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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI COMUNE 
A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
ANUL XXIXȘl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII

ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
In zilele de 27—28 noiembrie 1973, a avut loc, sub 

președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara co
mună a Comitetului Central al Partidului 
mân și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Sociale a României.

La ordinea de zi au fost înscrise :
1. — Proiectul Planului național unic

Comunist
Economice ți

Ro-
energeticii Plenara a adoptat o hotărire care 
publicității.

Plenara a aprobat cu multă satisfacție 
internațională desfășurată în anul 1973 de

va fi dată

de dezvoltară 
economică și socială și Proiectul Bugetului de Stat ale 
Republicii Socialiste România pe anul 1974 ;

2. — Cu privire la principalele probleme ale dezvol- 
♦ării energetice in România și măsurile de economisire 
a combustibilului și energiei electrice ;

3. — Probleme internaționale.
In încheierea discuțiilor pe marginea punctelor in- 

tovarășul 
Partidului

scrise la ordinea de zi, a luat "cuvintul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al 
Comunist Român.

Cuvintarea va fi dată publicității.
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și 
României au dat o inaltă apreciere expunerii

Român și 
Sociale a 

---------- ------ secretaru
lui general al partidului, în care au fost analizate pe 
farg probleme de deosebită însemnătate pentru înfăp
tuirea cu succes a programului Congresului al X-lea și 
hotărîriFor Conferinței Naționale și și-au însușit întru 
totul aprecierile, orientările și sarcinile cuprinse in cu- 
vîntare. De asemenea, plenara a apreciat in mod de
osebit activitatea și contribuția esențială a secretarului 
general al partidului la elaborarea și transpunerea in 
viață a politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru.

luind în discuție proiectele Planului național unic de 
dezvoltare economică și socială și Bugetul de Stat ale 
Republicii Socialiste România, pe anul 1974, plenara a 
constatat că acestea corespund orientărilor fundamentale 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională, 
de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale, de 
creștere neîncetată — pe această bază — a nivelului 
de trai al întregului nostru popor.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României au aprobat in unanimitate prevederile proiec
telor Planului și Bugetului și au stabilit să fie supuse 
Morii Adunări Naționale spre legiferare.

Plenara a apreciat ca deosebit de importante și a 
aprobat in unanimitate măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri cu privire la dezvoltarea energeticii 
in Republica Socialistă România și economisirea com
bustibililor și energiei electrice.

In legătură cu planul de stat pe 1974 și problemele

activitatea
.----- ... ---- ---- — Comitetul

Executiv și Prezidiul Permanent ale C.C. al P.C.R., de 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România. Plenara a scos in evidență contri
buția de seamă a secretarului general al partidului la 
aplicarea consecventă în viață a orientărilor politicii ex
terne a Partidului Comunist Român și României stabi
lite de Congresul al X-lea și Conferințo Națională ale 
P.C.R.

în legătură cu problemele internaționale, plenara a 
adoptat o hotărire care va fi dată publicității.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României au aprobat in unanimitate propunerile Comi
tetului Executiv cu privire la o corelare mai judicioasă, 
in cadrul ramurilor, a salariilor muncitorilor calificați și 
majorarea salariilor tarifare de bază din categoriile in
ferioare.

Aprobind aceste măsuri, plenara își exprimă convin
gerea că oamenii muncii vor depune și in viitor o acti
vitate tot mai intensă pentru sporirea productivității 
muncii, realizarea de economii, moi buna gospodărire a 
mijloacelor materiale și financiare, pentru realizarea 
planului cincinal înainte de termen și la un nivel supe
rior, in condițiile unei înalte eficiente a intregii activi
tăți economico-sociale, osigurind — pe baza dezvoltării 
permanente a economiei și a venitului național — creș
terea continuă a bunăstării celor ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R, a stabilit ca, in principiu, Con
gresul al Xl-lec al Partidului să aibă loc in ultimul tri
mestru al anului 1974, urmind ca data exacta și măsu
rile organizatorice ce se impun pentru pregătirea Con
gresului să fie hotărite de o plenară ulterioară.

Plenara C.C. al P.C.R. adresează organizațiilor 
partid, comuniștilor, oamenilor muncii, intregului nostru 
popor chemarea de a nu-și precupeți eforturile pentru a 
da viață noilor obiective ale dezvoltării economice și so
ciale a patriei, pentru înfăptuirea sarcinilor planului pe 
1974, pentru realizarea cincinalului inainte de termen.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român iși ex
primă convingerea că uriașa capacitate creatoare pe 
care o reprezintă forța unită a națiunii noastre tn lupta 
pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului, 
va asigura realizarea in bune condițiuni a sarcinilor și 
obiectivelor cuprinse in hotăririle plenarei, in expunerea 
secretarului general al partidului, transpunerea în viață a 
mărețului program de înaintare accelerată a României 
pe calea bunăstării și civilizației, de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.
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ÎN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE LUPTE GRECO-ROMANE
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A LUAT O SERIOASA OPȚIUNE f

de la ora 10, și 
Ia ora 17, tot în

limpic Nicolae Martinescu (Dinamo) 
și Zoltan Szilak (Steaua) rezulta
tul era favorabil luptătorilor de la 
Steaua cu 14—12. Spre surprinderea 
tuturor tînărul sportiv de Ia Steaua 
a realizat un salt spectaculos și a 
luat conducerea cu 3—1 in meciul cu 
Martinescu. El și-a păstrat avantajul 
în continuare Încheind repriza cu 
5—3, după ce Martinescu trecuse de 
două ori prin momente foarte difi
cile. La începutul reprizei secunde, 
etnd punctajul devenise egal (5—5), 
a fost rindul dinamovlstului să exe
cute un salt cu care șl-a dus ad-

In programul de azi, tururile IV 
și V. dimineața 
după amiază de 
sala Floreasca.

Joi 29 noiembrie 1973

Nicolae Martinescu execută o centurare laterală cu Florea Crăciun (Pro
gresul), pe care, in final, n-a reușit să-l fixeze cu umerii pe saltea, invin- 

gindu-l prin descalificare.
Foto Paul ROMOȘAN

Miercuri dimineața, în sala Flo- 
reasca din Capitală, au început în
trecerile turneului final din cadrul 
campionatului diviziei de lupte greco- 
romane. Cele șase formații prezente 
la această ultimă fază a competi
ției s-au străduit să se comporte cit 
mal bine pentru a ocupa un loc 
fruntaș in ierarhia națională. Tra
gerea la sorți a hotărît ca încă 
din prima zi să se dispute meciul 
decisiv pentru titlul de campioană, 
în această confruntare fiind anga
jate formațiile Dinamo și Steaua. 
Așa cum se anticipa, cele două e- 
chipe, de valori sensibil egale, au 
realizat o întrecere extrem de dis
putată, al cărei rezultat a stat sub 
semnul incertitudinii pînă la decizia 
din meciul „greilor". în final, Di
namo și-a adjudecat victoria, la li
mită, cu 16—14, lulnd o opțiune se
rioasă pentru cucerirea celui de al 
23-lea titlu.

Partida s-a disputat într-o atmo
sferă caracteristică marilor derby-uri 
create de „galeriile" celor două clu
buri, care și-au Încurajat favoritele 
de la primul pînă la ultimul sunet 
de gong. Pînă înaintea meciului de 
la cat. 100 kg, dintre campionul o-

REZULTATELE NORMELOR DE CONTROL RELEVĂ

versarul în pod de unde nu l-a mai ' 
scăpat pînă ce arbitrii n-au con
semnat tușul. Și, astfel, Dinamo a 
preluat conducerea cu 16—14, rezul
tat cu care s-a și încheiat partida 
deoarece cei doi grei V. Dolipschi 
(D) si R. Codreanu (S) au fost des
calificați pentru luptă pasivă.

In celelalte partide s-au înregistrat 
Următoarele rezultate : Alumina Sla
tina — A.S.A. Cluj 23—9, C. S. Pi
tești — Progresul București 32—8.

VALOAREA FAPTELOR DE MUNC
(Continuare tn pag. a 2-a)

PREGĂTIREA FIZICĂ NECORESPUNZĂTOAREif 
i

DE VIATA Șl SPORT! A ECHIPELOR DIN DIVIZIA A DE VOLEI
(10(11111

Masă rotundă la Asociația
UpJ cnw se știe, educația fizică ți sportul reprezintă. în țara noas
tră, un vast sector de activitate socială, cu importante funcții for
mative în procesul complex și gingaș al educației tineretului. Do

cumentele de partid au subliniat cu tărie această trăsătură a sportului,
nobilă și plină de responsabilitate. De aceea, ne-am propus să investigăm 
tema în cauză, dar nu la nivelul înalt al unor loturi republicane sau 
super-cluburi, ci la aceia mai modest, dar general reprezentativ, al unei 
secții de la o asociație sportivă.

lată-ne, așadar, la o discuție, îft 
jurul unei mese • rotunde, cu Ing. 
Virgil Leancu, președintele asocia
ției sportive • C.F.R. Brașov, Gavril 
Tirțoacă, președintele secției de 
rugby, ing. Petre Ancuța, organiza
torul secției, și Vasile Soporan, an
trenor. Trebuie să vă spunem că nu 
rezultatele sportive ale acestei sec
ții ne împinseseră spre alegerea fă
cută, ci cu totul altceva, de care 
veți lua cunoștință mai jos, deși 
locul II în două campionate, în se
ria a IV-a a diviziei B de rugby 
și (absolut toate) rezultatele inter
naționale pozitive din cele patru 
turnee internaționale efectuate, de
monstrează că și în acest domeniu 
ar exista virtuți exemplificatoare și 
nuclee de reală performanță. Așa
dar, la tenia noastră privind mo
dul concret, constructiv și eficace 
prin care la secția de rugby C.F.R. 
Brașov, se face educație prin sport, 
interlocutorii ne-au împărtășit ur
mătoarele din experiența biroului de 
secție pe care-1 compun :

Ing. VIRGIL LEANCU: „Ne-am 
străduit să facem din sportivi și bi
roul secției, o familie unită, a cărei 
tărie să o constituie tocmai corec
titudinea, exigența, responsabilitatea 
individuală și colectivă, atît în pro
ducție cît și pe teren. Cum am reu-

șit aceasta ? Printr-o bună cunoaș
tere a fiecăruia in parte. Sînt șeful 
unui mare atelier de producție la 
întreprinderea de automotoare Bra
șov și majoritatea sportivilor (în 
total 40), repartizați în această sec
ție sau altele sînt dați în grija spe
cială a unor conducători exigenți 
dar și iubitori de sport. însuși an
trenorul Soporan, maistru în aceas
tă secție, îi urmărește la locul de 
muncă cu o răbdare deosebită. Nu 
avem nici un caz de sancționare in 
producție și nici pe terenul de 
sport. Exigența este prima condiție, 
de la care nu facem nici un rabat, 
oricît de mic, tocmai pentru a nu 
deschide drumul concesiilor spre a-

sportiva C.F.R. Brașov
bateri și decăderi uneori ireversibi
le. ti cunoaștem bine pe sportivi, 
le rezolvăm toate problemele de 
serviciu și personale, li vizităm a- 
casă, pe cei care locuiesc în Brașov 
și pe cei de la cămin, l-am învățat 
cu un climat de corectitudine pe 
care le-o arătăm ca șefi în produc
ție și in sport, dar le-o și pretindem 
la atelier, la antrenamente sau me
ciuri, tn privința ordinii și disci
plinei n-am admis ți nu admitem fi
suri. Chiar pe vechiul antrenor 
(prof. Adrian Handrea) mai delăsă
tor și concesiv l-am schimbat cu 
ajutorul C.J.E.F.S. și astfel însuși 
colectivul a devenit exigent, preten
țios, responsabil. Cei ce nu s-au 
integrat s-au eliminat singuri".

G AVRIL ȚtRȚOACĂ: „Credem în 
puterea exemplului personal. De 
aceea pe acești copii (secția are me-

Mihai BARA

Intr-un articol recent, în care fă
ceam cîteva aprecieri asupra tuiu
lui campionatelor ,de volei ale Di
viziei A, notâm faptul că sistemul 
competițional actual — prezentat, 
la vremea respectivă, în culori roze 
de către autorii săi — a adus se
rioase prejudicii pregătirii echipe
lor. N-am putea spune cu exactita
te în ce proporție vina involuției 
din acest sezon a primului nostru 
eșalon voleibalistic aparține siste
mului și în ce măsură se datorează 
și unei preocupări diminuate a an
trenorilor față de procesul instruc
tiv. Cert este însă faptul că nu a 
existat o altă ediție la care echi
pele să se prezinte într-o stare atît 
de necorespunzătoare. Și iată că 
niște aprecieri sînt confirmate de 
teste, de cifre pe care rigida mate
matică ni le-a pus recent la dispo
ziție. Este vorba de rezultatele nor
melor de control introduse din a- 
cest an la echipele de Divizia A. 
O comisie a federației a efectuat 
aceste teste, iar rezultatele au fost 
centralizate de către antrenorul fe
deral NICOLAE SOTIR, care ne-a 
servit de interlocutor pentru 
men tarea lor.

am dori să ne spu- 
constat normele

— Mai întîi, 
neți în ce au 
control ?

— Precizez din capul Jocului 
aceste norme au fost stabilite 
mult timp înainte : in februarie
cerut tuturor secțiilor să ne trimi
tă rezultatele probelor de control 
oficializate, ca pe baza lor să sta-

de
că 
cu 

ani

• Număr mare de sportivi lip
siți de perspective • Circa 
două treimi dintre jucătoare, 
corigente după prima testare
• Activitate slabă a antreno

rilor, a sportivilor și a birouri
lor de secție

ă\X\\\W\\W 
Am centralizat 
cotele probelor

de-

VOLEIBALIȘTII DE LA I.E.F.S 
ÎNVINGĂTORI LA BRAȘOV

BRAȘOV, 28 (prin telefon). Ieri 
după amiază a avut loc ta Brașov 
partidă de volei dintre echipele 
masculine Tractorul și I.E.F.S., con- 
tînd pentru campionatul Diviziei A. 
Jocul a fost destul de echilibrat, cu 
toate că studenții au cîștigat, pe 
merit. în trei seturi. Oaspeții au 
evoluat mai calm Și mai sigur în 
atac, cu deosebire în setul al doi
lea pe care și l-au adjudecat Ia o 
diferență categorică.

Scor final: 3—0 (15, 5, 1.3) pentru 
I.E.F.S. Au arbitrat L. Griin. din 
Tg. Mureș, și M. Neamțu, din P. 
Neamț.

C. GRUIA — coresp. județean

(Continuare tn pag. a 2-a)

Chimiabiet superioară, înaintarea campionilor ciștigă un nou duel la tușă. Fază din întilnirea Steaua 
Năvodari, disputată ieri

NICI O SURPRIZA, IERI, IN CAMPIONATUL DE RUGBY
Ieri în campionatul Diviziei A de 

rugby s-au disputat partidele eta
pei a Vil-a. Iată amănunte:

STEAUA — CHIMIA NĂVODARI

ECHIPELE DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
PLEACA ASTAZI LA PEKIN

La invitația federației de spe
cialitate din R. ’ P. Chineză, echi
pele reprezentative de gimnastica 
ale României efectuează un turneu 
de mai multe meciuri în această 
țară.

Cu excepția Alinei Goreac, care 
urmează în prezent un tratament 
medical, se deplasează în R. P. 
Chineză cei mai buni și cele mai 
bune gimnaste din țara noastră, 
între care și campionii abșoluți pe 
1973, Anca Grigoraș și Dan Gre- 
cu. Dar, iată componența delegației 
noastre, care pleacă în cursul di
mineții de astăzi spre Pekin, pri
ma escală a turneului întreprins

în R. P. Chineză: Elena Ceampe- 
Iea, Anca Grigoraș, Gabriela Truș- 
că, Rodica Sabău, Aurelia Dobre, 
Ileana Coman și Maria Antinie — 
antrenor Gheorghe Gorgoi — (fe
minin), Dan Grecu, Mircea Gheor
ghiu, Mihai Borș, Constantin Pe
trescu, Gheorghe Iușan, Liviu Ma
zilii, Ștefan Gali — antrenor Cos- 
tache Gheorghiu — (masculin). 
Delegația este condusă de preșe
dinta Federației române de gim
nastică, Elena Pbparad. Este pre
văzut ca gimnaștît români să e- 
volueze Ia Pekin, Șanhaî și 
Cîanșu.

30—10 (22—0). Campionii s-au im
pus clar în fața proaspetei promo
vate, la capătul unui joc bun. Au 
înscris: Braga (2 încerc.). Ionescu 
(2 încerc.), Enache (încerc.), Mun- 
teanu (încerc.) și Durbac (3 transf.) 
pentru Steaua, respectiv Celea (în
cerc.). Morariu (încerc.) și Grosu 
(transfor.). A condus : P. Niculescu. 
(C. HAREA — coresp.).

GLORIA—GRIVIȚA ROȘIE 6—12 
(6—0). Cu o mai bună condiție fi
zică grivițenii au ^învins, deși me
talurgicii au condus pînă în min. 
70 cu 6—0. prin punctele realizate 
de Bidirel (încerc.) și Soare (transf.). 
Pentru Grivița c I 
(cîte o încerc.) 
transf.). A arbitrat: 
GUTU — coresp.).

UNIVERSITATEA 
— AGRONOMIA 
(6—0). Jocul a fost 
gazdelor. Marcatori: ..... ... 
transf) Ghețn (drop), Popo viei și 
Mitan (cîte o încerc.) pentru .,U“, 
respectiv Balint (1. p.). Arbitru : 
R. Chiriac. (P. ARCAN — coresp. 
județean).

VULCAN — DINAMO 0—10 
(0—3). După o primă repriză mai 
echilibrată, dinamoviștii. au accen
tuat dominarea, mareînd prin Nlca 
(2 1. p.) si Coravu (încerc.). A ar
bitrat : G. Eftimescu. (I. CIICU — 
Boresp.).

C.S.M. SIBIU — FARUL 3—8 
(0—0). Mai insistenți în atac în re
priza secundă, constănțenii au ob
ținut victoria prin punctele marcate 
de Motrecu și Marica (cîte o în
cerc.). Pentru gazde : Mogoș (drop). 
A arbitrat: S. Dragomirescu. 
BOȚOCAN — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI - RUL
MENTUL BÎRLAD 3—0 (0—0). A 
înscris Gheorghiu (1. p.), după un 
meci echilibrat.

ȘTIINTA PETROȘANI — SPOR
TUL STUDENȚESC 10—7 (3—4).
La capătul unui joc foarte fru
mos, gazdele au terminat învingă
toare prin punctele înscrise de 
Fălcușanc (2 drop) și Stoica (în
cerc.). Pentru bucureșteni: Nico- 
lescu (încerc.) si Crăciunescu (1. p.). 
A condus: C.’ Udrea.

(I.

Stoica și Ghiți» 
și Țibuleac (? 

: P. Ionescu. (O.

TIMIȘOARA 
CLUJ 18—3 
la discreția 
Duță (1. p., 2

bilim haremurile, 
datele și am fixat 
pe eșaloane voleibalistice (diviziile 
A. B și de juniori și școlari). Apoi, 
am anunțat secțiile, atit la cursu
rile cu antrenorii, desfășurate în 
luna iunie, cit și prin buletinul nr. 
6 (din septembrie), asupra datelor 
de testare a echipelor, a centrelor 
unde vor avea loc și a consecințe
lor care decurg din neîndeplinirea 
normelor. Iată haremurile: săritu
ră în lungime de pe loc (băieți : 
2,75 m ; fete : 2,25 m), deplasare 
laterală 3 m de 10 ori (9 sec. — 
10,6 sec.) ; deplasare înainte — 
înapoi 6 x 6 m (11 sec. — 12 sec.), 
săritură în înălțime de pe Ioc (71 
cm. — 55 cm), săritură ta înălți-

me cu elan — este vorba de 
tentă (85 cm. — 65 cm.), 800 m plat 
(2:40,0—3:50,0), iar facultativ flo- 
tări ta brațe.

— S-au efectuat, în perioada fi
xată, toate normele de control cu 
echipele de Divizia A ?

— Cu o singură excepție, Farul 
Constanța (fete), care nici pînă a- 
cum nu s-a prezentat, toate divizio
narele A au respectat indicațiile de 
susținere a testelor.

— Ați centralizat datele. Ce con
cluzii se desprind după interpreta
rea lor ?

— O primă concluzie, mai gene
rală, ar fi că formațiile masculine 
se prezintă cu calități fizice mai 
bune decît cele feminine. în cifre, 
asta înseamnă că din totalul de 127 
de jucători testați (16 au absentat 
din diverse motive), au trecut toa
te normele 67. Ceilalți vor fi repro- 
gramați pentru „corigențe", con
form planului de măsuri, în ianua
rie 1974. La fete, însă, din 105 spor
tive care au dat testul, numai 33 
au izbutit să îndeplinească normele 
integral !

— Care a fost norma ta care 
sportivii s-au dovedit deficitari ?

— Și Ia băieți și la fete, săritura 
în lungime de pe Ioc a făcut trie
rea cea mai severă, de unde re
zultă că forța membrelor inferioa
re este insuficientă la voleibaliștii 
noștri. în schimb, cea mai ușoară

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Șl GHEORGHIU 
ÎN FRUNTE

Beneficiarii principali ai reuniunii 
de ieri dimineață, dedicată între
ruptelor, au fost Mihai Șubă și 
Gheorghe Mititelu care, in mai pu
țin de 4 ore, au adăugat bilanțului 
lor incă un punct și jumătate. Pri
mul a cîștigat la Șuta și a remizat 
cu Partoș’, cel de al doilea a salvat 
finalul de turnuri cu Gheorghiu și 
l-a Învins pe Șuta intr-o pbziție ce 
părea, inițial, echilibrată. Constăn- 
țeanul n-a mai avut timp să ter
mine și partida cu Ghizda.vu (in care 
are avantaj), dar și așa și-a amelio
rat situația din turneu

Ghițescu l-a învins pe Radulescu, 
iar Neamțu pe Stanciu.

După amiază, runda a 13-a a furni
zat cîtevp întîlniri importante, în 
centrul atenției situîpdu-se partidele 
Ghițescu — Gheorghiu și Ciocâltea 
— Vaisman. în. prima, poziția s-a 
simplificat repede și remiza a apă
rut inevitabil. în cea de a doua, 
însă s-a dat o luptă strategică 
foarte interesantă. Ciocâltea, cu ne
grele, a atacat In centru. Vaisman 
a sacrificat calitatea, obținînd doi 
pioni și atac la rege. Partida s-a 
întrerupt Intr-o poziție complicată.

Din nou în mare criză de timp, 
Ghizdavu a fost învins de Botez.

Remiză în partidele Neamțu — 
Georgescu, Mititelu — Pavlov, Ur
zică — Stanciu și Ungureanu — 
Partoș. In cele neterminate, Radu
lescu are avantaj la Rotariu, Ilijin 
la Șuta și Buză Ia Șubă.

CLASAMENTUL: Ciocâltea
Gheorghiu 8>/«, Șubă (1), Pavlov 
Stanciu, Georgescu 7, Vaisman 
Mititelu (1), Partoș, Urzică 6 p 

Astăzi este zi liberă.

(1), 
7‘/2,
(1), etc.

FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE POPICE

Juniorii bucureșteni-invingători în probele de perechi
începute marți după-amiază. în

trecerile finale ale campionatului 
republican de perechi, rezervat ju
nioarelor, au continuat ieri pe are
na Constructorul din Capitală cu 
jocurile decisive. Cele patru piste, 
recent turnate din nou. au devenit 
destul de pretențioase. în consecin
ță, cele 20 de cupluri care au luat 
startul în actul final al competiției 
au făcut uz de întregul lor arsenal 
fizic și tehnic pentru a obține un 
rezultat cit mai bun. Și trebuie să 
afirmăm cu satisfacție că marea 
majoritate a concurentelor au de
prinderi corecte în lansarea bilei. 
Supuse, în continuare, • unei atente 
pregătiri, ele pot deveni jucătoare 
de nădejde, dacă își îmbunătățesc 
constanța loviturilor la „ulița" pre
ferată și dacă vor acorda mai mul-- 
tă atenție orientării tactice în re
zolvarea 
late".

Cursa 
lui titlu 
ce s-au 
locurile laureate candidînd (în afa
ra bucureștencelor), mai mult decît 
se aștepta, reprezentantele provin
ciei. Este drept că tricourile de 
campioane au fost cucerite. în fi
nal, de Bălașa Mirică și Silvia Ma
xim, de la Laromet București, însă 
celelalte Iocurj. premiate au revenit 
jucătoarelor din Tg. Mureș și unor 
sportive dintr-un centru .mai tînăr
— Galați.

CLASAMENT: 1. Bălașa Mirică
— Silvia Maxim (Laromet Buc.) 
826 p d (422—404) — CAMPIOANE 
NAȚIONALE — 2. Maria Todea — 
Elisabeta Silaghi (Voința Tg Mu
reș) 702 (406—386). 3. Emilia Tăbă-

diferitelor figuri la ..izo-

pentru cucerirea invidiatu- 
a fost interesantă, deoare- 
infirmat previziunile, la

Bucure ștencele Bălașa
după ce

Mirică (stingă) și Silvia Maxim la cîteva minute 
au îmbrăcat

(Voința Ga-caru — Iuliana Gîdea
lăți) 788 (399—389). 4. Eugenia Ho- 
lesch — Metania Lăcătușu (C.SM. 
Reșița) 779 (423—356). 5. Eugenia 
Popescu — Ioana Buradel (Cetatea 
Giurgiu) 779 (408—371). 6. Marga
reta Nagy — Renate Knall (Metrom 
Brașov) 761

tricourile de campioane
Foto : V. BAGEAC

neprevăzut pînă la jocul ultimelor 
perechi. Titlul a revenit, după o 
comportare foarte bună, perechii 
Valeriu Pișcoi și Marin Grigore 
(Rapid), care avînd o bună pregă
tire tehnică a totalizat cel mal

întrecerile
La băieți, au

(386—375).
★

de pe arena Laromet. 
oferit dispute pline de

Traian 7OMA

(Continuare în vaa. a 2-a) f
\

!



pag. a 2-a Sportul Nr. 7609

Dinamoviada de cros a fost una dintre ultimele competiții atletice in aer liber organizate în Capitală. Iată momen
tul startului.

I
I ACTMTATII SPORTIVE DE MASA
CURS DE PERFECȚIONARE A PREȘEDINȚILOR SI SECRETARILOR 

.................... ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII 
a sarcinilor stabilite de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului și de planul de 
măsuri adoptat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al U.G.S.R.

Expunerile vor fi 
cadre ale Academiei 
ghiu", ale C.C. al 
C.N.E.F.S., ale C.C. 
cum și de alți activiști 
didactice cu experiență.

FAZA JUDEȚEANĂ A COMPETIȚIEI 
FRUNTAȘI TN MUNCĂ Șl IN SPORT"

greutate; Dorina Cuciurencu (Soli
daritatea) 
(U.M.T.C.S.); 
ciurencu și 
șeni) ; volei 
ceni (f) și 
rului (b) ; handbal: Zimbrul Su
ceava (f) și U.M.T.C.S. G. Humo
rului (b) ; fotbal: P.A.L. Fălticeni; 
popice: Maria Magda și F. Degi- 
ampetro (ambii Mucava Molid). Pe 
orașe, clasamentul se prezintă ast
fel : 1. Gura Humorului 44 p, 2. 
Fălticeni 42 p, 3. Cîmpulung 26 p, 
4. Rădăuți 18 p, 5—6. Vatra Dor- 
nei și Suceava 12 p.

C. ALEXA — coresp. județean
COMPETIȚIE CICL1STĂ ÎN 

COMUNA PRISECANI
Peste

zenți la 
curs de 
comuna

ASOCIAȚIILOR SPORTIVE DIN
La Academia „Ștefan Gheorghiu” 

s-a deschis cursul de perfec
ționare a președinților și secreta
rilor asociațiilor și cluburilor spor
tive din întreprinderi și instituții, 
organizat de ~ 
U.G.S.R.

Cursul va 
și va avea 
în expuneri, 
de experiență și activități practi
ce, axate în principal pe creșterea 
rolului asociațiilor și cluburilor 
sportive în transpunerea în viață

Consliul Central al

dura două săptămîni 
o tematică variată 
dezbateri, schimburi

susținute de 
„Ștefan Gheor- 
U.G.S.R., ale 
al U.T.C. pre- 

și cadre

ORIENTAREA TURISTICĂ
LA SFiRȘIT DE SEZON DE TINERET ESIE DEPARTE DE A SE FI

K?

ECHIPA
ÎNCHEIAT
de aproape 20

ii1

La Gura Humorului s-a desfășu
rat etapa județeană a competiției 
(inițiativă locală suceveană) intitu
lată >,Fruntași în muncă și în sport’* 
și organizată de Consiliul județean 
al sindicatelor în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și celelalte organizații cu 
atribuții în domeniul spartului. Din 
cele cîteva zeci de mii de tineri 
care s-au aliniat de-a lungul a 
cîteva lunî la startul întrecerilor 
pe asociații sportive și pe locali
tăți s-au reunit la Gura Humoru
lui aproximativ 4 000 de partici- 
panți. Ei s-au întrecut Ia atletism, 
ciclism, popice, handbal, volei și 
fotbal, făeînd în același timp o 
excelentă propagandă sportului și 
mișcării în aer liber. Succesul Com
petiției a fost favorizat și de o 
vreme excelentă de toamnă. Iată 
acum cîștigătorii: 
dache (U.M.T.C.S. 
lui) și Magdalena 
lidaritatea Gura

Inițiativa aparține profesorului de 
educație fizică Mircea Ionesctt de 
Ia școala generală, cu sprijinul co
mitetului comunal. U.T.C. (secretar 
Mihai Zamfirescu). Concursul s-a 
desfășurat la probele fond și vite
ză, pentru băieți și fete. La băieți 
(fond) pe locul I s-a clasat C. Pos- 
tolache, pe locul II P. Amariței, iar 
la viteză locul 1 a revenit lui C. 
Postolache, II C. Bîrlescu, III Gh. 
Chirilă. La fete, a învins Elena 
Găină, urmată de Elena Cojocarii.

Cîștigătorilor le-au fost 
diplome șl premii.

Acțiunea de la Prisecani 
că dacă există pasiune și
se pot obține rezultate bune. Cînd, 
oare, vor urma acest exemplu toți 
profesorii de educație fizică din 
județ, dar mai ales din orașul Iași, 
care beneficiază de condiții optime 
pentru organizarea de competiții 
cicliste ?

oferite

arată 
interes

și R. 
ciclism:

Ion Urda 
: Progresul
Minerul Gura

Georgescu
D. Cu- 

(Rădă- 
Fălti- 

Humo-

Alex. NOUR, coresp.

Ultimele concursuri mari de o- 
rientare turistică ale anului s-au 
desfășurat în organizare bucureștea- 
nă. Mai întîi. A.S. Construcții, cu 
sprijinul Consiliului sindicatelor din 
întreprinderile centralei de construc- 
ții-montaj din Capitală și al 
C.J.T.A.—Brașov, a continuat tra
diția unei competiții ajunsă la a 
X-a ediție — „Cupa Construcția” 
— care a cunoscut un frumos suc
ces de participare reunind la Poia
na Brașov 225 de concurenți. Cifra 
este, într-adevăr, remarcabilă pen
tru o întrecere desfășurată în prag 
de iarnă. Ea denotă, evident, lău
dabila preocupare a organizatorilor 
de a angrena în întrecere 
multe categorii de sportivi 
prin cupele puse în joc de 
de presă al respectivului 
sindical („Viața șantierelor”) 
stimulent cu neașteptat de 
ecou. Au venit 
centre printre care București, Bra
șov. Sibiu, Cluj, Ar^d, Giurgiu etc., 
atît reprezentanți ai eșalonului 
fruntaș cît si sportivi care lucrează 
in domeniul construcțiilor. Din 
rîndul acestora din urmă s-au im
pus cu deosebire proiectanții Paula 
Cumpănașu (revenită după o lungă 
pauză în activitatea sportivă). R. 
Gwtt și P- Rădulescu, cîștigători ai 
cupelor „Viața șantierelor”. Nu pu
tem trece cu vederea nici compor
tarea reprezentanților Grupului șco
lar Construcții din Arad care au 
cîștigat proba de juniori mari.

Concurenții au beneficiat de o 
vreme excelentă și de o hartă bine 
pusă la punct în care s-a vădit gri
ja pentru redarea minuțioasă a te- 
liefului. în categoriile superioare 
s-au impus cu acest prilej : Gahrie- 
Ja Iosub (Rulmentul Brașov), Ilea
na Scully (Voința București), Cris
tina Simon (Clujeana) — în proba 
feminină. îar în disputa masculină: 
Mircea Ticleanu (Dacia București), 
Gyorgy Ilorvathy (Metalul roșu 
Cluj) și Reinhold Gutt (Dumbrava 
Sibiu). în clasa B a seniorilor am 
notat succesul Paulei Cumpănașu 
(Proiect—București) și cel al lui 
Radu Rusu (Corcetătorul Ploiești). 
Dintre concurenții tineri s-au afir
mat echipele de copii din Brașov 
(Voința și Creația), cele de junioa-

cit mai 
oferind 
organul 
consiliu 

un 
larg 

concurenți din 12

re din Giurgiu, juniorii mari 
Arad și cei mici din Brașov.

Atributele succesului înregistrat 
de „Cupa Construcția” puteau fi 
mai numeroase dacă la startul pro
belor pentru elita orientariștilor 
s-ar fi prezentat și alte nume con
sacrate. în asemenea condiții, spe
cialiștii ar fi avut posibilitatea să-și 
dea mai bine seama ce elemente în
trunesc condițiile unei prezențe în 
lotul național. Căci concursul de la 
Poiana Brașov a constituit, totoda
tă, un ultim criteriu de selecție al 
anului în acest scop.

Pe scena marilor concursuri, cor
tina a căzut odată cu disputarea 
„Cupei universitare” organizată de 
C.S.U.—I.P.G.G. București în Pădu
rea Flopeni. Cei aproape 30 de 
concurenți prezenți la startul dife
ritelor categorii au apreciat harta 
de o bună calitate tehnică asigurată 
prin eforturile arbitrilor N. Stro- 
escu și I. Gheucă. Concursul pen
tru „Cupa universitară” a fost dublat 
și de o întrecere mai puțin obișnu
ită — „cursa lungă” — un adevă
rat maraton al orientariștilor. Ast
fel, dacă traseul în Drima competi
ție a măsurat 14 km pentru se
niorii A, în cea de a doua el a 
atins 26 km avînd pe parcurs nu 
mai puțin de 27 posturi de control. 
Proba a necesitat, așadar, un efort 
deosebit atît din punct de vedere 
fizic cît și cerebral pentru descope
rirea drumului cel mai avantajos îu 
vederea găsirii tuturor posturilor. 
De aceea și numărul participanți- 
lor a fost mai redus la această în
trecere încheiată cu victoriile Pau
lei Chiurlea (I.T.B.) Ia senioare A 
și M. Țicleanu (Dacia) la seniori A. 
De reținut constanta sportivei Neli 
Stan (Nicolina Iași) care, după ce a 
cîștigat proba de tineret în ..Cupa 
universitară”, a terminat pe locul 
întîi și în „cursa lungă'*.

Putem conchide că în general, 
ultimele concursuri inter-județene 
ale anului au oferit prilejuri de sa
tisfacție atît sub aspect cantitativ 
(„Cupa Construcția”, mai ales) cit 
și în ceea ce privește comporta
rea unor sportivi 
Paula Chiurlea, M. 
care și-au menținut și 
de sezon o excelentă

Sebastian

din

fruntași ca 
Ticleanu ș.a. 
în acest final 
pregătire 
BONIFACIU

ECHIPA NAȚIONALĂ DE HOCHEI
cros : O. Manș 
Gura Humoru- 
Damaschin (So- 

Humorului);

100 de elevi au fost pre- 
startul unui interesant con- 
ciclism organizat, recent, în 
Prisecani din județul Iași.

ÎNCEPE CURSA C.M. '74

Rezultatele normelor de control relevă pregătirea 
lizică necorespunzăloare a echipelor

din divizia A de volei

In zilele de 14 și 16 decembrie, 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre va susține, în deplasare, o 
dublă întîlnire cu tinerii pugiliști 
din R. D. Germană. Cum, pentru 
ambele formații, aceste meciuri re
prezintă teste importante de selec
ție în vederea participării la C.E. 
de anul viitor, de la Kiev, timpul 
care ne mai desparte de data con
fruntărilor este intens folosit pen
tru pregătirea pugiliștilor.

Zilele trecute, am făcut o vizită 
„cadeților” noștri la sala de la 
complexul sportiv „23 August” din 
Capitală, sediul lotului ce se pre
gătește pentru întîlnirile cu R: D. 
Germană. Antrenorul emerit TEO
DOR NICULESCU, ajutat de Con
stantin Ciucă, se ocupa de pregă-

Un simplu accident?
Spre surprinderea celor peste 

1300 de spectatori prezenți la intil- 
nirea de box dintre Box Club Ga
lați și A.S.A. Bacău, vicecampionul 
european Mircea Tone a suferit o 
infringere prin k.o, în fața unui 
boxer aproape necunoscut, I. Ena- 
che.

învingătorul (sportiv talentat, 
posesorul unei remarcabile lovituri 
de dreapta), după ce a fost numă
rat în prima repriză și-a revenit 
neașteptat de repede, contrîndu-l 
apoi pe Tone cu cîteva lovituri 
care parcă, anunțau un deznodă- 
mint surpriză. Și aceasta s-a produs 
în repriza secundă cînd Enache l-a 
„fulgerat" cu un năpraznic croșeu 
pe pugilistul gălățean.

Lecția aspră servită de Enache 
lui Mircea Tone depășește, credem, 
granița unui simplu și banal acci
dent, precedat fiind de comporta
rea nesatisfăcătoare avută de aces
ta și la finalele de la Cluj, unde 
fostul campion al cocoșilor a ca
potat lamentabil.

Ceva se întîmplă cu acest talen
tat pugilist, care la 23 de ani se 
bucură de un palmares remarcabil. 
Noi credem că insuccesele sale din 
ultima vreme se datorează nu nu
mai lipsei de pregătire tehnică și 
fizică, ci și infatuării care a început 
să-l stăpînească.

Considerăm că a sosit momentul 
ca Mircea Tone să iasă din impa
sul în care se află, înfrîngerea su
ferită constituind un motiv de re
flecție. Ar fi trist ca acest tinăr, 
extrem de dotat, să intre așa de 
repede în anonimat...

T. SIRIOPOL 
coresp. județean

tirea unui număr 
de tineri boxeri ce s-au remarcat 
cu ocazia „Criteriului tineretului”, 
încheiat recent, la Galați.

— Obiectivul final — ne-a decla
rat T. Niculescu — este turneul 
de Ia Kiev, unde se vor desemna 
campionii 
Dar, pînă 
de lucru, 
căutărilor 
mai bune 
nimentului amintit.
două săptămîni vom susține me
ciurile cu selecționata similară a 
R. D. Germane și știm că sarcina 
noastră este destul de dificilă. în- 
t»ecerile de la Galați ne-au ajutat 
să vedem care sînt cei mai în for
mă pugiliști în momentul respec
tiv, dar așa cum la „Criteriul ti
neretului” am avut surprize, se 
mai pot întîmpla și pe viitor. De 
aceea, trebuie să-î vedem pe tine
rii susceptibili de a face parte din 
echipă în cît mai multe dispute 
pentru a putea să ne fdrmăjn o 
părere exactă. De pildă, la Galați, 
Niță Robu a fost învins de un ad
versar aproape necunoscut, Ion 
Gavrilă (Voința Buzău). Cîștigăto- 
rul turneului „Prietenia” nu se îm
pacă acunj cu postura de secund 
al categoriei muscă. La fel și la 
cocoș. Competiția de la Galați a 
adus un nou titular al categoriei, 
craioveanul Ion Buzdugeanu, dar 
Jenei Vancea nu poate accepta să 
se situeze pe locul II. Și aseme
nea situații se mai întîlnesc și la 
alte categorii. O indispoziție de 
moment a unui boxer nu-1 poate 
trece definitiv pe planul doi, mai 
cu seamă atunci cînd este vorba 
de tineri a căror scurtă experiență 
le scuză unele greșeli tactice. Toc
mai de aceea, ne-am gîndit să or
ganizăm o nouă gală de verificare, 
la sfîrșitul ac’estei săptămîni, pen
tru a putea aprecia forma selecțio- 
nabililor în momentul actual. Apoi, 
pe această bază, vom alcătui echi
pa pentru întîlnirile din R. D. 
Germană.

europeni pe anul 1974. 
atunci, mai avem mult 
Ne găsim în perioada 
pentru alcătuirea celei 
formații în vederea eve- 

Peste nurhai

Mihai TRANCA

la
La turneul internațional de la 

Leningrad, ce se va disputa în pe
rioada 11—16 decembrie, vor par
ticipa și cinci pugiliști români: 
Ștefan Duminică (tînărul boxer gă- 
lățean care s-a remarcat cu oca
zia finalei campionatelor de se
niori), Octavian Amăzăroaie, Cor
nel Hoduț, Ion Mocanu șl Anghel 
Iancu.

(Urmare din pag. 1) 
------- v—------------- ----------------- —— 
a fost proba de 800 m (pentru 
fete), la- care ne gîndim să fixăm 
un barei» ceva mai pretențios.

— La de alte concluzii ați ajuns 
după centralizarea rezultatelor ?

— Reiese^ clar că nu toate echi
pele au Ucordat atenția cuvenită 
pregătirii fitice, deși la cursurile 
cu antrenori? s-a insistat asupra a- 
cestui capitol, dîndu-se sarcini ex
prese tuturor echipelor de diviziile 
A, B, de juniori1 și școlari. Preocu
pări sporite pentru pregătirea fizi
că ini arătat a fi avut echipele Vi
itorul Bacău, Explorări B. Mare și 
Steaua (masculin), Dinamo și C.S.M. 
Sibiu (feminin). O altă concluzio 
este aceea că multe echipe au un 
număr extrem de mic de jucători 
în stare sX treacă normele. Deci, 
ele an prea, mulți sportivi cu slabe 
posibilități fizice și, prin aceasta, 
cu șanse reduse de a ajunge la un 
nivel tehnic ridicat. Și, de aici, 
concluzia că este o serioasă criză 
de elemente valoroase. Echipe ca 
I.T.B. (fetej) și Progresul (băieți) își 
dovedesc li*psa de pregătire fizică 
prin faptul că nici un sportiv al 
lor nu a trerut toate normele! Iar 
de la Rapid (m), Constructorul și 
Medicina (f) numai cite unul I

Chiar dacă ani lăsa la o parte pro
ba de lungime, echipele amintite 
nu și-ar ameliora decit cu puțin 
situația. Cel mai bine s-au prezen
tat formațiile Viitorul Bacău și 
Explorări B. Marc (citc 11 promo
vați din 12 testați). Steaua (10 din 
11) și Dinamo (6 din 7).

— Văzînd numărul mare de „co- 
rigenți" (care în caz de recidivă nu 
vor mai primi drept de joc), nu 
credeți că s-a exagerat în stabili
rea haremurilor ?

— Deloc. Cu excepția săriturii 
în lungime (al cărei barem este, 
poate, prea sever), normele cele
lalte, cu caracter specific, reprezin
tă doar punctul de plecare pentru 
creșterea posibilităților tehnico-tac- 
tice. Pentru componenții loturilor 
naționale, de pildă, ele trebuie să 
fio și mai grele, după cum pentru 
jucătorii ți jucătoarele diviziilor B 
și școlară sînt, firește, ceva mai 
ușoare. De altfel, in intenția noas
tră se află orientarea activității 
competiționale interne in viitor a- 
vînd în vedere acest important e- 
lement 
flectat 
primul 
trundă 
tăți și

Cu etapa de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, prima din retur, întrecerea 
în seria I a diviziei naționale de ho
chei se întrerupe, lăsînd locul pregă
tirilor echipei naționale care începe 
dificila cursă a Campionatului mon
dial grupa B, programat între 21—31 
martie 1974, la Ljubljana, în Iugo
slavia.

Partidele disputate la Miercurea 
Ciuc (Steaua—Sport Club) și Galați 

- (Dinamo—Dunărea) au constituit, ast
fel pentru tehnicienii federației un 
prilej de a-l urmări îndeaproape pe 
jucătorii vizați de a face parte din 
lotul reprezentativ, care s-a reunit 
de ieri, în Capitală.

Pozitiv ni s-a părut
Dunărea, cît și Sport 
ciul revanșă) au dat o 
gică și viguroasă primelor noastre 
formații, le-au solicitat, au avut lungi 
perioade In care au evoluat de ia 
egal la egal cu favoritele incontesta
bile. Steaua, de pildă, a fost condusă 
pînă în minutul 48, sîmbătă, 
Miercurea Ciuc, trebuind să 
eforturi considerabile spre a 
la un scor strîns (3—1).

și după jocul S. C. Miercurea Ciuc 
— Dunărea, arată ță fn secțiile de 
hochei se desfășoară, In continuare, 
o slabă muncă educativă, ceea ce 
generează actele de indisciplină, vo
ciferările la deciziile arbitrilor, du
ritățile excesive. Este nevoie, socotim 
noi, de o intervenție mat energică și 
mai promptă a biroului federal și a 
comisiei de disciplină, chemate să 
analizeze orice abatere și să ia mă
suri operative de sancționare a celor 
vinovați.

Cum spuneam, decembrie va fi o 
lună afectată pregătirii centralizate a 
lotului național, bogată în meciuri

(6+4), Tureanu (7+2) și Varga (5+4) 
9, G. Szabo (6+2) 8, Boldescu (6+0), 
Fodorea (6+0), Kedves (6+0), Ioniță 
(5 + 1), Gali (4 -4-2), Jere (4-j-2), Axintc 
(2+4) -6 p etc.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR

Ideea impunerii unor norme de 
Ioanelor ni se pere deosebit de utilă

faptul că atlt 
Club (în me- 
replică ener-

la 
depună 
învinge

— pregătirea fizică — re
de norme, astfel incit în 
eșalon volcibalistic să pă- 
numai jucătorii cu posibili- 
perspective reale.

control pentru voleibaliștii tuturor eșa- 
______  ..._ ,____ pentru verificarea unuia dintre capito
lele importante ale activității de performanță : PREGĂTIREA FIZICA. In urma 
punerii în practică a ideii (în rîndul echipelor masculine și feminine ale Divi
ziei A), au ieșit la iveală grave carențe în procesul de instruire Io nivelul pri
mului nostru eșalon. Ele explică, Ir» mare măsură, calitatea slabă a meciurilor 

din actuala ediție a campionatelor și, totodată, constituie un serios semnol de 
alarmă pentru destinul acestui sport. El trebuie să fie recepționat cît mai 
curînd de secțiile de volei, de orgarele sportive locale (acestea avind datoria 
să ia urgent măsuri de schimbare a situației) șl să pună în mișcare toate or
ganele federației datoare să întreprindă acțiuni efective de stimulare pe mul
tiple planuri, a activității voleibalistice.

Pentru ca regresul acestui sport (cu frumoase performanțe internaționale 
in trecut) să nu se adincească, sînt necesare acțiuni operative prin care să 
se sporească responsabilitatea antrenorilor, sportivilor, birourilor de secție, solu
ții organizatorice valabile, forme noi de stimulare a activității competiționale 
Io *toate nivelele.

GOL VALABIL!
întîlnirea aceasta a suscitat 

aprinse pe marginea arbitrajului 
prestat de cuplul bucureștean Gh. 
Mureșanu — M. Presneanu. Acum, 
după ce am consultat mai mulți mar
tori oculari și raportul observatorului 
federal, putem afirma că modul cum 
au condus jocul cei doi arbitri din 
Capitală, fără să fie ireproșabil, nu 
a influențat rezultatul, iar golul prin 
caro Steaua a luat conducerea a fost 
perfect valabil. Faza s-a petrecut ast
fel i Mikloș (Steaua) a șutat foarte 
puternic de la semidistanță, pucul l-a 
lovit pe portarul Boghian și a rico
șat în față. Acesta a încercat să-l 
blocheze, plonjînd în semicercul său. 
Un fundaș de la Sport Club, pentru 
mai multă siguranță, s-a aruncat pes
te Boghian și pucul, aflat intre pi
cioarele acestuia, a sărit în poartă. 
Gol valabil, pe care arbitrul Gh. 
Mureșanu, aflat foarte aproape de 
fază, I-a acordat, bineînțeles. Obiec
ția cum că portarul din Miercurea 
Ciuc ar fi fost faultat, sau împiedicat 
să joace, nu poate fi luată în con
siderație, deoarece NICI UN jucător 
al oaspeților nu se afla in preajma 
Iui. De remarcat că echipierii lui 
Sport Club nici nu au protestat îm
potriva deciziei, excepție făeînd Jere 
(jucător cunoscut ca nedisciplinat și 
recalcitrant) care l-a insultat pe ar
bitrul Mureșanu, primind o eliminare 
de 10 minute (pentru rea conduită, 
cu drept de înlocuire) transformată 
!n pedeapsă de meci, atunci cînd a 
continuat cu injuriile la adresa con
ducătorului meciului.

Acest caz și altele, Intîmplate aci

discuții

Dinnmot'istuZ Gheorghe Huțanu, pî
nă acum cel mai eficace jucător 

al Diviziei de hochei.

internaționale cu un pronunțat carac
ter de test. Astfel, sîmbătă și dumi
nică are loc la București dubla în- 
tîlnire România — Bulgaria, Ia II și 
12 decembrie reprezentativa va juca 
la Ljubljana în compania formației 
Iugoslaviei, la 19 și 20 decembrie va 
primi vizita puternicei selecționate a 
orașului Opava (Cehoslovacia) iar la 
27 și 28 decembrie, tot în Capitală, 
va evolua formația Poloniei, partici
pantă în grupa A a 
mondial. De asemenea, 
din seria secundă a 
cehoslovac, va întîlni, 
23 August, Dinamo, Ia 
iar a cloud zi,

campionatului 
Slezan Opava, 
campionatului 
pe patinoarul 
16 decembrie,

Steaua.
★

la zi in clasamentul
Gh. Huțanu 17 p

Iată situația 
golgeterilor i 
(10-4-7), Pană 14 (9+5), Gheorghiu 10

Valoarea faptelor de muncă, de viață și sport!
(Urmare din pag, 1)

ăia de vîrstă 19 ani) i-am pus sub 
supravegherea profesională și spor
tivă a unor oameni adevărați. Toți 
învață, după exemplul antrenorului 
— elev în ultimul an la școala de 
maiștri și proaspăt absolvent (vara 
1973) al școlii de antrenori. Cu ex
cepția a doi sportivi, încă elevi la 
școală profesională, toți ceilalți ur
mează în afara producției de di
mineață, cursurile serale la licee 
tehnice șl industriale. Antrenorul 
este un dușman declarat al alcoolu
lui și fumatului și, în prezent, după 
exemplul său nu se fumează. Este 
o excepție, dar și pe aceea colec
tivul și-a propus s-o lichideze. An
trenorul este foarte laborios, nu 
are și nu admite întîrzieri la antre
namente și în atelier, absențe, nu 
îngăduie vociferări, ieșiri nesporti
ve pe teren. Dacă arbitrul nu ia 
măsuri, elimină el din joc pe spor
tivul recalcitrant, nervos. Chiar da
că e jucătorul cel mai bun, princi
piul trebuie respectat. Asta dă au-

toritate, secției și antrenorului (ca
zul Bîrsan)."

ING. PETRE ANCUȚA. „Am cre
zut că e bine să-i unim pe sportivi 
în jurul unei idei, să cultivăm în ei 
entuziasmul și responsabilitatea. De 
pildă, tot ceea ce vedeți aici (un 
teren de joc, o clădire cu patru 
vestiare, dușuri, magazii, etc.) este 
obținut în proporție covîrșltoare 
prin muncă patriotică, în special a 
sportivilor asociației. Chiar vestia
rul — extrem de curat — care a- 
vea desenat pe podea din construc
ție o minge de rugby, cuierele eti
chetate, o tablă metalică cu piese 
magnetice pe care antrenorul de
monstrează schemele tactice, arată 
grija cu care se preocupă colec
tivul de viața secției. Fiecare ju
cător își spală, îngrijește și între
ține propriul echipament. în ace
eași idee intenționăm — și vom 
realiza foarte curînd — și un club 
al rugbyștilor, într-una din încă
peri, unde să avem trofeele noas
tre, să ascultăm muzică, să dan
săm, să ținem conferințe, să bem

o cafea. Eu am realizat proiectul 
pentru teren și clădire, sportivii au 
săpat fundația, au cărat ciment, 
au ridicat zidăria, ceea ce ne-a 
rămas de făcut e un fleac. La 
tot ceea ce am realizat secretul 
este CLIMATUL DIN SECȚIE, să
nătos, exigent, responsabil, care 
și-a atras respectul unanim al tu
turor salariaților și sprijinul din 
ce în ce mai consistent al condu
cerii întreprinderii. Aș rezuma spu- 
nînd că în viața secției este o per
manentă confruntare între compor
tamentele individuale cu principi
ile și dezideratele programului de 
educație și etică ale vieții noas
tre”.

VASILE SOPORAN : „Teoria 
sportului afirmă că antrenorul tre
buie să fie cheia reușitei. Eu cred 
că trebuie să se completeze mun
ca sa cu a biroului de secție pen
tru a interveni organizat, com
plex, pe mai multe planuri, în ri
dicarea omnlui și sportivului nou. 
Dacă pe plan tehnic antrenorul 
trebuie să acționeze și să decidă,

pe celelalte planuri munca trebuie 
să fie coroborată. Am un sprijin 
deosebit în cei 7 membri de par
tid din secție, în faptul că toți 
ceilalți sînt uteciști, în faptul că 
la locul de muncă, la organizația 
de partid, la. sindicat și U.T.C., 
sarcina mea este înțeleasă, ajutată 
într-o solidaritate de principiu și 
acțiune. De aceea ne bucurăm de 
a forma oameni care să fie și 
sportivi. Și rezultatele pe care în
cepem să le avem și la care lucrăm 
ne dau dreptul să sperăm chiar și 
în înalta performanță".

★
N-am explorat zone 

culosului. N-âm vînat 
trofee sau senzaționalul 
și prezentarea noastră,
să vă înfățișăm munca discretă, 
dar plină de roade și învățăminte,

, a unui colectiv unit, care prin 
sport întreprinde și o operă de e- 
ducație și în care primii lauri 
cuceriți sînt sensurile plenare ale 
omului de tip nou.

ale specta- 
zestrea de 
în alegerea 
Am căutat

în 
(deși 
jul terenului propriu, fiind 
să joace numai în deplasare) 
tanțeazâ. Studenții au înscris 
te (4—1 și 4—2) în două meciuri foar
te echilibrate cu formația elevilor 
din M. Ciuc. Sub același semn s-au 
desfășurat și jocurile din Capitală, în 
care i.P.G.G. a reușit, eu mari efor
turi, să smulgă 3 puncte Tîrnavei O- 
dorhei (2—2 și 3—2). întrecerea pro
gramează, în . continuare, două etape: 
1—2 decembrie, Agronomia — Tîrna- 
va și Liceul 1 M. Ciuc — I.P.G.G. ; 
8—9 decembrie. Agronomia — Liceul 
1 M. Ciuc și Agronomia — I.P.G.G. 
Jocurile se vor desfășura Ia Miercurea 
Ciuc. Apoi, pînă la 5 ianuarie, pauză 
și în această grupă. Lotul de juniori 
(majoritatea componenților lui evo
luează în echipele din această grupă) 
va întreprinde un turneu în Polonia, 
pregătindu-se pentru campionatul eu
ropean (grupa B) de la București.

Sezonul de hochei este deci, bogat, 
interesant.

seria a Il-a, Agronomia Cluj 
nu poate beneficia de avanta- 

nev-oită 
se dis- 

4 punc-

BOX. La Cîmpulung Mușcel a avut 
loc returul etapei a doua din cadrul 
„Cupei F.R. Box“ pe echipe. S-au în- 
tîlnit formațiile C.S.O. din localitate și 
A.S.A. Cluj. După., dispute interesante, 
gazdele 'au obținui victoria cu 21—18. 
La Bacău, tot în cadrul „Cupei F.R. 
Box", au evoluat echipele A.S.A Bacău 
șt Constructorul Galați. Oaspeții, cu o 
garnitură mai omogenă, au cîștigat cu 
2-1—20. • în sala clubului Independența 
din Sibiu s-a desfășurat cea de a III-a e- 
diție a competiției de box „Centura Păl
tiniș”. întrecerea, rezervată sportivilor 
juniori, a atras 77 de tineri pugiliști din 
București, Cluj, Arad, Mediaș. Cisnădie. 
Ocna Sibiului și Sibiu. Iată cîștigătorii : 
juniori mici : F. Kosor (Cluj), Gh. Stol- 
chiță (Cisnâdle), N. Drăgoi (Sibiu), I. 
Precup (Sibiu). Gh. Popia (Sibiu). Al. 
Dobrescu (București), M. Olaru (Sibiu), 
W. Stenghel (Sibiu), N. Coman (Clu.i); 
juniori mari : I. Pleșa (București). N. 
Georgescu (Cluj), A. Pop (Cluj), R. So- 
codovici (Arad), V. Drăghla 
reștl).

(BUCU-

Brigit Loos (R.D.G.) 68,91; 200 m mixt (b)i 
Bolimert (R.D.G.) 2:21,00; 400 m liber
(I): Kornelia Dorr (R.D.G.) 4:36,78; 200 
m liber (b): Bohmert 2:04,78, ...23. II. 
Svctz 2:15,80; 100 ni spate (f): Ulrike 
Richter (R.D.G.) 68.51; 100 m bras (b): 
Schulze (R.D.G.) 1:14,08; 200 m bras (f): 
Anne Katrin Schott (R.D.G.) 2:47,16,
...12. Camelia Hoțescu 3:00,58; 200 m 
spate (b): Tauber (R.D.G.) 2:16.39, ...11. 
D. Gropșan 2:27,71; 100 m liber (£): Lin
da Faber (R.D.G.) 61,72; 200 m delfin 
(f): Jdse Damen (Olanda) 2:23,83; 100 
m delfin (b): Woutering (Olanda) 63.08..;. 
9. A. Ursii 67,57; 400 m liber (bl: B6h- 
mert 4:19.70; 100 m spate (b); Gulyas 
(Ung.) 63,28„.. 5. D. Gropșan 66,67.

Iteaua
Dinamo
S. C. M. Ciuc 
Dunărea

Valeriu CHIOSE
CLASAMENTE 

SERIA I
' 8 7 0 1 44—17 14

7 6 0 1 47—18 12
8 2 0 6 29—57 4
7 0 0 7 20—48 0

Al doilea meci dintre Dunărea și 
Dinamo a fost am hiat Ia o dată ce 
se va stabili ulterior.

SERIA A
Agronomia
I.P.G.G.
Liceul 1 M. Ciuc
Tîrnava

ll-A
4 4 0 0 20— 9 8
4 2 11 15—12 5
4 10 3 10—17 2
4 0 1 3 11—24 1

ÎNOT. Intr-un concurs la 
participat înotători din Oradea 
șoara s-au înregistrat două noi recorduri 
naționale. Ildiko Horvath a parcurs 200 
m liber in 2:21,7 — nou record de fete 
categ. A șl junioare, iar Horațiu Nea- 
grău a realizat pe aceeași distanță 2:19,3 
— nou record de băieți categ. B • La 
Timișoara a avut loc întîlnirea amicală 
dintre înotătorii de la Școala sportivă 
din localitate și cel ai clubului S.Z.S. 
Katowice. Gazdele au uibținut victoria 
la scorul de 154—130. Cere mal bune re
zultate ; Holger Habetler (Șc. sp. Timiș.) 
62,7 — 100 m liber șl 68.3 — 100 m spate; 
Karln Parutsch 1:14,4 — 100 m spate și 
1:19.0 — 100 m delfin: Eva switon (S.Z.S. 
Katowice) 1:14,0 — 100 m liber. • LA 
ROSTOCK (bazin de 50 m) a avut loc 
un concurs internațional la care au par
ticipat înotători (născut! în 1953 șl mai 
tineri) din Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca. Iugoslavia, Olanda, România. Su
edia, Ungaria și R.D. Germană. Iată cî
teva din rezultatele înregistrate: 200 m 
delfin (b): Nylen (Suedia) 2:17.56; ..17. 
Andrei Ursu (2:33,43; 100 m delfin (f):

care au
și Urni

JUDO La Focșani a avut loc sîmb&ta 
M duminică prima ediție a competiției 
de judo „Cupa Unirea”. La întreceri au. 
participat echipele Rapid București șl 
sc. sp. unirea Iași (care activează in 
divizia A). Trotușul Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej și Voința Focșani. Cupa a fost cu
cerită de Rapid care s-a clasat pe pri
mul Ioc. Locul 2 a revenit echipei Tro
tușul, iar 3 Voinței Focșani, iată rezul
tatele: Rapid — Trotușul 3—2. Trotușul
— Sc. sp. Unirea 3—2, Trotușul — Vo
ința 3—2, Rapid — sc. sp. Unirea 5—0. 
Voința — Sc. sp. Unirea 3—2 și Rapid
— Voința 3—1.

Campionatul republican de lupte greco-romane

ORIENTARE TURISTICA La Ro
man și Oradea au avut loc recent două 
competiții sub aceeași titulatură „Cupa 
dc toamnă". In pădurea „Ion Creangă” 
de ltngă Roman s-au aliniat la start 
21 de echipe (10 de fete șl 11 de băieți), 
reprezentînd școlile generale, profesio
nale șt Casa pionierilor din municipiu. 
Iată cîștigătorii: juniori (6 km. 12 
puncte de control, 2 probe aplicative): 
Liceul agricol nr. 2; junioare (6 km, 
10 p.c., 2 probe aplicative): Liceul agri
col nr. 2; copil; (12-14 ani) băieți (G 
km. . 10 p.c., 2 probe aplicative): Casa 
pionierilor; fete (5 km. 8 p.c., 2 probe ' 
aplicative): Casa pionierilor și Școala 
generală nr. 4. la egalitate de puncte. 
• In concursul similar de la Oradea, au 
participat 150 de tineri din asociațiile 
sportive din oraș ș; de la liceele de 
cultură generală șl de specialitate, O 
bună comportare au avut Emeric Kis- 
ded fripo), Tiberiu Daroczi (Favorit). 
Elisabeta Egri (Școala profesională 
M.I.U.). Simon. Rabel (Voința), Lcnuta 
Nana (Școala generală Cordău) și echi
pele Școlii generale nr. 1 Oradea și aso
ciațiilor sportive Favorit și TIPO.

(Urmare din pag. I)
în celelalte partide, principalele 

pretendente la titlul de echipă cam
pioană republicană la stilul greco- 
romane, Dinamo și Steaua, au domi
nat cu autoritate întrecerile, depășin- 
du-și detașat partenerele de concurs. 
De pildă, luptătorii militari i-au în
vins pe cei de la C. S. Pitești cu sco
rul de 32—3 (în primul tur) și cu 
26—4 pe cei de la Aluminiu Slatina 
(în turul II). Dinamoviștii i-au în
trecut pe slătineni cu 34—7, Iar pe 
Progresul cu 40—0 !

în ciuda acestor scoruri categorice, 
componenții celor două formații frun
tașe au trebuit să depună eforturi 
pentru a-și putea depăși adversarii 
direcți, mulți dintre ei tineri, ani
mați de dorința puternică de afir
mare. Fostul campion mondial, Ion 
Baciu (Steaua),, a fost obligat să facă 
apel la toate cunoștințele sale în sco
pul obținerii deciziei de învingător 
în disputa cu tînărul piteștean Ion 
Dulică. Ion Gabor n-a cîștigat nici 
el ușor meciul cu N. I.ăcrățeanu 
(C. S. Pitești). Succesul multiplului 
campion republican s-a conturat abia 
în ultimul minut de luptă, cînd a 
obținut avantajul minim necesar vic
toriei la puncte (5—4). în cealaltă in- 
tîlnire a formației Steaua (cea cu A- 
luminiu Slatina), din cel 10 compo- 
nenți de bază ai echipei militare, trei 
(Simion Popescu, Ionică Fiscuteanu și 
Nicolae Neguț) n-au putut să-și de
pășească adversarii, fiind descalificați 
împreună cu ei.

Nici dinamoviștii n-au obținut nu
mai victorii ușoare. Campionul olim
pic, Ncolae Martinescu, a fost nevoit 
să se mulțumească cu o victorie la 
puncte în partida cu Nicolae Mandea 
(Aluminiu Slatina), iar Nicolae Mareș 
n-a putut să-l învingă pe slătineanul 
D. Calotă. Pentru echipa campioană 
de anul trecut (Dinamo), întîlnirea cu 
Progresul București a fost o simplă 
formalitate. Lipsită de aportul a 
3—4 titulari, echipa clubului din str. 
Dr. Staicovici a fost departe de va
loarea pretinsă de un turneu final.

Ea a fost învinsă și de A.S.A. Cluj, 
la un scor care reflectă slăbiciunile 
de moment 
(23,5—12,5).

O partidă 
brată decit 
disputată au . __
Pitești și A.S.A. Cluj. Cîteva tușuri 
surprinzătoare, realizate de piteșteni 
In meciuri deschise oricărui rezultat,' 
au făcut ca victoria finală să fie 
favorabilă echipei C. S. Pitești cu sco
rul de 28—12. Unul dintre succesele mai 
puțin așteptate ale piteștenilor a fost 
cel realizat de C. Radu în fața lui 
V. Panait : cînd clujeanul conducea 
cu 5—1 și părea că nu mai poate 
pierde, Radu l-a prins cu un tur de 
cap și a obținut tușul. De asemenea, 
surprinzătoare a fost și victoria lui 
C. Pălărie asupra Iui Martin Gali 
(învingătorul din primul tur al cam
pionului național, Staicu Olteanu).

ale acestei formații

echilibrată (mai echili- 
o arată scorul) și viu 
realizat formațiile C.S.

POLO, In ultimele meciuri din cam
pionatul municipal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : seniori : progre
sul — Școlarul 8—3 (2—1, 2—0, 2—1. 2—1); 
Dinamo — t.e.f.s. 6—6 (1—o. 2—2. 2—1, 
1—3); JUNIORI I : Progresul Dinamo 
3—2; Școlarul — Rapid 8—3; Șc. sp. 1
— șc. sp. 2 6—3; JUNIORI II : școlarul
— Progresul 7—1; Dinamo — Șc. sp. 1 
5—2; Șc. sp. 2 — Rapid 9—2; COPII : 
Școlarul — Progresul 3—2; Rapid — Șc. 
sp. 2 2—2; Dinamo — Șc. sp. 1 1—1.

TIR. Continuă activitatea compettțio- 
nală de sală, la arme cu aer comprimat. 
Săptămîna aceasta poligonul de... ca
meră din parcul Dinamo va găzdui cea 
de a IH-a etapă a Diviziei Capitalei, 
competiție organizată de către comisia 
municipală de tir și la care participă, 
de regulă, majoritatea trăgătorilor bucu- 
reșteni, fruntași și începători. Progra
mul cuprinde probe de pușcă și pistol 
la seniori șj juniori, precum și pentru 
începători. întrecerile se desfășoară 
timp de trei zile, începlnd de vineri 
și pînă duminică.

I.E.F.S.

Finalele campionatului republican de popice
(Urmare din pag. 1)

mare punctaj — 1688 p d. Pentru 
locurile următoare au luptat nu mai 
puțin de trei cupluri, popicari din 
Timișoara. Petrila și Cluj. Pînă la 
urmă, reprezentanții asociației spor
tive Jiul Petrila. I. Popa și V. Mi- 
clea — care au evoluat printre ul
timele perechi — au jucat cu multă 
precizie. în special, Popa care a 
doborît din 200 lovituri mixte 849 
de popice, cu 39 p d mai multe 'de- 
cît partenerul său.

De remarcat că o serie de con
curenți au obținut rezultate bune, 
cu precădere acei care activează 
în echipe de divizia A. Rezultatele 
acestora depășesc cu mult cifrele cu

care au încheiat concursul jucătorii 
mai puțin cunoscjjți. De pildă, di
vizionarii au punctat peste 750 p d, 
iar ceilalți cu greu au depășit 
650 p d.

CLASAMENT : 1. M. Grigore — 
V. Pișcoi (Rapid Buc.) 1688 p d 
(837—851) — CAMPIONI NAȚIO
NALI, 2. V. Miclea — I. PoDa (Jiul 
Petrila) 1659 (810—849). 3. V. Popa 
— G. Hubert (C.F.R. Timișoara) 
1633 (817—816). 4. A. Molnar — Gh. 
Soltes (Voința Cluj) 1607 (837— 
768), 5. C. Cristei — I. Cadar (O- 
limpia Reșița) 1571 (774—797). 6.
M. Bălescu — Gh. Zizineanu (Voin
ța Buc.) 1569 (814—755).

Aseară au intrat în concurs jucă
toarele și jucătorii calificați pentru 
probele individuale.
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Arbitrajul și multiplele sale răspunderi
PENTRU FERMITATEA RAPOARTELOR OBSERVATORILOR FEDERALI!

o serie de 
activitatea 

timp, prin- 
discuție fi- 
din meciul

Colegiul central al arbitrilor a 
analizat, marți seara, 
probleme reieșite din 
de arbitraj din ultimul 
tre subiectele luate în 
gurînd și arbitrajul
F. C. Argeș — Universitatea Cra
iova, căruia I s-au adus o serie de 
critici.

Referindu-ne la acest ultim su
biect, trebuie să spunem că mem
brii Colegiului au avut o sarcină 
dificilă în stabilirea exactă a gre
șelilor și, mai ales, a dimensiunilor 
lor. Partida a trecut și, în urma 
ei, au rămas doar păreri, unele 
dintre ele contradictorii, așa cum 
se întîmplă cîteodată Ia fotbal. Un 
exemplu: conducătorul partidei,
Mircea Bică, n-a fost de acord cu 
criticile ce 1 s-au adus. în schimb, 
tușierul George Dragomir, apreciat, 
în general, pentru semnalizările 
lui atente și corecte, a vorbit 
spirit autocritic.

Bineînțeles că a fost citit în 
'dință șl raportul observatorului 
deral, Robert Cosmoc, ascultîn- 
dti-se în continuare și cuvîntul a- 
cestuia, care n-a fost, însă, în
deajuns de clar, de ferm. S-a vor
bit despre „inapresii", cînd era ne
cesară o părere precisă, de specia
list. Pornind de la acest lucru, 
credem că observatorii federali,

în

șe
fe-

DUPÂ 15 tTAPE IN DIVIZIA A,

de penal-
3 ratate) : 
iar de 18

r • în cele nouă partide ale eta
pei a XV-a s-au marcat 20 de go
luri, totalul după 15 etape ajun- 
gînd la 337 : 245 gazdele, 92 oas
peții.
• Domide (U.T.A.) este singurul 

jucător care a reușit să înscrie 
două goluri în această etapă.

• în această etapă s-au dictat 3 
lovituri de la 11 m : 2 au fost tran
sformate (Dobrin și I. Constantin), 
iar una ratată (Lucescu). Pînă în 

i prezent, s-au acordat 24 
ty-uri (21 transformate, 
6 în favoarea oaspeților, 
au beneficiat gazdele.
• în etapa a XV-a s-au înregis

trat două eliminări : Leșeanu (Spor
tul studențesc) și Țarălungă (Univ. 
Craiova). Numărul jucătorilor care 
au văzut pînă acum cartonașul ro
șu s-a ridicat la 14.
• Situația la zi — după eviden

ța F.R.F. — a jucătorilor care au 
primit de cel puțin două ori car
tonașul galben este următoarea: 
Stnarandache (Steaua), Beldeanu 
(C.S.M. Reșița) — 5 cartonașe, 
Tonca (Jiul) 4, Dumitru, Ion Ion 
(Steaua), Tănase (F. C. Constanța), 
Ghiță, Hrițcu (S. C. Bacău), Lupu- 
lescu, Stoicescu (Polițehnica_ Iași), 
Grigore, Boloni
(F. C. Argeș), Bălăci (Univ. Craio
va), cîte 3, Lucuță (Dinamo), Sa- 
meș, Iordănescu, Ciugarin (Steaua), 
Dumitriu II, Codrea, Rișniță (Rapid), 
M. Sandu, O. Ionescu, Leșeanu, I. 
Constantin (Sportul studențesc), 
Gruber, Pîrvu (Petrolul), Ghirca, 
Lică Constanța), Băluță

(A.S.A.), Dobrin

CARANSEBEȘ: RODNICA 
ACTIVITATE ATLETICĂ

In localitate s-a desfășurat zilele 
trecute un frumos concurs atletic 
cu participarea a peste 300 de tineri 
și tinere, în majoritate școlari.

Printre cîștigători se află Gheor- 
ghe Gherga (Liceul industrial), în 
proba de 1 500 m, Alexandru Așlău 
(Liceul nr. 1), la înălțime, Mariuța 
Imbrescu (Liceul pedagogic) la arun
carea greutății și Georgeta Fiat (Li
ceul nr. 2) la 800 m.

Tiner’etul școlar este prezent, de 
asemenea, în competiții de volei, 
baschet, fotbal, handbal, șah, tenis 
de masă etc.

Nicolae MAGDA, corespondent

Agronomia" 
Pe foile de 
32 de stu- 
fost cucerit

• Dintr-o lăudabilă inițiativă a 
catedrei de educație fizică și 
sport din cadrul Institutului a- 
gronomic Iași s-a desfășurat pri
ma ediție a „Cupei 
la tenis de cîmp. 
concurs au figurat 
denți. iar trofeul a 
de Cornel Hutanu.

Bogdan MACOVSCHI- 
student

ARTIȘTI Șl... FOTBALIȘTI
Nu. nu 1 Nu este vorba doar de 

tin simplu joc de cuvinte. Tinerii 
din comuna Boteni, județul Argeș, 
îndrăgesc deopotrivă sportul (cu 
predilecție fotbalul) și arta. Ast
fel, echipa de fotbal a comunei 
este de doi ani consecutiv „campi
oana Văii Argeșului", pierzînd prin- 
tr-un.„ autogol calificarea în 
etapa superioară a competiției 
„Cupa reooltei argeșene".

Preschimbînd tricourile de sport 
cu frumoasele costume mușcelene. 
tinerii din Boteni dovedesc aceeași 
pasiune și pentru artă. 7 din cei 
31 fotbaliști sînt și artiști amatori, 
făcînd parte din echipa de dansuri 
și brigada artistică de agitație ale 
căminului cultural. (Nu o dată ei 
au criticat în brigadă lipsa unui te
ren de sport corespunzător pe... 
toată Valea Argeșului !).

Celor 7 jucători și artiști ama
tori li s-au adăugat alte 7 fru- 

învestiți cu răspunderi importan
te, ar trebui să aducă o contribu
ție mai mare la elucidarea tuturor 
aspectelor meciurilor pe care le-au 
urmărit, întocmind rapoarte mai 
amănunțite și, desigur, renunțînd, 
în primul rînd, la ideea de a nu 
supăra pe nimeni, dacă se poate, 
sau de a supăra cit mai puțin. 
Căci, trebuip s-o spunem, aceasta 
a cam devenit o conduită a mul
tor observatori federali.

Oricum, din ședință a reieșit că 
arbitrajul de la Pitești n-a viciat 
rezultatul — lucru esențial — dar 
că, prin unele greșeli, a creat o 
stare de nervozitate ce s-a trans
mis de Ia jucători la arbitri și 
vice-versa. Dar, nu este vorba de 
primul arbitraj care stîrnește dis
cuții șl — nu ne permitem, ca 
vechi cronicari, să fim atît de op
timiști — nici de ultimul...

Colegiul central al arbitrilor a- 
trage atenția asupra condițiilor 
pe care trebuie să le îndeplinească 
arbitrii pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor lor, dar și a condițiilor 
ce trebuie să li se asigure pentru 
exercitarea în bune condîțiuni a 
misiunii lor. Colegiul cere arbitrilor 
maximum de exigență, aplicarea 
fără șovăire a regulamentului de

VORBESC
CIFRELE

Așa s-a ratat al treilea penalty al campionatului. Minutul 75 al meciului 
C.F.R. Cluj — Dinamo: Lucescu

(S. C. Bacău), Romilă II, Dănilă, 
Micloș, Simionaș (Politehnica Iași), 
Olteanu, Jenei, Hîrlab, (Steagul 
roșu), Vișan (C. F. R. Cluj), Poraț- 
chi, Uifăleanu („U“ Cluj), Pîslaru 
(A.S.A.), Popovici, Broșovschl, Bi- 
rău (U.T.A.h Bungău (Politehnica 
Timișoara), Atodiresei, Kafka 
(C.S.M. Reșița) Și Olteanu (F. C. 
Argeș), cîte 2. Deci, 48 de jucători 
care, la primul cartonaș galben, 
vor fi suspendați o etapă sau două.
• încă un jucător — Stanca (Ra

pid) — și-a făcut apariția în actua
lul campionat. Cele 18 divizionare 
au folosit pînă în prezent 345 de 
jucători. Cei mai mulți — 22 — a 
rulat Rapid, iar cei mai puțini — 
15 — a utilizat U.T.A.
• Cel nouă arbitri, care au con

dus partidele acestei etape, au pri
mit, din partea cronicarilor ziaru
lui nostru 38 de stele : 5 cîte cinci. 
2 cîte patru, C. Manușaride a vPri- 
mit trei, iar M. Bică doar două.

din comună, componente 
de volei,

cu-

care împreună 
veche tradiție 
nouă care 

continuă

moașe fete
ale echipei
duc mai departe o
— arta, și una mai 
noaște c înflorire 
sportul.

Ion GHINESCU 
directorul căminului cultural Boteni
PASIUNEA ELEVILOR PENTRU 

TENIS DE CÎMP..
...a determinat Inspectoratul șco

lar Dîmbovița să organizeze „Cupa 
Școlarului", competiție menită să 
depisteze tinerele talente ale spor
tului alb. Gazda întrecerilor — sta
dionul Metalul din Tirgoviște. Cu 
acest prilej, s-au evidențiat tinerii 
sportivi de la Școala generală nr. 
8 (prof. Ion Stânescu) Radu Ilicea. 

Sportul luptelor a devenit un bun prieten al elevilor de la Grupul 
școlar Unio din Satu Mare. Iată in fotografie un aspect de la un 

concurs popular.

joc, reprimarea oricărei încercări 
de a se transforma o întrecere 
sportivă loială, într-o bătălie furi
bundă, cu orice mijloace, pentru 
victorie. Dar numai prin decizii 
juste, printr-un spirit neabătut de 
imparțialitate, prin competență, un 
arbitru poate stăpîni jocul, se poa
te impune jucătorilor și spectatori
lor.

Pe de altă parte Colegiul central 
al arbitrilor va interveni pe viitor 
cu promptitudine ori de cîte ori se 
constată neajunsuri în arbitraj, iar 
pe de altă parte va dovedi o 
preocupare mai mare în problema 
delegărilor la ultimele jocuri din 
acest sezon, încredințînd meciurile 
grele celor mai buni arbitri, celor 
mai în formă din toate punctele 
de vedere, inclusiv cel al pregăti
rii fizice, arbitri care se bucură, 
în primul rînd, de o autoritate 
discutabilă.

Urmează firește ca și Biroul 
deral să-și spună cuvîntul în 
ceasta privință.

in-

fe-
a-

Jack BERARIU

ipionatului. Minutul 75 al meciul 
expediază mingea pe lingă poartă.

Foto : Dragoș NEAGU
• La cele nouă partide ale eta

pei au asistat 77 500 de spectatori. 
Cei mai mulți — 15 000 — au ur
mărit derbyul de la Pitești iar cei 
mai puțini — 4 500 — au fost pre- 
zenți la meciul Jiul — Steaua.

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă), după 15 etape, se prezintă 
astfel : 1. CRAIOVA 27 800 ; 2. Ti
mișoara 19 800 ; 3. București 16 800 ; 
4. Constanța 15 200 ; 5. Reșița
14 800 ; 6. Arad 11 700 ; 7—8. Plo
iești și Tg. Mureș 9 500 ; 9. Iași
9 400 ; 10. Brașov 9 200; 11. Cluj 
9 100 ; 12. Bacău 8 500 ; 13. Pitești 
8 300 ; 14. Petroșani 4 800.

• Situația în „Trofeul Petscho-
vschi", după 15 etape, este urmă
toarea : 1. TIMIȘOARA 9.87 ; 2.
Constanța 9.57 ; 3. București 9.40 ; 
4—5. Craiova și Iași 9,28 ; 6—7. Pi
tești și Arad 9,25 : 8—9. Reșița șl 
Ploiești 9,14 ; 10. Cluj 9,06 ; 11. Ba
cău 9,00 ; 12. Brașov 8,75 ; 13. Pe
troșani 8,62 ; 14. Tg. Mureș 8,00.

Petre Nicolae, Ionuț Sesu și Titus 
Bădescu. Cupa a revenit atît la 
băieți cit și la fete, talentaților ju
cători de la această școală.
Miști AVANU — coresp. județean

ATLEȚI DE CATEGORIE... GREA
La una din cele mai mari unități 

de învățămînt profesional din Satu 
Mare, Grupul școlar Unio, sportul 
luptelor se bucură de multă popu
laritate în rîndul elevilor. în con
secință, recent a avut loc aici un 
nou concurs la care au participat 
peste 70 de tineri. Reuniunea a 
constituit totodată un trial pentru 
depistarea elementelor talentate, cu 
prilejul căreia instructorul Gheor- 
ghe Ardeleanu a selecționat o serie 
de viitori performeri în atletica 
grea. O încredere deosebită ii 
inspiră tehnicianului menționat ti
nerii Dumitru Iuhasz, Viorel Nichi- 
ta, Ioan Iuhasz, Ștefan Iluț, Petru 
Lăcătuș, Simion Holbură, loan Bor- 
govan, Ștefan Bordei, Ion Budu- 
lean, V. Schwartz la greco-romane, 
loan Sas, Ludovic Turți, Vasile 
Variu, Lazăr Samoilă, Cornel Ban 
și Gheorghe Cherecheș la libere.

St. VIDA — coresp.
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MARGINALII LA DIVIZIA B

LA BAIA MARE SPERANȚELE
NU S-AU RISIPIT

Minerul Cavnîc, echipa care joacă mereu in deplasare..;

Luni, 3 decembrie, în sala da 
festivități de la Dinamo, se 
va deschide mult așteptata — 

dar mereu amînata — consfătuire 
cit antrenorii din centrele de pre
gătire a copiilor șl juniorilor și de 
Ia secțiile ele fotbal din unitățile 
de învățămint.

Indiscutabil, acțiunea aceasta, a 
forului de specialitate, constituie un 
eveniment cu implicații, sperăm, 
dintre cele mal favorabile asupra 
celui mai mare eșalon al fotbalului 
nostru — copiii și juniorii — asu
pra viitorului acestui sport atît de 
mult îndrăgit. De modul cum vor 
fi puse în discuție și dezbătute ma
rile problema ale celor mici, ale 
speranțelor soccerului nostru, vor 
depinde pașii următori din acest 
domeniu, vor depinde rezultatele 
viitoare și. în ultimă instanță, suc
cesele internaționale ale fotbalului 
nostru.

Au fost invitați 6ă participe la 
această consfătuire antrenorii și 
profesorii din școli, pe mîna cărora 
se află, în prezent, peste 10 000 de 
copii și juniori. Prilejul — unic în 
felul lui — trebuie onorat cu toată 
răspunderea. Pentru că ar fi un 
mare păcat ca, la discuțiile ce vor 
avea loc, să fie ocolite adevărurile, 
cauzele care au făcut ca, pînă acum, 
rezultatele acestor unități-pepinicre 
să nu fie cele dorite. Problemele 
majore ale eșalonului (conținutul

LOCALITĂȚILE DE DISPUTARE
A OPTIMILOR CUPEI ROMÂNIEI

Bacău
Mare

F. C. Argeș

Aseară, Comisia de competiții și 
disciplină a F.R.F. a stabilit urmă
toarele localități de disputare a 
optimilor de finală ale Cupei Româ
niei s

GALAȚI — Sport Club
Steaua

CLUJ — Minerul Bala
A.S.A. Tg. Mures

BUCUREȘTI — 
Chimia Rm. Vîlcea

DROBETA TR. SEVERIN — Spor
tul studențesc — U.T.A.

CONSTANTA — Ș. N. Oltenița — 
Delta Tulcea

DEVA — C.S.M. Reșița — Poli
tehnica Timișoara

MEDIAȘ — Universitatea Cluj — 
Oltul Sf. Gheorghe

BUCUREȘTI — Jiul — Petrolul
Reamintim că partidele progra

mate în optimile Cupei României 
vor avea loc miercuri 5 decembrie 
cu începere de la ora 13,30.

■7

• Cu sprijinul Consiliului popu
lar al municipiului. în cartie
rele de locuințe „1 Mai" și 
Grivița din Tg. Jiu au apărut 
spații de joacă pentru copii. 
Totodată micilor sportivi li 
s-a mai făcut o plăcută sur
priză, construindu-li-se mese de 
tenis din beton. încă din pri
mele zile s-a putut constata o 
mare afluență de copii, și tineri 
în jurul meselor menționate. 
Manolo BALOI — coresp. jud.

LA HAȚEG

32 do echipe din orașul Hațeg au 
fost angrenate în cadrul unor cam
pionate orășenești la tenis de masă, 
popice și volei, disputîndu-se. pînă 
în momentul de față, turul compe
tiției. Pe primele locuri se află 
Voința la tenis de masă, S.M.A. la 
volei masculin, Fabrica de conser
ve la volei feminin și. din nou. 
Voința, la popice. în curs de des
fășurare se află și campionatul de 
fotbal al zonei Hațeg la care parti
cipă 12 echipe ; 9 sătești și 3 oră
șenești. Avintu) Hațeg, Retezatul 
Sîntămărie Și Drum nou Densuș 
se află pe primele trei locuri.

Nicu SBUCHEA — coresp.

ȘI-AU REFĂCUT BAZA 
SPORTIVĂ

asociație! 
fost, din 
orașului,

cooperatori au început 
să-și amenajeze un nou 
de terenuri suprapuse de 
volei și handbal, cu grup 
contribuția voluntară a 

diversele

Fosta bază sportivă a 
Voința din Tg. Mureș a 
motive de modernizare a 
dezafectată. Consiliul popular mu
nicipal a acordat proprietarilor ei 
un loc viran pe str. Koșuth, unde 
sportivii 
imediat 
complex 
baschet, 
social, 
membrilor asociației la 
instalații sportive depășind suma 
de 100 000 lei. Alături s-a ridicat 
o sală pentru jocuri de șah și te
nis de masă. Lucrările se află în 
stadiul de finisare. Tinerii și vîrst
nicii din cooperativele meșteșugă
rești ale reședinței județului Mureș, 
amatori de mișcare, mai beneficia
ză de o arenă de popice cu patru 
piste, un ștrand cu bazin renovat, 
cabană de canotaj și un bac pen
tru ajjtrșnarjjențeje <jip Ujpp.ul ier- 
niU ” 

fotbalu-

procesului de instruire și educație ; 
deficiențele competițiilor juniorilor, 
școlarilor, copiilor ; modul cum s-au 
făcut investițiile; raportul școală- 
familie-fotbal; timpul afectat pre
gătirii la diferite grupe de vțrstei 
etc.), trebuie abordate în spirit cri
tic, constructiv, pentru a putea fi 
găsite soluțiile adecvate, care să du
că la impulsionarea acestor pepi
niere, a căror activitate să. se în
scrie cu adevărat pe coordonatele 
cerințelor tot mai mari ale 
lui actual.

Duminica trecută s-a încheiat' 
turul. campionatului republi
can al juniorilor ți școlarilor. 

Așadar, plutonul celor 112 echipe 
aliniate la startul dat în ziua de 2 
septembrie a străbătut drumul ce
lor 13 etape. Unele, nu prea multe, 
l-au parcurs în... marș forțat, cule- 
gind frumoase victorii, cu ajutorul 
cărora s-au instalat autoritar în 
fruntea celor opt serii. Altele, nu 
puține la număr, au încercat să țină 
pasul, au vrut — unele chiar foarte 
mult — dar posibilitățile lor reale 
nu le-au permis deeît comportări 
contradictorii.

Dar campionatul a reliefat din 
nou multe din „tarele" lui mai 
vechi, despre care s-a mai vorbit, 
nu o dată. Din această cauză, ne-am 
gîndit că n-ar fi rău să investigăm 
mai atent realitățile celei mai vaste 
competiții a pionierilor. Iată de ce, 
în numerele viitoare ale ziarului 
vom prezenta fiecare serie, cu cla
samentul ei comentat pe scurt, cu 
o mică prezentare a echipei aflate 
pe primul loc, cu jucătorii eviden
tial!. cu — mai pe larg! — deficiențele 
semnalate de-a lungul celor 13 eta
pe ale turului. Poate că, în acest 
fel. vom reuși să atragem mai 
mult atenția conducerilor acelor 
cluburi, asociații si școli în pre
ocupările cărora nu se află pre
zente deeît rezultatele seniorilor, 
juniorii rămînînd ai... nimănui, cu 
marele lor cortegiu de dificultăți.

Lourențiu DUMITRESCU

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XVI-a A DIVIZIEI A
linie de I. Dan- 
(toți din Bucu-

Rapid : GR.

F.

Petrolul — „U“ Cluj : V. pADU- 
REANU, ajutat la 
cu și D. Ghețu 
rești) ;

F. C. Constanța
BlRSAN, ajutat de T. Trofin și 
V. Paladescu (toți din Galați);

Politehnica Timișoara — F. C. 
Argeș: A. BENTU, ajutat de F. 
Coloși și G. Motorga (toți din 
București);

Dinamo — Jiul: T. LECA, ajutat 
de T. Podaru (ambii din Brăila) 
și M. Moraru (Ploiești);

Steagul roșu — Sport Club Ba
cău : GH. LIMON A, ajutat de A.

TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES - 2 DECEMBRIE 1973
TREI ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR

în agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de Vinzare bilete pentru tra
gerea excepțională pronoexpres de 
duminică 2 decembrie 1973. tragere 
care acordă participanților autotu
risme DACIA 1300 și TRABANT 
601, excursii în Uniunea Sovietică

f • C.J.E.F.S., Hunedoara va Ini
ția, în colaborare cu Consiliul ju
dețean U.T.C. și Consiliul județean 
al sindicatelor, o competiție popu
lară denumită „Olimpiada tinerilor 
căminiști". în program figurează 
întreceri de șah, tenis de masă șl 
trîntă. Pentru concursurile din se
zonul rece s-au luat măsuri ca în
dată ce se va lăsa înghețul să se 
amenajeze patinoare naturale, pîr- 
tii simple de schi si săniuțe.

N. ZBUTEA — coresp.

POPICÂRIE NOUĂ 
LA SLOBOZIA

• în incinta Combinatului de în
grășăminte chimice din Slobozia se 
va da în folosință o frumoasă are
nă de popice cu trei piste, la ame
najarea căreia s-au prestat nume
roase ore de muncă patriotică.

Nicolae TOKACEK — coresp.

PRIETENII DRUMEȚIILOR DIN 
STOENEȘTI

în satul Stoenești, din județul 
Prahova, turismul a devenit un 
bun prieten al tinerilor. Astfel, în 
cadrul școlii generale sînt organi
zate în permanență diferite excursii 
pentru cunoașterea comunelor în
vecinate. La aceste drumeții au 
participat pe jos sau pe biciclete și 
alți cetățeni ai comunei, care au 
vizitat localitățile Aricești, Tîrgșor, 
Brătoșanca și Crîngul. Cu acest 
prilej, sătenii din Stoenești și-au 
disputat întîietatea cu localnicii în 
diferite întreceri sportive.

Tinerii și vîrstnicii din Stoenești 
au în proiect excursii în locuri mai 
îndepărtate, cu autocarele O.N.T., 
manifestîndu-și dorința de a cu
noaște orașele București, Brașov, 
Sinaia și Bușteni.

Florian ALBU
coresp.

• Din inițiativa comisiei de 
specialitate a C.J.E.F.S. Bistri- 
ța-Năsăud, schiori de toate ca
tegoriile au lucrat, în clipele lor 
de răgaz, la curățirea și nivela
rea pîrtiei de la Piatra Fîntîne- 
le, precum și 
liftului de aci. 
mițător. pentru 
schi alpin.

I. TOM A — coresp.

la revizia schi- 
Un început pro- 
un nou sezon de

La Baia Mare, ca în multe orașe 
ale țării, fotbalul are numeroși a- 
depți și inimoși susținători. Și aici, 
o dată cu începerea fiecărei noi e- 
diții a campionatului Diviziei B, re
nasc speranțele de revenire a echi
pei favorite în rindurile primului e- 
șalon. Așa s-a întîmplat și astâ-vară, 
în timpul pregătirilor în vederea ac
tualului sezon. după

Ex-ploieșteanul Mierluț a devenit 
„piesă de bază" la Minerul Baia 

Mare

start, favoriții minerilor băimâreni 
n-au dat randamentul necesar, și au 
rămas mult in urma plutonului 
fruntaș. Acum, Înaintea ultimelor 
două etape ale turului, Minerul Baia 
Mare se află pe o poziție din mijlo
cul clasamentului seriei a III-a (lo
cul 9), cu o zestre săracă (15 puncte), 
deci la o distanță destul de mare de 
lider (Olimpia Satu Mare, 21 puncte).

Cauzele care au dus la actualul 
bilanț nesatisfăcător ni le arată ingi
nerul Liviu Pop, președintele secției 
de fotbal:

— întrecerea din sezonul acesta a 
fost foarte dificilă, deoarece mai 
multe echipe din serie și-au propus 
același obiectiv, de a promova în 
„A". Curind după start, insă, ne-am 
dat seama că antrenorul Noje nu 
pregătise echipa la un nivel cores
punzător, ca să fie capabilă să re
ziste disputelor dîrze din fiecare eta
pă a acestui adevărat maraton, tn 
plus, jucătorii au acuzat un șoc psi
hic, după meciul de la Arad, cu Uni
rea, pierdut cu rezultatul de 2—1, în

Paraschiv și M. Cîțu (toți din 
București);

Steaua — Univ. Craiova : O. AN- 
DERCO (Satu Mare), ajutat de I. 
Rus (Tg. Mureș) și M. Rotaru (Iași);

C.F.R. Cluj — U.T.A.: C. GHE- 
MIGEAN, ajutat de M. Haimovici 
și C. Manușaride (toți din Bucu
rești) ;

C.S.M. Reșița — Sportul studen
țesc : V. TOPAN, ajutat de Gh. 
Vereș (ambii din Cluj) și M. Bă- 
dulescu (Oradea) ;

Politehnica Ihși — A.S.A. Tg. 
Mureș: G. BLAU, ajutat de V. 
Vîlcu și I. Boroș (toți din Timi
șoara).

KIEV — LENINGRAD

Tineretului 
de la ora

pe ruta
MOSCOVA și numeroase premii în 
bani. Tragerea va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului 
Sectorul 4, cu începere 
18,00.

NUMERELE EXTRASE 
GEREA

LA TRA- 
PRONOEXPRES DIN 28 
NOIEMBRIE 1973 

Fond 
lei din

general de premii 1-401.107 
care 469.600 lei report

EXTRAGEREA I-a : 8 15 1 4 24 6

EXTRAGEREA II-a : 18 23 30 36 26

Plata premiilor va începe în Ca
pitală do la 6 decembrie 1973 pînă 
la 28 ianuarie 1974 ; în țară de la 
10 decembrie pînă la 28 ianuarie 
1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

■

condițiile arătate imediat de presă 
de specialitate. Constatînd că antre
norul Noje nu poate asigura o con
ducere tehnică Ia înălțimea dorințe
lor suporterilor băimăreni, s-a 
hotărîrea înlocuirii sale cu 
Halagian. Preluînd, deci, „din 
funcția de antrenor, Halagian 
cercat să redreseze situația, 
timpul scurt nu i-a permis să 
ve toate problemele pentru ca echi
pa să reintre în plutonul fruntaș. El 
are intenția să întinerească lotul în 
perioada de iarnă și, totodată, să-1 
pregătească la nivelul cerințelor. 
Dacă în primăvară vom vedea că 
nu se mai poate recupera handicapul 
ce ne desparte de deținătoarea locu
lui întîi, atunci toate eforturile vor 
fi canalizate spre formarea unei e- 
chipe capabile să abordeze ediția vi
itoare de pe alte poziții.

Dar, de fapt, din vară, la Baia 
Mare, mai activează o altă divizio
nară B, anume Minerul Cavnîc. Se 
pare că situația echipei este unică : 
Neavînd teren regulamentar, forma
ția susține toate partidele la Baia 
Mare. Reprezentanta minerilor din 
Cavnîc în eșalonul secund face efor
turi lăudabile de a se menține 
pluton, dar deocamdată ele nu 
fost Încununate de succes, ea 
pind ultimul 1<>C cu un număr

luat 
Florin 
mers" 
a in-

insă 
rezol-

în 
au 

ocu- 
,___ _____ re
dus de puncte : 9. Deși antrenorul 
Ion Bartha, Sprijinit de altfel, de a- 
sociația sportivă (președinte Ale
xandru Dicu), încearcă să omoge
nizeze „U“-le de bază, să cristalizeze 
jocul, totuși evoluțiile forrhației sînt 
oscilatorii (de la bună la slabă), de
oarece are încă jucători de valoare 
modestă, fără experiență. De altfel, 
în jocul echipei se observă, cu ușu
rință, că pregătirile nu se fac pe 
un teren adecvat, Minerul Cavnîc a- 
vînd la dispoziție pentru antrenament 
stadionul din Baia Mare doar o zi 
pe săptămînă. In restul săptămînii, 
ședințele se țin Ia Cavnîc, pe un 
teren cu dimensiuni minime. Intere
sant este faptul că deși joacă nu
mai în deplasare, la fiecare partidă 
susținută la Baia Mare, în tribunele 
stadionului iau loc între 3 000 și 4 000 
de spectatori, foarte mulți fiind din 
Cavnîc !

Două echipe, fiecare cu probleme 
mai mici sau de mai mare amploa
re, încearcă să împlinească dolean
țele suporterilor lor. Deocamdată, 
eforturile nu au dat rezultatele 
scontate. Dar, cum întrecerea nu a 
ajuns la jumătatea el, speranțele încă 
nu s-au risipit...

Pompiliu VINTILA

A APARUT

„Almanahul
SPORTUL 74" I

O lume sportivă înir-un 
almanah, 288 de pagini bo
gat ilustrate, cu numeroase 
fotografii în culori.

Proeurați-vâ chiar aii

„Almanahul
SPORTUL 74" !

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
23 NOIEMBRIE 1973 :

EXTRAGEREA I-a: cat. I-a: 2 va
riante 25»Zo A 39.823 lei și 1 va
riantă 10% A 15.929 lei; a II-a : 
3 variante 25% a 9.249 lei și 8 va
riante 10% a 3.700 lei; a III-a: 
11,30 a 5.075 lei; a I V-a: 19,80 a 
2.896 lei; a V-a : 118,65 a 483 lei; 
a Vl-a: 172,30 a 333 lei.

EXTRAGEREA a lila: cat. Ai 
1 variantă 10% a 75.296 lei ; B : 1 
variantă 25% a 25.098 lei și 2 va
riante 10% a 10.039 lei; C: 1,80 
a 25.098 lei • D : 8,15 a 5.543 lei; 
E: 55,45 a 815 lei; F: 14185 a 
318 lei; X: 1.826 a 100 lei.

Premiul de 75.296 lei de la Ex
tragerea II-a jucat pe o variantă 
10% a revenit participantului Ale- 

Gh. Ion din Suceava.



TURNEUL CAMPIONILOR

NĂSTASE - GORMAN

• Floretistele : cea mai consistentă prezență • Mihai Țiu: cea mai bună poziție • Sabia 
și spada : cite un singur nume

ale 
a 

prins rădăcini la Federația inter
națională de scrimă (F.l.E.) care 
ne-a oferit, zilele trecute, cel de al 
doilea clasament mondial. Se pare, 
însă, că forul suprem al acestui 
srort se află încă în faza căută
rilor, a experimentelor, pentru că 
ierarhiile sale continuă să aibă la 
bază criterii surprinzătoare. In cla
samentul de anul trecut, se ți
nea seama de rezultatele campio
natelor mondiale din 1971 (!) și ale 
„mondialelor" de tineret (!!) din 
1972 deși acestea din urmă aveau, 
bineînțeles, un caracter limitativ, 
în clasamentul de anul acesta, au 
o pondere destul de mare rezulta
tele J. O- din 1972, ceea ce a si 
atras forului internațional o serie 
rle observații critice. La drept vor
bind,1 nu cunoaștem nici o altă ra
mură de sport în care să se repor
teze anumite rezultate din anul ex
pirat pentru a servi la stabilirea 
ierarhiilor valorice într-o nouă pe
rioadă de timp. Din această cauză, 
s-a și ajuns la unele anomalii în 
clasamentele la floretă masculină 
și sabie unde campionii lumii pe a- 
cest an ocupă locul secund, liderii 
respectivi fiind medaliați ai J. O. 
de la Munchen. într-o oarecare mă
sură și floretista noastră Ana Pascu 
este dezavantajată de acest sistem. 
Ea ocupă locul 8 deși, dacă s-ar fi 
luat în considerație numai rezul
tatele din anul 1973, ea ar fi urcat 
pe poziția a 5-a alături de trăgă- 
toarea maghiară Bobis, în imediata 
apropiere a eșalonului fruntaș în 
care se află Nikonova. Schwarzen
berger, Rejto si Belova.

Reținem, pe de altă parte, 
un fapt pozitiv — că F.l.E. 
în considerare, la probele 
există mai multe turnee de 
goria A (5 la floretă feminin 
bie, 6 la spadă), decît cele mai 
bune trei rezultate avînd în vedere 
atît eventualitatea unor absențe cît

Ideea alcătuirii unor ierarhii 
celor mai valoroase elemente

1
MIHA1 ȚIV

C.C.E

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R.S.F. IUGOSLAVIA

VOCAȚIA SPORTIVĂ A TINERETULUI IOGOSLAV

de a 
formă 
inter-

româ-

— ca 
nu ia 
unde 
cate- 

și sa-

LA LUPTE

DINAMO Șl STEAUA
IN TURNEELE FINALE

SOFIA 28 (Agerpres). — Tur
neele finale ate,,t.Cupei campioni
lor europeni* la lupte se vor des
fășura1 în zilele de 8 și 9 decem
brie la Sofia, cu participarea ur
mătoarelor formații: lupte greco- 
romane: .Ț.S.K.A. Septemvrisko
Znarne Sofia, Dinamo Tbilisi, Je- 
nika (Polonia)» și Dinamo Bucu
rești : lupte libere: Ț.S.K.A. Sep
temvrisko Znarne Sofia. Dinamo 
(U.R.S.S.) și Steaua (București).

și imposibilitatea sportivilor 
se menține în maximum de 
de-a lungul unui întreg sezon 
național.

Cea mai masivă prezență
nească în acest „ranking“-1973 o 
întilnim, așa după cum era de aș
teptat, în proba feminină de flore
tă. Ana Pascu ocupă locul 8, pre
zența sa în finala „mondialelor" 
de la Goteboi’g cîntărind destul de 
greu. (Pentru poziția a 5-a se atri
buie 12 p). Alte două dintre flore
tistele noastre fruntașe, Ecaterina 
Stahl și Ileana Gyulai. figurează 
împreună pe locul 18 cu cîte 9 p 
ca, de altfel, și predecesoarele lor 
în clasament: Demaille (Franța) și 
MarOsi (Ungaria). Tînăra Magda
lena Bartoș, datorită bunei sale 
comportări din Trofeul Martini și, 
apoi, în Cupa Jeanty, se află pe 
locul 25 în compania trăgătoarei 
sovietice Giliazova (o valoroasă re
prezentantă a „noului val“) Și îna
intea unor nume consacrate ca Ga- 
pais (Franța), Bebel (Polonia), Ka- 
rolffy (Ungaria).

Floreta masculină ne oferă o sa
tisfacție, nu atît de ordin cantita
tiv — ca în cazul celei feminine 
— ci calitativ : Mihai Țiu (cu sau 
fără rezultatul de la JO.) ocupă 
cea mai bună poziție dintre repre
zentanții scrimei noastre. Finalist 
la J.O., în C.M. (în ambele cazuri 
pe locul 4), clasat al 2-lea la Tro
feul. Giovannini,. el deține — după 
cum am anunțat La timp — poziția 
a 3-a in clasamentul F.l.E- Printre 
primii 20 de floretiști ai lumii și-a 
făcut loc și unul dintre tinerii co
legi de club ai lui Țiu, Constantin 
Nicolescu. El se află pe locul 19 
(cu 5 p) împreună cu Berolatti 
(Franța) și Koteșev (U.R.S.S.). 
Ceea ce l-a propulsat pe trăgăto
rul stelist în elita floretei mon-

diale a fost locul 4 cucerit în Tro
feul Giovannini. .

La sabie, scrima noastră este pre
zentă cu două nume: Dan Irimi- 
ciuc pe locul 11 și Iosif Budahazi 
— locul 23. Dar acesta din urmă 
s-a retras de un an din activitatea 
competițională, beneficiind de 3 p 
în calitate de semifipalist Ia ... J.O. 
Irimiciuc are o zestre modestă de 
puncte (11) realizată în turneele de la 
Budapesta, Bruxelles și Padova. Ab
sența sa din rîndul finaliștilor la 
C.M. a avut repercusiuni negative 
asupra poziției sale în ierarhia sta
bilită de F.l.E. Dacă ar fi termi
nat doar pe locul 6 la 
sabrerul nostru ar fi 
cui 7, înaintea _ unor 
renume 
Nowara

Spada 
tisfacție 
mă nu avem decît un trăgător pe 
„lista de onoare :“ Anton Pongraț. 
De fapt, el este beneficiarul unor 
puncte dobîndite la J.O. și în baza 
cărora se situează pe locul 22

Cunoscînd ponderea pe care o au 
în mod firesc rezultatele campio
natelor mondiale într-o asemenea 
ierarhie» ca și modesta comportare, 
în ansamblu, a trăgătorilor noștri 
la această competiție, nu puteam 
nutri speranța unor poziții mai 
bune. Din fericire, Universiada de 
la Moscova a prilejuit scrimei noas
tre un reviriment notabil care nu 
va rămîne, credem, fără ecou în 
clasamentele mai solid fundamen
tate pe care le publică ziarul po
lonez „Przeglad Sportowy* și care 
se bucură de o largă apreciere în 
rîndul specialiștilor acestei disci
pline olimpice.

ca Marot. 
ș.a.
ne oferă cea 
pentru că la

Gotebotg, 
urcat pe lo- 
trăgători de 

Krovopuskov,

mai mică sa- 
această ar-

iN PRIMA RUNDĂ
BOSTON, 28 (prin telefon). — 

Tradiționala competiție de închi
dere a sezonului internațional de 
tenis, „Turneul campionilor», care 
reunește pe primii opt clasați în 
Marele Premiu — F.I.L.T., va în
cepe marți 4 decembrie în sala 

, „John Hynes — Auditorium» din 
Boston. Se vor disputa mai întîi 
trei runde preliminare în grupe de 
cîte patru jucători, urmind ca 
vineri să se joace semifinalele, iar 
sîmbătă finala turneului.

In prima grupă a preliminarii
lor joacă Ilie Năstase — dețină
torul trofeului — John Newcombe, 
Jan Kodes și Tom Gorman. A 
doua grupă are următoarea com
ponență: Tom Oklrer, Jimmy Con
nors, Manuel Orantes și Stan 
Smith. Organizatorii precizează 
că dacă clasamentul va suferi 
modificări după finala „Cupei 
Davis», din această săptămînă. 
grupele pot fi și ele restructurate 
(Newcombe ar putea trece pe locul 
doi și ar face schimb cu Okker).

Conform programului actual, pri
ma rundă preliminară ar cuprin
de următoarele ' întîlniri: Năsta
se — Gorman, Newcombe — Ko
des, Orantes — Connors și Smith 
— Okker.

JOHANNESBURG, 28 — Ultima 
finală a circuitului feminin ț>en- 
tru Marele Premiu — F.I.L.T., a 
revenit cîștigătoarei competiției, 
Chris Evert (S-U.A.): 6—3, 6—3. cu 
Evonne Goolagong (Australia), 
Evert termină cu 710 p în frun
tea clasamentului, față de cele 
660 p ale Evonnei Goolagong.

• DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA CU 3-0

TELEX • TELEX . TELEX • TELEX

LEIPZIG, 28 (prin telex). în sala 
sporturilor din localitate au început 
întrecerile tradiționalei competiții 
voleibalistice internaționale „Tur
neul campioanelor*', la care partici
pă echipe masculine de certă va
loare : Ț.S.K.A. Moscova, Dnkla 
Liberec, Resovia Reszow, Dinamo 
București, Kokan Tokio și S. C. 
Leipzig.

Turneul a debutat cu meciul 
Ț.S.K.A. Moscova — Dukla Liberec. 
Sportivii sovietici au reușit să obți
nă victoria cu 3—0 (12, 11, 10). la 
capătul unei confruntări care a 
fost, totuși, echilibrată.

Voleibaliștii de la Dinamo Bucu
rești au avut ca adversară reduta
bila formație S.C. Leipzig. Gazdele 
au avut în permanență inițiativa, 
remareîndu-se prin vivacitatea ata
cului, în timp ce românii, cu mulți 
jucători tineri în sextet, nu au opus 
decît arareori rezistență. După un 
prim set mai echilibrat. echipa

evenimente istorice 
importanță in viața 
ani de Ia alegerea 
național de elibe- 

ca organ su

rea a două 
de deosebită 
țării: 30 de 
„Comitetului 
rare a Iugoslaviei1 
prem al puterii executive, pre
cum și 28 de ani de la abolirea 
monarhiei și proclamarea Repu
blicii Populare Federative. Data 
de 29 noiembrie, sărbătoarea na
țională a R.S.F. Iugoslavia, este 
totodată o zi în care 
muncii din această țară 
bilanțul' succeselor pe 
un an 
această 
revistă, 
cialiste 
înalte, obținute în competiții in
terne și 
muncii și 
tru a-și 
sportivă.

In acest an sportivii Iugo
slaviei, participînd la peste o su
tă de manifestări de prestigiu, 
au realizat performanțe excelen
te. cu care se mîndresc pe drept.

oamenii 
fac 

aproape 
întreg de activitate. în 
cuprinzătoare trecere în 
sportivii Iugoslaviei so- 
se prezintă cu rezultate

internaționale, rod al 
al eforturilor lor pen- 
dernonstra măiestria

na" din Barcelona, de echipa re
prezentativă da baschet a R.S.F. 
Iugoslavia care a cucerit titlul 
de campioană europeană. în vi
trina cu succese a baschetului 
iugoslav — care deține și titlul 
mondial — lipsea acest titlu pe 
care Ciosici. Tvrdici, Pleciaș, 
Slavnici, împreună cu ceilalți 
componenți ai echipei, antrenați 

. de Marko Novosel, și l-au adju
decat. Să nu uităm, apoi, de bo
xerii Parlov și Beneș, și ei cam
pioni ai continentului în acest 
an, de excelenții atleți Sușanj și 
Pavlicevici, de șahiștii Ljuboje- 
vici și Gligorici, de handbaliștii 
Horvat și Lazarevici considerați, 
pe drept, ca făcînd parte din 
rîndul celor care, concurează, în 
acest an, pentru titlul de „cel 
mai bun sportiv al Iugoslaviei* 

în anul care se apropie acum 
de linia finișului, stadioanele și 
sălile de sport ale Iugoslaviei 
au fost gazda unor manifestări 
sportive de înalt prestigiu, foru
rile de specialitate din această

baze sportive se mîndresc cu ba
zinele și trambulinele de sări
turi construite pentru primul 
campionat mondial de natație, 
desfășurat în toamnă în capitala 
iugoslavă. Pentru campionatele 
de box, organizate tot ~ 
grad, marele oraș de la 
s-a îmbogățit cu o nouă 
sport — „Pionir", iar la 
s-a dat în folosință 
sporturilor*, cu o sală în tribu
nele căreia pot. lua loc 12 000 de 
spectatori. Peste numai cîteva 
zile, în orașele Iugoslaviei va 
începe campionatul mondial de 
handbal feminin, o altă compe
tiție sportivă de cea mai mare 
anvergură.

Toate acestea vorbesc limpede v 
despre dragostea pentru sport, 
despre eforturile comune ale oa
menilor muncii din întreaga ța
ră, în acea măreață investiție de 
energie și pricepere pe care o 
depun pentru a crea baza ma
terială necesară dezvoltării spor
tului în R.S.F. Iugoslavia.

la Bel- 
Dunâre 
sală de 
Zagreb 

„Palatul

PE EVONNE G00LAG0NG
CHRIS EVERT ÎNVINGE

noastră a fost complet depășită.
Scor: 3—0 (10, 6, 2) pentru S, C. 
Leipzig.
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Echipa reprezentativă de baschet a Iugoslaviei, victorioasă în campionatul european, desfășurat 
Barcelona. De la stingă la dreapta — rîndul de suîrKnezevici, Jerkov, Marovici, Jelovac,

Pleciaș ; rîndul de jos-: Dalipagici, Ivkovici, Ciosici, Slavnici, Tvrdici și Kicîanovici.

Corespondență | 

specială pentru 

„SPORTUL»
1

Nouă orașe iugoslave 
se pregătesc asiduu pentru a găzdui

campionatele mondiale de handbal feminin

C.M. DE FOTBAt

SUEDIA - A 12-a
CALIFICATĂ

Oisputat pe patinoarul din Welsswasser, 
mecitil amical de hochei pa gheată din
tre selecționatele U.R.S.S. șl R. D. Ger
manei s-a terminat cu scorul de 6—l 
(1—0, 3—0. 2—1) în favoarea hochelști- 
lpr. sovietici, Au marcat. Malțev (2). 
Takușev (2). Volkov, Petrov, respectiv 
W'lîas.R
Orașul Liubliana a găzduit lntîlnîrea 
internațională amicală de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Iugoslaviei 
Si Austriei. Hochelștii Iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 9—o 
(2—0. 3—0, 4—0), prin punctele înscrise 
de Petac (2), Poljansek (2), Goj ano viei, 
Mlakar, R. Smolej, G. Hitl șt Koslr.■
In runda a 2-a a turneului internațio
nal de șah de la Madrid, Albin Pianinei 
(iugoslavia) l-a învins pe Julio Kaplan 
(Porto Rico), iar Walter Browne (Aus- 
tralia) a cîștlgat la Vladimir Tukmakov 
(U.R.S.S,). Marii maeștri Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) și Oscar panno (Argen
tina) au convenit asupra remizei, la 
mutarea a 23-a, rezultat consemnat și 
în partida dintre Vlastlmll Hort (Ceho
slovacia) șl Ricardo Calvo (Spania). In 
clasament conduc Pianinei și Hort cu 
cite l’-i p.■
Cunoscutul ciclist belgian Patrick Sercu 
va pleca, Ia începutul lunii decembrie, 
în Mexic, unde va efectua mai multe 
tentative de doborire a recordurilor 
mondiale în probele de 1 000 m lansat

șj cu start de pe Ioc și în proba de 
5 009 m. Tentativele vor avea loc între 
8 și 12 decembrie, pe pista velodromu
lui olimpic —----- ■- -- ■
M
Navigatorul
las, a sosit . ., ___ _____ ____
de Ia plecarea sa" din portul Saint Mato. 
Aceeași distanță (14 000 mile marine) 
fusese străbătută de Francis Chichester 
în 107 zile, astfel că Alain Colas a sta
bilit un nou record. Colas a efectuat 
temerara sa tentativă la bordul yahtu- 
lui „Manureva", care este în realitate 
fostul „Pen Duick IV" al lui. Eric Ta- 
barly.

din Ciudad de Mexico.

solilar. francezul Alain Co
la Sydney, -după 80 de zile

în meet retur pentru Cupa Cupelor la 
volei feminin, echipa TT Haga a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 3—1 (15—9, 
13—15,. 15—9, 15—4) formația italiană La 
Torre Reggio Emilia. învingătoare și în 
primul joc (scor 3—2), voleibalistele o- 
landeze s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției. La Istanbul, în 
cadrai aceleiași competiții, echipa loca
lă Fenerbahce a dispus cu 3-0 (15—8. 
15—11, 15—9) de formația portugheză 
Leixoes, Pentru optimile de finală 
calificat echipa Fenerbahce Istanbul.

s-a

Selecționatele masculine de handbal
Finlandei și Norvegiei s-au întîlnit _ . 
Helsinki într-un meci pentru prelimi
nariile campionatului mondial, victoria 
a revenit handbaliștilor norvegieni 
scorul de 20—10 (10—3).

ale 
ia

NOII CAMPIONI
DE BOX Al U.R.S.S

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — La 
Vilnius s-a desfășurat turneul final 
al campionatelor unionale de box pe 
anul 1973. în ordinea celor 11 cate
gorii, titlurile de campioni au fo^ 
cucerite de următorii pugillști : Su» 
ren Durian, Viktor Litvinov. David 
Torosian, Valeri Sokolov, 
Harcenko, Anatoli Kamnev, 
Udovik, Aleksandr Șipilov, 
Klimanov, Oleg Korotaev. 
Gorstkov. Campionatele au _ ___
țiat apariția unei noi pleiade de bo
xeri tineri. Au devenit pentru pri
ma oară campioni ai țării Durian, 
Harcenko, Udovik, Șipilov, Klimakov 
și Gorstkov. La turneul final au par
ticipat 194 de boxeri din 72 de orașe.

Anul viitor, campionatul unional 
se va disputa In luna martie, la 
Ijevsk, și va constitui o etapă im
portantă de pregătire șî selecție în 
vederea primului campionat mondial 
al boxerilor amatori, programat 
luna august, la Havana.

David 
Vladimir 

Valeri 
Anatoli 

Evgheni 
eviden-

LOZURI OLIMPICE

Celebra cursă hipică cu obstacole

intr-un 
bordul 
care șl 
pornit

pentru alege- 
domlciliu : în 
asupra circu- 
plăcerea de a

urma a 4 tineri milanezi, 
i raid prin pustiul Saha- 

unui jeep. Cei patru — 
I o femele, Liliana Morani 
i Ia 14 septembrie din 
: ca rezervă 400 litri ben-

Tot ce are mai valoros handbalul 
feminin la ora actuală va fi pre
zent la cea de a 5-a ediție a cam
pionatului mondial programat, în 
prima sa fază, în 9 orașe iugoslave, 
între 8 și 15 decembrie. Ca orice 
altă competiție de asemenea am
ploare și această reuniune a hand
balistelor trezește un viu interes 
nu numai în orașele în care se vor 
da disputele aprige și dîrze ci și 
în rîndul tuturor amatorilor de 
sport din Iugoslavia. Bineînțeles că 
de acum unii cunoscători ai aces
tui sport comentează șansele fiecă
rei echipe participante, fac prono
sticuri și încearcă să găsească argu
mente serioase pentru a avansa po
sibilitatea unui triumf al handba
listelor gazde. Mai presus însă de- 
cît orice se fac pregătiri pentru or
ganizarea ireproșabilă a competiției. 
Diverse motive au contribuit la pro
gramarea campionatului în 9 orașe. 
Cel mai important este, fără îndo
ială, acela de a înlesni unui număr 
cît mai mare de spectatori inclu
derea în acest vîrtej sportiv carac
teristic de altfel fiecărei competi
ții mari, precum și folosirea mo
mentului pentru o propagandă cît 
mai eficace a acestui sport care se 
bucură de un interes mare în. rîn
dul tineretului, iugoslav.

Organizatorii au și primit telegra-
\lz x|z „,z xjz

me prin căre se anunță ziua și ora 
sosirii echipelor participante, prin
tre care aceea a formației R.D. Ger
mane, învingătoare la ultima edi
ție (Olanda 1971). Cititorii ziarului 
Sportul, dar mai ales piteștenii, cu
nosc foarte bine valoarea acestui 
lot și, în- primul rînd, a „7“-lui de 
bază care le cuprinde pe Christine 
Richter (126 selecționări). Barbel 
Braun (125), Marten Jancke (121), 
Waltraud Kretzschmar (115).

O altă echipă valoroasă omogenă 
și puternică, care și-a anunțat par
ticiparea este Danemarca, adversa
ră directă, în semifinală, a echipai 
gazdă.

Declarațiile specialiștilor iugoslavi 
sînt străbătute de un optimism 
evident, ele datorindu-se. în primul 
rînd, formei satisfăcătoare în care 
evoluează în ultimul timp formația 
Iugoslaviei. Mulți speră că terenul 
propriu, evoluția în fața publicului 
propriu, sînt avantaje mari pentru 
echipa gazdă, care de data aceas
ta este mai aproape ca oricînd de 
cucerirea medaliei de aur.

Iată alte cîteva detalii care pro
babil că interesează pe cititorii zia
rului Sportul. • întrucît nu toate lo
calitățile care vor găzdui meciurile 
semifinale dispuneau de săli care 
să satisfacă necesitățile unei bune 
desfășurări a întrecerilor unui cam-
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s-apionat al lumii. în unele orașe 
procedat la adaptarea și utilarea 
sălilor cu toate cele necesare pen
tru desfășurarea partidelor. în sala 
de la Negotin. de pildă, s-au inves
tit îi/ acest sens peste 220 000 de 
dinari.

Formația Danemarcei va sosi 
printre ultimele la cea de a 5-a 
ediție a C.M. Lotul acestei țări este 
așteptat în ziua de 6 decembrie. 
Se așteaptă ca echipa României să 
sosească în Iugoslavia în 
decembrie.

Pînă 
torilor 
pentru 
meros 
mană,
mondiale. Presa iugoslavă va 
reprezentată de 103 ziariști. Se pre
supune că la 
în loja presei 
de confrați.

ziua de 6

astăzi, pe adresa 
au sosit cereri de 
165 de ziariști. Cel mai nu- 
lot este cel din R.D. Ger- 
țara actualei campioane 

fi

organiza- 
acr editare

actuala ediție a C.M. 
vor lua Ioc peste 250

LUCIAN CORACU
Radio Novisad I

Pentru a se mări fondurile necesare 
finanțării Jocurilor Olimpice de vară, 
ce se vor desfășura, In 1976, la Mon
treal, în Canada a fost instituită o lote
rie specială. Cumpărătorii unu! „loz 
olimpic" își vor încerca norocul în șase 
trageri, în care vor fi distribuite câști
guri substanțiale, încununate cu un pre
miu maxim de un milion de dolari ca
nadieni. Funcționarea „loteriei olimpice”, 
constituind o societate nelucrativă, a 
rost autorizată de Parlamentul federal 
al Canadei. Toate provinciile, cu excep
ția Manitobei, saskatchewanului și Co
lumbiei britanice, au șl aprobat vînzarea 
lozurilor pe teritoriul lor. Flecare pro
vincie participantă va primi 5 la sută 
din încasările făcute pe teritoriul său, 
iar fondurile respective vor f! afectate 
sportului amator. „Loteria olimpică" va 
utiliza un sistem de tragere electronică.

„MARELE PREMIU" 
AL BIPEZILOR...

relaxare fizică ș! psihică" — afirmă prof, 
dr. H. Groh de la Institutul de biome
canica din K61n. După părerea sa, există 
două criterii primordiale 
rea exercitiilor fizice la 
primul rînd, eficacitatea 
lațiel sanguine, iar apoi, 
face aceste exerciții.

„Iar dacă yoga vi s« pare și ea prea 
complicată" — continuă specialistul vest- 
german — „atunci recurgeți Ia o simplă 
alergare pe loc timp de 5 minute*. Va 
fi — se pare — suficient pentru a com
bate stările proaste, specifice omului 
supus vieții citadine, ca și în asigurarea 
unui somn adînc și liniștitor.

riERDUJI IN SAHARA I

Celebră cursă hipică cu obstacole de 
la Pardubice are, începînd din acest an. 
o replică... umană. Recent, un grup de 
pasionați ai atletismului din cunoscutul 
oraș cehoslovac, au luat inițiativa de a 
organiza o alergare „bipedă" pe traseul 
'rimosulul Marc Premiu. în fața a nu
meroși spectatori, cei 177 de partanți au 
învins toate cele 31 diabolice obstacole, 
mc'.usîv temutul șanț cu apă Taxis (5 
~. lărgime și 2 m înălțime), pe clasicul 
pareurs de 6 990 metri.

Singurul element rămas în limitele 
•ai.rulnr cursei hipice a fost premiul 
- ristîgătorulul, răsplătit cu o lmen- 
«, potcoavă de cal, frumos gravată...

ALERGARE PE LOC

S-a pierdut 
plecați 
rel, la 
printre 
— au 
Genova, avind 
zină, 100 litri de apâ potabilă, alimente 
șl echipament corespunzător. potrivit 
planului elaborat, ei urmau să sosească 
la Dakar, punctul final al expediției, în 
ziua de 10 octombrie. Unica veste pri
mită de la cel patru este o carte poș
tală, datată 24 septembrie și expediată, 
din orașu! Tamanraset. de Liliana pă
rinților săi. în care afirmă că „totul 
merge bine" și că, timp de vreo două 
săptămîni, familiile vor rămîne fără vești 
întracît, după1 părăsirea orașului men
ționat, va începe cea mai dificilă parte 
a traseului. De atunci însă au trecut 
săptămtalle fără să se mai afle ceva 
despre partlcipanții la acest raid prin 
deșert. Familiile îngrijorate s-au adresai 
autorităților din Dakar, în speranța d" 
a-i regăsi în viață.

DARUL DE

/jX ZfA

O NOUA „GAZELĂ NEAGRĂ» ?
Satul Trans Isons, o mică așezare a tribului Nan- 

da, se află la marginea junglei kenyene. Copiii locuitorilor 
acestui sat trebuie să parcurgă o distanță de 6 km pen
tru a ajunge la școala unui sat vecin. Adesea, a putut 
fi văzută o fată foarte tînără. desculță, îmbrăcată într-o 
rochiță ușoară, alergind de-a lungul drumului și reușind' 
să ajungă la timp la cursuri. Numele ei este Sabina Cebici 
și zilnicele ei eforturi de a ajunge la școală în pas de 
alergare s-au făcut curînd remarcate. Ea a fost inclusă 
pe lista sportivelor care au luat startul la un concurs at
letic in localitatea Chericho. Aici Sabina s-a arătat a fi 
una din marile promisiuni ale atletismului african, de
oarece ea a reușit să parcurgă — tot desculță și pe o pistă 
de iarbă — 800 m în 2:16,0 și 1 500 m în 4:40,0.

Sabina Cebici este în vîrstă de 13 ani, are 1,78 m înăl
țime și 50 kg greutate. Secretarul federației de atletism 
din Kenya, Feteai Sherman, a 
lotul național feminin, neavînd 
iniția în taina alergărilor. Poate 
tofilor de concurs.

selecționat-o imediat în 
nici o dificultate în a o 
doar la... încălțarea pan-

ANUL NOU

In fotografie: noua „gazelâ neagră* în alergare^

de yoga făcute acasă oferă 
marilor orașe o excelentă

urmă, pe unul din 
de tenis de la Long

Cu șase ani în 
elegantele terenuri 
Beach (S.U.A.), un antrenor îi spunea

unei fetite de 14 ani, care se remarcase 
crin forja serviciilor sale : „Ai face 
■nai bine să tp îndrepți spre atletism. 
Cu forța care o posezi în miini ai de
veni o bună aruncătoare de suliță". 
Omul fusese prooroc fără să știe, de
oarece Kathy Schmidt, azi aproape de 
20 de ani, este una din cele mai de 
perspectivă concurente la recordul mon
dial al probei, realizînd succesiv In acest 
an ; martie — 62,64 m, mal — 63,36 m. 
iunie — 63,42 m. îmbunătățind succesiv 
recordul țării sale. O medalie de bronz 
ta Olimpiadă și una de argint la Uni
versiada de la Moscova, ca Și afirmația 
antrenorului său, Pearson, că eleva sa 
reușește la antrenamente aruncări ce 
depășesc 69 m, par să arate că recordul 
stabilit de Ruth Fuchs (R.D.G.) la 66.10

m, va trebui să suporte curînd, o nouă 
modificare.

Kathy Schmidt nu ar fi realizat nimic 
din toate acestea dacă nu ar fi avut 
in familie un unchi înțelegător. între
bată cu șase ani în urmă ce dar do
rește de Anul Nou, fetița de atunci * 
răspuns cu candoare că îșl dorește 
suliță de concurs.

„FLUTURE-BROASCÂ"
Titlul nostru nu are nici o legătură 

cu apariția vreunei broaște înaripate. El 
se referă la un nou Btil de înot, menit 
a produce, în natație, aceeași revoluție 
pe care săritura „flop" a americanului 
Dick Fossbury a adus-o în atletism. Japo-

a 
o

nezul Nobutaka Taguchi, campion olim
pic la Mtlnchen și ex-reeordman mon
dial la proba de 100 m bras, a creat 
acest nou stil, îmbinînd elemente de 
bras (în ceea ce privește mișcarea bra
țelor) cu cele de la „fluture" (în dina
mica mișcării picioarelor).

Noul stil, denumit provizoriu „Taguchi 
kik", cunoaște o rapidă răspîndlre prin
tre înotătorii Japonezi, deoarece dezvoltă 
o viteză mai mare. însușirea manierei 
Taguchi acordă o șansă în plus sportivi
lor japonezi, a căror talie mai redusă 
în comparație cu aceea a înotătorilor 
americani, de pildă, le crea întotdeauna 
dificultăți în marile concursuri.

SUEDIA — AUSTRIA 2—1 (2—1) 
Meci de baraj pentru calificarea în 
turneul final, al C.M. de fotbal, des
fășurat pe teren neutru la Gelsen
kirchen (R.F.G.), 30 000 de spectatori 
pe „Parkstadiori*, dintre care 6000 
suedezi și tot atîția austrieci.

Au marcat: min. 11 .»Sandberg: 
min. 28, Larsson din 11 m, pentru 
învingători, respectiv, în min. 31, 
Hattenbergcr.

Arbitrul R. Glockner (R.D.G.) a 
condus, echipele t

SUEDIA : Helstrom — Olson, Karl
sson, Nordquist, Andersson, Graan. 
Larsson, Thorstensson, Kindvall. 
Sandberg.

AUSTRIA : Rettensteiner — Eigen- 
Horvath, Schmiedradner, 
Hattenberger, Hoff, Hasil,

stiller, 
Kriess, 
KrankI, Kreuz, Jara.

Bazîndu-și jocul pe o apărare er
metică, dar suficient de suplă pen
tru a lansa contraatacuri' incisive cu 
Sandberg și Kindvall, suedezii au 
obținut o victorie meritată. Buni în 
jocul de timp, însă lipsiți de inspi
rație în fața porții, fotbaliștii aus
trieci au comis și cîteva greșeli gra
ve în apărare, dintre care cea a por
tarului Rettensteiner a dus Ia acor
darea unui penalty, ce a decis soar
ta partidei.

Pînă în prezent sînt cunoscute 12 
echipe calificate la turneul final al 
Campionatului mondial i Brazilia. 
Argentina, Australia, R. D. Germană, 
Bulgaria, Scoția, Italia, Olanda. Uru
guay, Polonia, Suedia, R. F. Germa
nia.

iNTlLNIRI DE ATLETISM U.R.S.S. - S.U.A. iN 1914
NEW YORK, 28 (Agerpres). — 

Anul viitor, echipele de atletism 
(juniori) ale U.R.S.S. și S.U.A. se 
vor întîlni, în zilele de 28 șl 29 
iunie, la Austin (Texas). Directo
rul Asociației atletice de amatori 
din S.U.A. Allan Cassell, a decla
rat că 80 la sută dintre atleții 
americani pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal vor proveni

din echipele participante la acest 
meci. Tot în anul 1974, pe stadi
oane din S-U.A. se vor întîlni în 
două meciuri amicale echipele de 
seniori ale U.R.S.S. și S.U.A. Pri
ma întîlnire (pe teren acoperit) va 
avea loc în luna martie, la Rich
mond (Virginia), iar cea de-a doua, 
în aer liber, la Durham (Carolina 
de nord), în zilele de 5 și 6 iulie.

IMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

INDEPENDIENTE CUCEREȘTE „CUPA INTERCONTINENTALĂ"
pe stadionul olimpic din Roma s-a 

desfășurat ieri după amiază cea de a 
14-a ediție a finalei Cupei intercontinen
tale la fotbal. Prin absența echipei Ajax, 
ciștlgătoarea C.C.E. a fost reprezenta
tă de finalista acestei competiții, Ju
ventus din Torino, care a întîlnit pe 
Independiente Buenos Aires. cîști- 
gătoarea Cupei „Libertadores” din Ame
rica de Sud.

Victoria (și totodată trofeul) a revenit 
echipei Independiente cu scorul de 1—o 
(9—9), prin golul marcat de Bochinl în 
min.
șurat

82. In general, meciul s-a desfă- 
in nota de dominare a gazdelor.

care au ratat și un penalty ta momen
tul cind scorul era alb.

Arbitrul Delcour ‘ ’ 
echipele :

INDEPENDIENTE :
Savoni, Comisso, Raymond o, Semenie- 
wiez, Balbuena, Galvani, Maglione, Bo- 
echini, Bertoni.

JUVENTUS : Zoff — Spinosl (Longo- 
hucco), Marchetti, Gentile, Morini, Sal
vadors, Causto, Cucureddu, Anastasi, 
Altafini, Bettega (Viola).

★
Iugoslaviei : Hajduk

(Belgia) a condus

Santor — Lopez, 
R-aymondo, Semenîe-

vadore. Causto,

Finala Cupei . ________ __ . _
Split — Steaua roșie Belgrad fi—1 (1—0)

din

IN „CUPA U. E. F. A.“
în competiția fotbalistică Cupa U.E.F.A. s-au desfășurat meciurile 

î prima
Iată

Fortuna
Dinamo
Dinamo
Honved
Standard Liege

Meciurile retur
Alte amănunte,

manșă a optimilor de finală, 
rezultatele 
Dusseldorf 

Kiev 
Tbilisi 
Budapesta

ne-au sosit pînă la închiderea ediției:
— Lokomotive Leipzig
— V.f.B. Stuttgart
— Tottenham Hottspur
— Ruch Chorzow
— Feyenoord Rotterdam 

se vor desfășura la 12 decembrie, 
în ziarul de miine.

care
2—1
2—0
1—1
2—0 

aminat
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