ne oprim, însă șl asu
pra stării de nervozitate din rîndu- 
rile echipei crăiovene, care nu este 
nici în folosul ei, Aici al fotbalului, 
in general... Nu poate fi decît aplau
dată evoluția echipei din Craiova în 
acest campionat, ca și în campionatul

r*

trecut, de altfel. Dar nervii îi con
duc de multe ori pe jucătorii aces
tei merituoase formații pe drumul 
nedorit al indisciplinei. Poate că, la 
Pitești, ea n-ar fi pierdut un meci 
pe care îl Începuse cu mult aplomb, 
dacă nervozitatea jucătorilor n-ar fi 
avut, ca primă consecință — cităm 
din raportul observatorului federal 
— „ alterarea execuțiilor tehnice", 
atît de sigure pînă atunci.

. Și, fiindcă vorbim de disciplină, 
să consemnăm atitudinea Iui Angelo 
Niculescu, antrenorul echipei Spor
tul Studențesc. Departe de a atenua 
vina jucătorilor săi Leșeanu și Tănă- 
sescu, primul eliminat din joc în me
ciul cu Petrolul, iar cel de-al doilea 
pus în. fața cartonașului galben (ai 
șașelea, în actualul campionat !). a 
trimis Comisiei centrale de competi
ții și disciplină o scrisoare, prin ca
re se declară de perfect afeord cu 
sancțiunile lui Otto Anderco împo
triva Iui Leșeanu și Tănăsescu. ofe
rind Comisiei „să-i pedepsească cit 
se poate de aspru".

Dacă toți antrenorii și conducăto
rii de echipe ar proceda la fel, jucă
torii ar privi altfel un meci de fot
bal, lupta pentru o victorie sporti
vă, ce hu trebuie cucerită decît cu 
armele sportivității. Și primii bene
ficiari ar fi fotbaliștii și echipele din 
care fac parte ei...

Jack BERARIU

in

★ ¥
Aseară, Colegiul central al arbitrilor a luat în discuție arbitrajul din 

meciul F. C. Argeș — Universitatea Craiova. La această ședință a parti
cipat și tov. general-locotenent Marin Dragnea, prim vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care abordînd tema responsabilității arbitrilor în buna desfă
șurare a meciurilor de fotbal, în instaurarea unui climat 
aceste jocuri, a făcut o serie de recomandări de natură să 
gerea acestor țeluri, la întărirea spiritului de disciplină, la 
ritului de răspundere a tuturor factorilor legați nemijlocit i 
fotbalistică.

Dar, asupra acestei ședințe, vom reveni în numărul de

: favorabil la 
ducă ia ațin- 
creșterea spi- 
de activitatea

mîine.

ECHIPA NAȚIONALĂ DE JUNIORI 
VA EVOLUA IN LUNA DECEMBRIE ÎN TURCIA

DUMINICA, IN CAPITALA
Partidele din campionatul Diviziei 

A care vor avea loc în București se 
vor disputa astfel :

@ Stadionul „23 August", ora 141 
Steaua — Univ. Craiova (meciul de 
tineret-rezerve va avea loc pe tere
nul Steaua, de la ora 10) ;
• Stadionul Dinamo, ora 14 : Di

namo — Jiul (în deschidere, de la 
ora 12, se va desfășura partida de ti
neret-rezerve).

La sfîrșitul lunii viitoare, echipa 
noastră reprezentativă de juniori va 
efectua un turneu, în Turcia, la 
invitația federației de specialitate 
din această țară.

Programul turneului cuprinde trei 
întâlniri, cu adversari încă nedesem
nați (probabil selecționata similară

a gazdelor) la următoarele date șt 
localități: 22 decembrie, la Mersin”; 
23 decembrie, la Tarsus și 26 de
cembrie, la Adana.

A APĂRUT NUMĂRUL

ÎN CAMPIONATUL
392 Al REVISTEI

DE TINERET-REZERVE
Rezultalul meciului de tineret-re- 

zerve F. C. Argeș — Universitatea 
Craiova a fost de 1—1 (0—0) și nu 
1—0, cum dintr-o greșeală, a apărut 
în ziarul nostru de luni.

LOTO-PRONOSPORT
DUMINICA, TRAGERE 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

' O nouă și plăcută surpriză pentru 
participanți’: la 2 decembrie a. c. 
A. S. Loto—Pronosport organizează o 
interesantă și atractivă tragere ex
cepțională Pronoexpres.

La această tragere excepțională, 
„capul de afiș" este deținut de atri
buirea autoturismelor DACIA 1300 
și TRABANT GOI.

Dar nu mai puțin tentant este și 
capitolul excursiilor. Intr-adevăr se 
oferă excursii îh U.R.S.S. — „NOP
ȚILE ALBE" pe ruta : KIEV — 
LENINGRAD — MOSCOVA cu. tre
nul pe o durată de cea. 14 zile. Se 
mai acordă premii în numerar de 

•valoare fixă și variabilă.
Pentru atribuirea tuturor acestor 

cîștiguri se vor efectua 5 extrageri 
de cite 8 numere din 45. In total se 
vor extrage 40 de numere. Vînzarea 
biletelor se va efecte< p’nă în ziua 
de sîmbătă 1 decembrie 1973, inclu
siv.

© Și duminică 2 decembrie a. c. 
se organizează concursuri duble la 
Pronosport participanții avînd posi
bilitatea să participe Ia două con
cursuri cu programe diferite.

Fiecare concurs se va desfășură

de

separat și în paralel pe programe 
diferite (I și 11) pe bază formulei 
actuale, fiind alcătuite astfel: pro
gramul I cu meciuri din campionatul 
de fotbal diviziile A și B din țara 
noastră Și programul ÎI cu meciuri 
din campionatul de fotbal diviziile 
A și B din Italia.

• Tragerea Loto de vineri 30 no
iembrie a.c. va fi televizată direct 
din Studioul de Televiziune cu în
cepere de la ora 18.05. Astăzi și 
mîine sînt ULTIMELE ZILE pentru 
procurarea biletelor.
CIȘTIGtRILF. CONCURSULUI I PRONO

SPORT DIN 25 NOIEMBRIE 1973
Categoria i : (12 rezultate) 9 variante 

10% a 8.774 lei . <
Categoria a 11-a : (11 rezultate) 33 va

riante a 2.494 lei
categoria a in-a : (10 rezultate) 

variante a 280 lei
ClȘTIGURILE CONCURSULUI II 

NOSPORT DIN 25 NOIEMBRIE
Categoria I : (13 rezultate) 1 variantă 

10% a 57.031 lei
Categoria a Ii-a : (12 rezultate) 32 va

riante 10% a 2.141 iei
Categoria a IlI-a : 

variante a 1.435 lei
Cîștigul de 57.081 

Soflan 
județul

508.30

PRiJ-
1373

(îl rezultate) 69,20

lei a revenit lui 
Gura HumoruluiDumltru Uin

Suceava.
Rubrică redactată de 

LOTO - PRONOSPORT

Din sumar:

L
• DESCHIDEREA 'TRADIȚIO

NALEI ANCHETE DE SFÎRȘIT DE 
AN PENTRU „TROFEUL FOT
BAL *73", ACORDAT CELUI 
MAI BUN FOTBALIST ROMÂN 
AL ANULUI

—• Criteriile de alcătuire a 
clasamentului

— In acest număr, primul 
cupon de participare

• După etapa a 15-a a Di
viziei A, comentarii asupra in
constanței echipelor, a com
portării lor oscilatorii.

• Notele acordate jucători
lor și arbitrilor in meciurile de 
duminică ; echipa săptăminii; 
echipa campionatului.

® Alte opinii ale unor spe
cialiști, în cadrul suitei de ma
teriale pe tema „JUNIORII, LA 
ORDINEA ZILEI".

• O NOUTATE : CRONICI SI 
COMENTARII ASUPRA UNOR 
MECIURI DIN DIVIZIA C !

• Numeroase reportaje, 
comentarii din fotbalul de 
te hotare

• Pagina de Magazin 
tern

« Rubricile obișnuite : Inter
viul săptăminii, Dialog cu ci
titorii, Sublinieri, Carnet extern, 
Din fotbalul internațional, 
Campionatele naționale în Eu
ropa.

știri, 
pes-

ex-

4Af



LA TENIS DE MASĂILIE NASTASE LA A DOUA VICTORIE R.P. CHINEZA

29 DE ANI DE LA ELIBERAREA ALBANIEI

DIMENSIUNILE DE MASA ALE EDUCAȚIEI FIZICE
SI SPORTULUI ALBANEZ

ÎN ÎNTRECEREA AȘILOR RACHETEI
• Campionul român termină cu 112 puncte avans ! • 7 turnee cîștigate, 2 finale

SUEDIA 5-1
STOCKHOLM, 27 (Agerpres). —

Reprezentativele de tenis de masă 
Chineze care se află în

3 semifinale pentru Năstase • Alături de marii săi rivali — Smith, Newcombe, 
Okker-in „Turneul campionilor11 • Chris Evert (18 ani!) laureata circuitului feminin

ale R. P.
vizită în Suedia, au evoluat la 
Stockholm 
țării-ga'zdă.
au terminat învingători cu scorul

1. Intîinirea feminină a re- 
cu rezultatul de

în compania echipelor 
La masculin, oaspeții

CLASAMENTELE MARELUI PREMIU F.I.L.T. 1973
de 5.
venit gazdelor
3—0.

Miercuri, la 
loc meciurile

Goteborg, vor avea 
revanșă.

MASCULIN FEMININ
1. ILIE NĂSTASE (România)
2. Tom Okker (Olonda)
3. John Newcombe (Australia) 

Jimmy Connors (S.U.A.) 
Manuel Orantes (Spania) 
Jan Kodes (Cehoslovacia) 
Stan Smith (S.U.A.) 
Tom Gorman (S.U.A.) 
Bjorn Borg (Suedia)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Arthur Ashe (S.U.A.)

P 
P 
P 
p
P 
p 
p
P 
p 
p

ps 12. J. Fillol 
p; 14. O. Parun 

Laver (Australia) 170 p; 16.
17. K. Rosewall (Australia)

Urmează: 11. N. Pillici (Iugoslavia) 210 
(Chjle) 203 p: 13. R. Ramirez (Mexic) 186.5 
(N. Zeelandă) 177 p; 15. R. ’
V. Amritraj (India) 169,5 p: ... ... ...
162 p; 13—19. K. Meiler (R.F.G.) și E. Dibhs (S.U.A.) 155 p: 
20. A. Metrcveli (U.R.S.S.) tu p. Ultimele rectificări de 
punctaj, la jucătorii americani și australieni, se vor face 
după finala „Cupei Davis".

1. CHRIS EVERT (S.U.A.)
2. Evonne Goolagong (Australia)
3. Virginia Wade (Anglia)
4. Helga Masthoff (R.F.G.)
5. Kazuko Sawamatsu (Japonia)
6.
7.
8.
9.

10.

695
660
334
265
168
160
135
125
121
104

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P.

BASCHETBMIȘTII IUGOSLAVI
VICTORIOȘI IM S. U. A

Poporul Albaniei sărbătorește 
miine, 61 de ani de la procla
marea independenței de stat și 
a 29-a aniversare de la elibera
rea sa de sub jugul fascist, 
moment de maximă importanță 
în istoria sa. în toți acești ani, 
harnicul popor albanez a făcut 
pași mari pe calea construcției 
socialismului și a prosperității 
naționale. în condițiile noii o- 
rînduiri, în R.P.Albania mișca
rea de educație fizică s-a dez
voltat rapid, devenind un im
portant factor de edificare și 
dezvoltare a societății socialiste.

Tineretul muncitor a dat do
vada adeziunii depline la felul 
cum este privit în Albania fe
nomenul sportiv, considerînd e- 
dueația fizică și sportul nu nu
mai un spectacol, ci, mai ales 
un mijloc eficace pentru servi
rea intereselor clasei muncitoa-

re. Tn acest scop, organizațiile 
uniunilor profesionale au creat 
activități de masă, pe o scară 
foarte largă. Anul trecut, în 
toate centrele muncitorești și in
stituțiile din regiunea cunoscu
tului port maritim Durres — 
pentru a lua numai un exemplu 
— au fost organizate Spartachiade 
pe ramuri de sport, la 13—18 
discipline. Diverse jocuri spor- 
ve au avut loc și între echipe 
reprezentative ale diferitelor ra
muri economice, ca de exemplu 
transporturile, industria, învăță- 
mintul profesional etc. Aceste 
Spartachiade au fost marcate 
de o participare în masă a 
muncitorilor (între 50—70 la 
sută). Ele au început sub forma 
unor concursuri între brigăzile 
și sectoarele din întreprinderi 
și s-au terminat prin Sparta- 
chiadele pe municipiu, mobili-

pisci- 
găzdu- 

con- 
mai

acest
remarcabile. To-

Linda Tuero (S.U.A.)
Pat Pretorius (R.S.A.)
Olga Morozova (U.R.S.S.)
Katja Ebbinghaus (R.F.G.)
Martina Navratilova (Cehoslovacia)

Neîntrunind numărul minim de turnee disputate, jucă
toarele Margaret Court (353 p) și Billie Jean King (152 P) 
nu sint incluse în clasament. Un plus de 15 p trebuie 
acordat cîștigătoarei finalei Chris Evert — Evonne Goola
gong, care încheie

— dintre care 7 pentru Marele Premiu 
competițiile de

Cu 15 turnee ciștigate in acest an
F.I.L.T. — Ilie Năstase își menține poziția fruntașă în 

sub egida forului internațional al tenisului
ribs în 7 dintre ele: 
(categoria AA), Roma și Barcelona 
(cat. A), Gstaad, Cincinnati și Paris- 
Coubertin (cat. B), Queens-Club 
(cat. C). în alte două turnee — la 
Bournemouth și în „Cupa Dewar" 
— el s-a clasat al doilea, fiind în
vins în finale, iar de trei ori este 
creditat cu „bronzul" de semifina- 
list, la Los Angeles, Chicago și 
„Trofeul Melia"-Madrid. în număr 
de puncte, la care se adaugă și cele 
culese în cadrul „Cupei Davis", 
unde a fost prezent cu echipa 
României în semifinalele prestigioa
sei competiții, performanta lui Năs
tase echivalează cu un total-record 
de 610 p, cu peste o sută mai mult 
decît cele obținute de al doilea cla
sat, puternicul său rival, olandezul 
Okker. Distanța care separă pe li
der de urmăritorii săi este și ea 
grăitoare pentru dimensiunile victo
riei obținute de tenismanul român. 

Ultimul act al circuitului-mara- 
ton s-a consumat pe meridiane di
ferite, la Buenos Aires și Johannes
burg, unde au avut loc turneele

Pentru a doua oară consecutiv, în 
fruntea listei așilor rachetei, care-și 
dispută anual Marele Premiu al 
Federației internaționale de tenis, 
se află înscris numele campionului 
român, maestrul emerit al sportu
lui Ilie Năstase. Subiect de mîndrie 
pentru fiecare iubitor de sport din 
țara noastră, acest nou succes cer
tifică înalta clasă a cîștigătorului 
marii competiții, reunind la start 
întreaga elită a tenisului. -

Actuala ediție a Marelui PreTwft 
— F.I.L-T. a constituit un adevărat 
record de anvergură, ea însumind 
nu mai puțin de 51 de turnee in
ternaționale, desfășurate în 22 de 
țări din toate continentele. Cifră 
uriașă, care trebuie însă redimen- 
sîonață la semnificația sa reală, 
multe din aceste turnee disputîn- 
du-se în paralel. In total, competi
torii au avut de parcurs 26 de eta
pe, în tot atîtea săptămîni de în
trecere.

Pentru Ilie Năstase, statistica 
participărilor indică 17 turnee la 
care a luat startul, terminînd victo-

Roland Garros

SE CONSTATA UN PROGRES
(Urmare din pag. I)

ANGELESCU CONFIRMĂ; 
PONGRAȚ IN REVENIRE

așaImpresia cea mai bună — 
cțim menționam și în cronica noas
tră •— au lăsat-o spadasinii în frun
tea cărora s-a situat Liviu Angc- 
lescu, noul campion balcanic și e- 
te'meht de bază al echipei (cu nu- 
xțai două- asalturi pierdute). Exce- 
entul tehnician al. planșei. A. Pon- 
îrâț — după o evoluție sub liota 6- 
liȘnuita la „individuale" — a de- 
,-enit „omul nr- 1“ al echipei du-' 
dnd tot -greu) în dificilul meci cu 
toririatia Iugoslaviei șj .realizând in 
.2. asalturi — Îl victorii (!). Cam- 
lionul balcanic de anul trecut, 
'• Popa, s-a numărat și acum- prin
ce protagoniștii finalei (dobîndind 
Ocul II), și-a adus contribuția și la 
'îccesul echipei dar a manifestat 
ructuații ca și C. Dnțu care s-a re- 
li-esaț abia în finalul întrecerii pe 
ehipc.
LORETISTELE AU RAMAS DATOARE

drăzneață în care Petruș și Kuki 
s-au arătat a fi doi titulari auten
tici- Primul nu mai are nevoie de 
prezentare. A cîștigat și individua
lele de o manieră proprie, iar Kuki, 
și el, în pofida tinereții... competi- 
ționale, a justificat încrederea, a- 
ducînd pe planșă un repertoriu 
tactic și tehnic destul de bogat.

Semnele de întrebare au existat 
în privința celui de al treilea com
ponent al echipei, antrenorii îm- 
părțindu-și opțiunile între Buricea 
și Moise. Mi acest Campionat bal
canic, Buricea ne-a convins mai 
mult. .A fost mai lucid și mai te
nace- Poate, uneori, a tras cam ste 
reotip, dar în orice caz este de pre
ferat unui scrimer care pentru o 
fază spectaculoasă riscă o tușă. Așa 
cum a fost Moise. Talentat, dar i- 
nSgai în comportare, deseori „des
coperit" în fața unor adversari sub 
valoarea .sa- 
plină i s-ar 
obligația de

O anumită autbdisci- 
impune. La fel ca 
a lucra mai mult ..

și

turneul de la Johannesburg. ■

de închidere. Urmează însă proba 
festivă de cădere a cortinei — hors- 
concours — cea care se dispută 
săptămâna viitoare (3—9 decem
brie), la Boston. „Turneul campioni
lor". Primele 8 nume înscrise în 
clasamentul final vor fi prezente și 
pe lista participanților la turneu. 
Cu o mențiune 
8-lea, care va fi cu 
Gorman. Chiar dacă 
Borg ar fi cîștigat 
finală argentiniană, 
devansat de american, care primeș
te încă o cotă de puncte la apro
piata finală a „Cupei Davis", S.U.A. 
—Australia.

La Boston (statul Massachussets) 
se fac intense pregătiri pentru găz
duirea „Turneului campionilor". 
După cum anunță un recent bule
tin de presă al societății britanice 
Commercial Union (coorganizatoa- 
rea Marelui Premiu), turneul se va 
desfășura în sala „John Hynes Au
ditorium", folosită pînă acum pen
tru expoziții. Tribunele, cu o capa
citate inițială de 2.000 locuri, au 
fost mărite pentru a putea adăposti 
5000 de spectatori. Se va juca pe o 
suprafață sintetică, podiumul de 
parchet fiind acoperit cu un covor 
din „Mateflex". Amănuntele sis
temului de disputare nu ne-au fost 
comunicate încă, dar este aproape 
sigur că va fi folosit cel de anul 
trecut, de la Barcelona, unde au

pentru cel de al 
siguranță Tom 
tînărul suedez 
ghinionista sa 
el ar fi fost

La numai 18 ant, Chris Evert cu
cerește laurii marelui „serial“ fe

minin.
fost două grupe preliminare, de pa
tru, pentru stabilirea semifinaliști- 
lor. Reamintim că precedentele trei 
ediții ale turneului au revenit, în 
ordine, Iui Stan Smith (în 1970, la 
Tokio) și de două ori lui Ilie Năs- 
tase (1971 Paris și 1972 Barcelona).

Și acum două cuvinte despre Ma
rele Premiu feminin. A cîștigat tî- 
năra americancă Christine Marie E- 
vert, în vîrstă de 18 ani, după un 
„duel'* foarte strîns cu australianca 
aborigenă Evonne Goolagong. pe ul
timele secvențe de întrecere. Evert, 
cu 35 p avans înaintea ultimului 
turneu, la Johannesburg, a rezistat 
cu succes, calificîndu-se în finală. 
De notat totuși că Margaret Court 
și Billie Jean King, considerate cele 
mai bune jucătoare, au avut un nu
măr limitat de apariții în circuit.

Pentru anul viitor, organizatorii 
Marelui Premiu (Commercial Union 
și F.I.L.T.) preconizează schimbări 
în sistemul de 
două circuite, 
cuprinzînd un 
Cele mai mari
ma. Roland Garros, 
Forest Hills, la care 
turnee în A.merica 
(cinci), Asia și Australia (cîte unul). 
Deci, comparativ, un program mai 
liber pentru așii rachetei. Sau — 
cine știe? — porți deschise spre al- . 
te forme de competiție.

disputare. Vor exista 
pe
total
vor fi

DE LA SABIEEȘECUL
UN SIMPLU ACCIDENT?

categorii, prima 
de 17 turnee, 
în ordine, Ro- 
Wimbledon și 
se vor adăuga 
(șase). Europa

27 (Agerpres).
Selecționata masculină 

chet a Iugoslaviei și-a 
turneul în S.U.A. jucând 
water cu reprezentativa 
Oklahoma. Baschetbaliștii 
au obținut victoria cu scorul de 
80—77 (39—44). Aceasta a fost cea 
de-a patra victorie repurtată de 
echipa oaspete.

Floreta fan'.inlnă a fost net do- 
sinată de. sportivele noastre care 
iau numărat cu toate (Moldovan, 
•raga. Pricop. Burtos), printre fina- 
:ste. iar în, proba pe. echipe n-au 
ief-dut decît două asalturi (în me
iul cu echipa Bulgariei) Sat-isfac- 
ile prilejuite i’.~ cric 
ți fost.
11 mii 
itelpr 
porii Ve 
efientă ---- ....
ebut) dur în finala profiei indivi- 
hale; iiici trăgătoarele noarire nu. 
u strălucit ca în alte ocazii Bar
i's a trecut printr-o eclipsă brusca 

■ kuriărătoare. Draga s a complicat 
unii în eîteva asalturi. Pricop și 
i. mai. puțin .decisă, iar d'etre țba- 

tâșhit în frunte zeloasa elevă
tp. .Satu Mare. Marcela Moldovan .

de cele dacă titluri\ ■
îți; parte umbrite, de nive- 
scăzut ai întrecerilor flore- 
Au evaluat, e drept, niiilte 
foarte tinere lipsite (ie ex- 
(echipa Greciei se afla la

* a

PETRUȘ SI KIJKI. DG| TITULAR' 
AUTENTICI

Confirmînd așteptările. 
lascnlină de Floretă a R-mâniei a- 
■icerit și în acest an. tițli'l de cam- 
ioană balcanică L-a cîștigat intr-o 
n-mulă de competiție oarecum în

de 
e-

După locul 1 la individualele 
sabie și mai ales după felul cum 
valuaseră trăgătorii noștri, nădăj
duiam într-un succes și la echipe. 
N-a fost așa. Băieții noștri s-ați.. 
oprit tocmai la meciul cel mai im
portant, în partida cu sabrerii bul
gari. Au, acționat prea lârg. au „pa
sat-* inițiativa adversarilor lor, lă- 
sîridu-sa’egalați și în cele din ur
mă înlrecuti la limită-.. Pop și Ma
rin n-au măi' fost ei S-au bazat, 
poate, și pe prezența lui Nilcă, tră
gătorul care a adus un plus de ma
turitate îri echipă Dar Nilcă — s-a 
uitat prea repede — venea de la 
.un turneu epuizant cel de la Mos
cova. Ne-a păi ut rău că tinerii nos- 

’ tri
drept scuză arbitrajele 
priite lor slăbiciuni 1 
știe.
tontă 
mul.

Nu
eu totul 
de seniori
României' . Lipsa de decizie l-a îm

piedicat să obțină măcar o victorie 
la sabrerii turei. Dar se noafe con
cepe un sabrer nedecis ?

Radu VOIA

• TELEX •

saljreri; în totalitate, au găsit 
? și nu pro- 
La sabie, se 

trebuie să ataci continuu, cu 
convingerea, să acționezi pri-

ne-a plăcut Mustață. A fost 
nitul decît la naționalele 

sau la finalele „Cupei

A început turneul de șali de fa Madrid 
Iată rezultatele înregistrate în prima 
rundă: Hort (Cehoslovacia) — Bellon 
(Spania) 1—0: Panno (Argentina) — Gar
cia (Cuba) 1 —.............
Calvo (Spania)
— Pianinei 
(Porto Rico)

-0: uhlmann (R.D.G.) 
1—0: “ ...

(Iugoslavia) ’»—l
— Portlsch

Furman (U.R.S.S.)
72: Kaplan

(Ungari al

Campionatul 
a continuat

de baschet 
meciurilor 

etape, fată 
Ignis. — 

— Snaldero

masculin italian 
cu desfășurarea 

din cadrul celei de-a patra 
rezultatele mat • • •
Rrina 86—65 (49—37): 
97—80: Alco 
sament conduce Ignis, cu 8 p
■
Selecționata de rugby In XIII a Aus
traliei a întîlnit la Leeds echipa Mari' 
Britanii. Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 14—6 (4—6).

importante:
Forst

Sapopori 76—53. în cin

zînd muncitorii din branșa res
pectivă a economiei, în care s-a 
înregistrat pînă la o treime din 
numărul total al muncitorilor.

In combinatul textil „Mao 
Tze dun“ din Berat, lucrătorii 
fabricii sînt cunoscuți drept 
mari iubitori de sport. Aici, 
handbalul și înotul sînt practi
cate în masă, de către aproxi
mativ 70—80 la sută dintre 
muncitori. Pentru a crea con
diții superioare sportivilor săi, 
întreprinderea a realizat, sub 
forma unei acțiuni voluntar-pa- 
triotice, construcția unei 
ne proprii, care astăzi 
iește antrenamente și 
cursuri de înot în cele 
bune condiții.

Succesele realizate în 
domeniu sînt
tuși, se preconizează acordarea 
unei atenții crescute educației 
fizice și sportului din partea 
tuturor muncitorilor. în scopul 
evitării unilateralității 
dezvoltării sportului 
sub formă de campionate. De 
asemenea, se stimulează iniția
tivele din cadrul uniunilor pro
fesionale pentru construirea u- 
nor edificii soeial-culturale prin 
forțe proprii. în acest 
muncitorii mineri de la 
liaj (districtul Tepelene) 
menajat o plajă pe rîul 
pusă la dispoziția iubitorilor de 
înot. La rîndui lor, muncitorii 
din falirica 
transporturi 
limentației 
Shkodra au 
forțele lor, 
sportiv.

Unul 'dintre 
tanți stimuli 
această activitate este decerna
rea titlului de 
sportiv 
țește la 
iubitor 
bania.

HANDBALDE
mare complex

FIȘIER

meci de baraj pentru 
în turneul final al C.M.
reprezentativa Austriei 
Meciul s-a încheiat cu

de bas- 
continuat 

la Stil- 
statului 

iugoslavi

de încălțăminte, din 
și din sectorul a- 

publice din orașul 
ridicat, numai prin 
un

și al 
exclusiv

NEW YORK,

cei mai impor- 
morali pentru

„Muncitor și 
de elită", care însufle- 
mari izbînzi pe fiecare 

de sport din R.P. Al

27 (Agerpres).
de handbal a

va susține două întîlniri

mod, 
Mema- 
au a- 
Vjosa,ÎNTlLNIRI INTERNAȚIONALE

JUVENTUS-INDEPENDIENTE,
0 PSEUDO-FINALA

// • ••

TURNEUL FINAL AL C.M.

Suediei s-a 
final.

A „CUPEI INTERCONTINENTALE"

MOSCOVA.
Echipa masculină
U.R.S.S.
în compania selecționatei R. 
Germania. Primul joc va avea 
la 2 ianuarie Ia Bremen, iar 
de-al doilea — la 4 ianuarie 
Essen. Ambele echipe se pregă
tesc în vederea campionatului mon
dial.

• La Viena, în preliminariile 
C.M. de handbal: Austria — Spa
nia 18—17 (7—11).

Astăzi, pe stadionul olimpic din 
Roma, se dispută a 14-a finală a 
Cupei Intercontinentale, trofeu ră
mas neoficial, prin refuzul sistematic 
al forurilor de conducere al fotba
lului european (U.E.F.A.) și al celui 
mondial (F.I.F.A.) de a lua sub pa
tronajul lor competiția dintre cîș- 
tigătoarele Cupei campionilor euro
peni și a Cupei Libertadores (care 
ține loc de Cupă a campionilor A- 
mericii de Sud).

Pusă mereu în discuție, mai 
ales în urma refuzului echipei olan
deze Ajax Amsterdam de a disputa 
o competiție pentru care---- iiefiind
oficializată — nimeni nu o putea 
trage la răspundere, Cupa Intercon- 

anul 
insis-

tinentală se joacă, totuși, și 
acesta, dar mai ales în urma 
tentelor echipei argentiniene înde 
pendiente Buenos Aires. Ajax, 
n-a disputat finala intercontinentală

care

lată rfștlgătoaiele celor 13 ediții 
disputate pînă acum in cadrul Cu
pei Intercontinentale :

1960 — Real Madrid
1961 — Penarol Montevideo
1962 — F.C. Santos
1963 — F.C. Santos
1964 — Internazionale
1965 — Internazionale
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972 — Ajax Amsterdam

— Penarol Montevideo
— Răcni" Buenos Aires
— Estudiantes Buenos Aires
— A.C. Milan
— Feyenoord Rotterdam
— National Montevideo

pe echipe nici acum doi ani, a sus
ținut că un asemenea meci 
unor jucători sud-americani 
cuți drept foarte duri nu 
aduce decît încărcarea calendarului 
eompetiț.ional și accidente care pot 
cîntări greu în disputele interne pen
tru supremație. Independiente își 
punea însă mari speranțe în dispu
tarea acestei finale, se pare mai 
ales prin prisma avantajelor mate
riale aduse de încasăriie la un ase
menea meci de primă mină. Propu
nerile echipei argentiniene de dis
putare a finalei Cupei Intercontinen
tale au fost n.umeroase. ele înmul- 
țindu-se pe măsură ce întîlneau noi 
refuzuri din partea echipelor euro
pene. La un moment dat. se părea 
că adversara lui Independiente va 
fi, echipa spaniolă Real, Madrid, care 
nu fusese . totuși decît... semifinalistă 
în ediția trecută a C.C.E. Pînă la 
urmă însă, Juventus Torino, finalista 
de anul trecut, a primit propunerea 
de a. disputa un singur meci, con- 
t.înd drept finală a Cupei Intercon
tinentale, și acesta in Italia, un a- 
vanțaj desigur foarte: mare, pe care 
însă Independiente l-a acceptat cu 
bună știință ! ,

Echipa din Buenos Aires a pâră-

contra 
cunos- 

poate

Sala de sport a Institutului de cultură fizică „Vojo Kushi" din Ti
rana, unde in fiecare an 440 de studenți și studente se pregătesc in

tens pentru a deveni profesori și antrenori.

sit duminică noaptea capitala Argen
tinei și în cursul zilei de luni a 
sosit la Roma. Din lotul de 16 ju
cători ai lui Independiente (de patru 
ori pînă acum campioană a Argenti
nei) fac parte, printre alții, Santoro, 
Commisso, Lopez, Bertoni, Magliore, 
Giuliano, Mendoza și Arispe.

Juventus Torino, care desigur se 
va strădui să aducă trofeul în Ita
lia, a susținut duminică o dificilă 
partidă de campionat, 
unde însă a terminat 
2—2 cu A. C. Milan, 
Cupei cupelor. O formă 
a arătat atacantul său 
autor a 
la Milano. Comentatorii italieni îsi 
aduc aminte că, în 1964 și 1965, în 
finala disputată între campioana 
Italiei (pe atunci Internazionale Mi
lano) și Independiente, victoria a 
revenit de fiecare dată câștigătoarei 
C.C.E. De asemenea, se remarcă că, 
din cele patru participări ale sale 
în finala Cupei Intercontinentale, 
Independiente Buenos Aires nu a 
reușit niciodată să cîștige trofeul. 
Și cum viitorul acestei competiții 
este foarte incert, poate că acum ar 
fi momentul !

la Milano, 
la egalitate, 
deținătoarea 
foarte bună 

Anastasi, 
două goluri în meciul de 

Comentatorii italieni își

D. Gr.

AZI, PARTIDE
„OPTIMILE"

Ultima etapă din acest an in Cu
pele. europene începe astăzi. . In 
Cupa U.E.F.A, au loc întâlnirile din 
prima manșă a optimilor de finală, 
urmîhd ca la 12 decembrie să se dis
pute partidele retur. Așadar, insă, 
în acest an vor fi cunoscute echipe
le care — ca și în C.C.E. si Cupa cu
pelor — își vor relua disputele în 
cadrul sferturilor de finală, în pri
măvara anului următor.

Programul, manșei de azi a opti
milor în Cupa U.E.F.A. este deosebit 
de atractiv. Capul de afiș îl deține 
meciul dintre cele două fruntașe în 
campionatul Angliei, Leeds United 
si din eel portughez, Vitoria Setubal. 
în ambele campionate aceste forma
ții sint lidere autoritare și continuă 
să fie neînvinse ! Se știe însă cit de 
greu s-a calificat Leeds în partida 
cu Hibernian Edinburgh, Calificarea 
a fost decisă în al doilea meci, în 
urma loviturilor de la 11 m. Sco
țienii. au contestat meciul pentru că 
arbitrul jocului nu a luat măsuri 
pentru a evacua terenul de Cîțiva 
oficiali englezi în momentul cînd s-au 
executat penalțy-urile. Contestația a 
fost acceptată, arbitruL fiind sancțio-

TELEX • TELEX • TELEX •
Din cauza lipsei de zăpadă au fost anu
late două mari competiții care urmau 
să aibă loc în Franța la sfîrșitul aces^- 

săptămîni. Este vorba de competiția 
‘.e întrecerile 

ambele

tei .... ............. . ....--
„Turneul celor trei văi" și 
de slalom de la MontseiteVre. 
conți nd pentru „Cupa Europei".

Federația vest-germană de schi 
semnat pe Helmut Weinbuch 
tehnic al competițiilor pentru

l-a de- 
director 
probele 

«alpine și nordice. împreună cu antreno
rul șef Kuno Messman. Helmut Wein- 
buch va coordona și pregătirile echipe’ 
naționale.
91
Concursul de ciclocros desfășurat în lo
calitatea elvețiană Dîetlîkon. s-a înche
iat cu victoria belgianului Albert van 
Danirpe, cronometrat pe. distanță de 22 
km cu timpul de 57:46. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatriotul 
Norbert Dedeckere — la 23 secunde 
elvețianul 'Peter Friscliknecht — la

său 
si 
48

see. Ciclistul francez 
ocupat locul cinci, la

Andre Atnould a
1:49 de învingător.

de 250 de mileCursa automobilistică
de la Daytona Beach, ultima probă a 
competiției „G.T. Challenge Cup". â 
fost cîștigată de americanii Peter Gregg 
și Hurley Haywood, care au concurat 
pe o mașină ..Porsche Carrera". învin
gătorii au realizat pe distanța de 402.335 
km o medie orară de 112.160 km. fiind 
urmați în clasament de echipajele con
duse de Warren Agor și Mike Keyser — 
ambii pe Porsche Carrera". în 
acestei, victorii. Peter Gregg și 
Haywood au. ocupat primul ioc i 
samentul final al competiției 
n 
Revista spaniolă de specialitate 
rlumM l-a desemnat pe campionul mon
dial Jackie Stewart cel, mai b.un pilot 
al anului 1973. Campionul scoțian ur
mează să sosească la 20 decembrie la 
Madrid pentru a primi trofeul.

i urma
Hurley 
în cla-

„Cri te-

SUEDIA CALIFICAU
IN TURNEUL FINAL Al C.M.

Aseară, la Gelsenkirchen (R. F. 
Germania), s-au întîlnit pe teren 
neutru, în 
calificarea 
de fotbal, 
și Suediei.
rezultatul de 2—1 (2—1) în favoa
rea fotbaliștilor suedezi.

Astfel, echipa 
lificat în turneul

MtlNCHEN, 27 (Agerpres). — Tragerea 
la sorți a celor patru grupe ale turneu
lui final al C.M.. care Va avea loc la 5 
ianuarie la Frankfurt pe Main, va 11 
televizată în direct. In dimineața ace
leiași zile, Comitetul FIFA. al „Cupei 
mondiale" se va reuni pentru a defini 
criteriile geografice de care se va ține 
seama în procedura de tragere la sorți. 
Lucrările congresului F.I.F.A. se vor ține 
la 11 iunie, la Palatul congreselor din 
Frankfurt pe Main, cu două zile înainte 
de începerea Campionatului mondial. 
Congresul din vara anului viitor va co
incide cu a 70-a aniversare a Federației 
internaționale de fotbal. Cu acest prilej 
va fi ales președintele FIFA (pe o peri
oadă de patru ani), post deținut ac
tualmente de englezul Stanley Rous. 
Congresul va fi precedat de reuniuni ale 
U.E.F.A. și Comitetului executiv al 
F.I.F.A.

Din Miinchen se anunță că vînzarea 
biletelor peste hotare decurge în mod 
satisfăcător. Cele mai multe bilete (30 000) ‘ 
au fost solicitate de Brazilia. în Anglia 
au fost vîndute pînă acum 14 260 ffilete, 
iar în Scoția — 18 760. Au mai sosit ce
reri de bilete din Canada, Mexic, Japo
nia, Australia și alte țărl.
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nat, dar rezultatul a fost omologat 
în favoarea formației engleze.

Și alte întîlniri de azi se prezintă 
foarte atractive. Va continua Loko
motive Leipzig seria succeselor (rea
lizate pînă acum cu A. C. Torino șl 
Wolverhampton Wanderers) și cu 
Fortuna Diisseldorf ? Echipele sovie
tice Dinamo Kiev și Dinamo Tbilisi 
susțin pe teren propriu partide difi
cile cu V.f.B. Stuttgart și respectiv 
Tottenham. Un alt joc interesant, la 
Liege : Standard — Feyenoord. In 
fine, la Budapesta, Honved — lider 
în campionatul Ungariei — primește 
replica echipei Ruch Chorzov, la Nice 
formația locală, O.C.G., va întîlni pe 
F. C. Koln, iar la Ipswich. „ll‘‘-le 
din localitate va juca cu olandezii 
de la Twente Enschede.
■■W «I

S-a născut la 10 aprilie 1954 în ora
șul Halle; are 1.67 m înălțime, 48 kg; 
este elevă de liceu, desfășurîndu-șj 
activitatea sportivă la clubui Dynamo 
Berlin și avîndu-1 ca antrenor pe 
Jurgen Heritz. A debutat în compe
tițiile internaționale de mare anver
gură în 1970, luînd startul la campio
natele mondiale de la Ljubljana, unde 
realizează eîteva performante specta
culoase șl se anunță una dintre au
tenticele valori ale gimnasticii fe
minine din R.D. Germană. In conti
nuare este prezentă cu regularitate 
în echipa reprezentativă a țării sale, 
obținînd de fiecare dată rezultate 
care îl autentifică talentul și buna 
sa pregătire.

în 1970. la C.M. de la Ljubljana, 
prea puțini dintre speclalișiii ama
tori de pronosticuri îi acordau vreo 
șansă Angelikăl Hellmann, la apa
riția sa în arena internațională. To
tuși. alături de Karln Janz și Erika 
Zuchold. învățînd de la școala aces
tora, tînăra sportivă de 16 ani pro
duce o impresie deosebită, clasîn
du-se în două finale, la sărituri și 
bîrnă, dar nerealizînd mai mult. Un 
an mal tîrzlu, însă la europenele de 
la Minsk, Angelika urcă pentru pri
ma oară pe podiumul unei întreceri 

I de mare
| pe locul

campioanele Europei, ___ ,____
Lazakovici. Firește, nu nutea lipsi 
din echipa țării pentru Jocurile O- 
limpice, competiție în care ișl aduce 
o contribuție substanțială la clasarea 
formației sale pe locul doi. In dis
puta individuală, Angelika se cla
sează pe locul șase la Individual 
compus, pe locul cinci la sol șț pe 
șase la paralele. După retragerea — 
socotită de mulți prematură — a 
Erikăl Zuchold șl apoi a lui Karln 
Janz, ea devine nr. 1 al gimnasticii 
feminine din R. D. Germană. La Lon
dra, în octombrie trecut, Angelika 
reprezintă cu cinste țara sa, cuce
rind medalia de aur la sărituri (îm
preună cu Turișceva) șl se clasează 
pe locul doi la paralele.

Calitățile sale de bază: precizie și 
siguranță deosebită în mișcare, dina
mism în execuție, expresivitate, dîr- 
zenle și putere de muncă.

prestanță, clasîndu-se 
trei la bîmă, după 

Turișceva și

„CUPA DAVIS"

PREGĂTIRI PENTRU FINAEA
S U A. - AUSTRALIA

NEW YORK. 27 (Agerpres). 
Cleveland se fac i,.':_ ; ,__
în vederea finalei celei de-a 62-a e- 
diții a competiției de tenis „Cupa 
Davis" în care se vor întîlni — înce
pând de .vineri reprezentativele S.U.A., 
deținătoarea „Salatierei de argint" 
și Australiei. Pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, finala 
va disputa pe teren acoperit și 
o suprafață de joc din material 
tetic.

într-un interviu acordat reprezen
tanților presei internaționale, căpi
tanul echipei S.U.A., Dennis Ralston 
a declarat între altele : „Intîinirea 
se anunță dificilă, dar noi putem câș
tiga. Jucătorii noștri silit mai tineri 
și mai rapizi Și se pot impune în fața 
australienilor". Ralston a anunțat ca 
certă prezența în echipă a jucătordot 
Stan Smith și Erik Van Dillen. 
Primul va juca în probele de simplu 
și va. face pereche cu Van Dillen în

La
intense pregătiri

se 
pe 

sin-

proba de dublu. Ralston 
țat care va fi al doilea 
tru partidele de simplu, 
se aleagă între T. ~ 
Riessen.

în corespondențele lor, comenta
torii agențiilor internaționale de 
presă transmit că echipa Australiei 
datorită valorii și experienței jucă
torilor săi are șanse să recucerească 
trofeul. Antrenorul Neale Fraser a 
alcătuit o formație redutabilă în 
care figurează celebrii Rod Laver, 
John Newcombe și Ken Rosewall. Al 
patrulea jucător este Mal Anderson, 
în vîrstă de 38 de ani. Veteranul for
mației cămine totuși Rosewall, în e- 
tate de 39 ani. Laver are 35 de ani, 
iar Newcombe. 29 ani.

Este pentru a 28-a oară cînd echi
pele Australiei și S.U.A. se întîl- 
nesc în finala „Cupei Davis". Scorul 
acestor întîlniri este 14—13 în favoa
rea australienilor.

nu a anun- 
jucător pen- 
urmînd să 

Gorman și U.

Redacția si administrația: București str Vasilc Conta nr. 16; telefoane: centrală 1110.05 secția corespondenți 11.5109 interurban T2 si 286 i telex: sportrom buc. 180. Tiparul „I. P. ..Informația" București 40.368


