
PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

In ziua de 29 noiembrie a.c. a avut 
loc sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrările plenarei 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Participanții au dezbătut următoa
rele puncte înscrise la ordinea de zi :

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
Proiectul bugetului de stat pe 1974 ;

2. Cu privire Ja principalele pro
bleme ale dezvoltării energetice în 
România și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei elec
trice ;

3. Hotârîrea cu privire la consti
tuirea și activitatea organizațiilor să
tești ale Frontului Unității Socialiste:

4. Hotărîrea cu privire la pregăti
rea și desfășurarea Congresului și a 
conferințelor comunale, orășenești, 
municipale și județene ale F.U.S.

tn cadrul dezbaterii proiectelor 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială și Bugetului de 
stat pe anul 1974, plenara a relevat 
faptul că prevederile acestora sint 
realiste și corespund pe deplin cerin
țelor progresului social, necesităților 
actuale ale dezvoltării societății 
noastre, înscriindu-se în coordona
tele stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului.

Aprobînd în unanimitate prevede
rile Planului și Bugetului pentru 
anul 1974 — care urmează a fi su
puse Marii Adunări Naționale spre 
legiferare — Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste a expri
mat totodată hotărîrea tuturor orga

nizațiilor care compun Frontul Uni
tății Socialiste, a tuturor oamenilor 
muncii, de a realiza în mod exem
plar sarcinile celui de-al patrulea an 
al cincinalului, an de importanță 
deosebită pentru înfăptuirea înainte 
de termen a actualului cincinal.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste subliniază cu sa
tisfacție că recentele măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare a muncitorilor calificați se 
înscriu în amplul program stabilit 
de conducerea partidului și statului 
nostru în vederea aplicării' în viață 
a hotărîrilor Congresului al X-Iea și 
ale Conferinței Naționale ale P.C.R., 
cu privire Ia ridicarea neîntreruptă 
a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

Plenara a examinat, totodată, prin
cipalele probleme ale dezvoltării 
energetice în Republica Socialistă 
România, măsurile de economisire a 
combustibililor și energiei electrice 
și și-a exprimat hotărîrea de a sti
mula pe toate căile inițiativele orga
nizațiilor componente ale F.U.S., ale 
unităților economice, ale consiliilor 
populare, ale cetățenilor în vederea 
utilizării gospodărești, cu maximum 
de eficiență, a resurselor de energie 
și combustibil, pentru eliminarea risi
pei sub orice formă s-ar manifesta.

Plenara a aprobat Hotărîrea cu 
privire la constituirea și activitatea 
organizațiilor sătești ale Frontului 
Unității Socialiste, precum și hotă
rîrea referitoare la pregătirea și des
fășurarea Congresului și a Conferin
țelor comunale, orășenești, munici

pale și județene ale Frontului Uni
tății Socialiste.

Plenara a hotărit elaborarea pro
iectului de Statut al Frontului Uni
tății Socialiste care să fie supus dez
baterii publice.

Plenara Consiliului Național a ho- 
tărît ca primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste să aibă loc în zi
lele de 18—21 februarie 1974, cu ur
mătoarea ordine de zi :

1. — Raportul despre activitatea 
desfășurată de Frontul Unității So
cialiste și sarcinile ce-i revin în în
făptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a politicii externe de cola
borare și pace ;

2. — Cu privire la adoptarea Sta
tutului Frontului Unității Socialiste ;

3. Alegerea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La Congres urmează să participe 
delegați ce vor fi aleși Ia conferin
țele județene ale Frontului Unității 
Socialiste, reprezentînd toate catego- 
riile sociale ale pmulației, oameni ai 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, precum și dele
gați desemnați de organele centrale 
ale organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a aprobat de asemenea, ca 
ziarele „Flore" și „Neuer VVeg“ să 
devină organe de presă ale Frontu
lui Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.
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A VENIT IARNA!

LA CE „TEMPERATURĂ" SE DESFĂȘOARĂ

Nu odată s-a subliniat faptul că 
la reușita vieții sportive a orga
nizațiilor de pionieri, o contribuție 
directă au adus-o acele inițiative 
izvorîte chiar din masa copiilor. O 
modalitate care a fost tot mai mult 
luată în seamă do consiliile orga
nizațiilor pionierilor. Este concluzia 
care s-a desprins șl din lucrările 
unui recent colocviu organizat în 
Capitală cu șefii comisiilor județe
ne de sport — turism ale organiza
ției pionierilor.

mesebeneficiind de numeroasele 
din beton ce le-au fost dăruite de 
constructorii din acest municipiu, 
în județul Harghita, foarte multe 
comune au în zestrea lor sportivă, 
patinoare și chiar 
amenajate de pionieri. Există în a- 
cest județ o puternică tradiție în 
confecționarea de patine și schiuri, 
cu mijloace locale, activitate în 
care „cravatele roșii", manifestă și 
interes și .îndemînare.

9 decembrie • Finalele pe țară vor avea loc anul viitor
La sediul Consiliului 

tru Educație Fizică și 
loc, ieri ia amiază, o 
presă în cadrul căreia 
rubricilor de sport ale
trale, ai radio-ului, televiziunii 
ai publicațiilor de specialitate au 
fost informați asupra modului de or
ganizare și desfășurare a competi
ției de masă cu caracter republican, 
„CUPA TINERETULUI".

Intr-o scurtă alocuțiune, tovarășul 
Miron Oîteanu, secretar al C.N.E.F.S., 
a arătat câ în elaborarea regu
lamentului acestei mari acțiuni s-a 
ținut seama de sarcina principală 
trasată în Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, privind .dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului, 
și anume aceea de a se asigura a- 
tragerea unor mase tot mai largi de

cetățeni, a 
practicarea 
lui fizic și

Proiectul 
de . un cerc 
prezentanțl ai C.N.E.F.S. și ai orga
nizațiilor cu atribuții in. domeniul 
sportului) a fost publicat în presă 
vara această și supus unei largi 
dezbateri publice, la care au parti
cipat profesori, de educație fizică, 
antrenori, instructori, activiști al 
mișcării sportive. In întocmirea tex
tului definitiv s-a ținut seama de 
numeroasele opinii șl propuneri for
mulate din mase.

Competiția cu caracter republican, 
se adresează, după cum arată șl 
numele ei, întregului tineret al pa
triei pe categorii de vlrstă și de ocu
pații, din școli, întreprinderi și in
stituții, din unitățile militare, de la 
sate. în funcție de fiecare categorie

au fost stabilite ramurile sportive — 
de vară și de iarnă — (în total 21 I) 
ținindu-se cont de răspîndirea lor, 
de condițiile tehnico-materlale și 
posibilitățile organizatorice existente.

In prima sa etapă, competiția se 
va desfășura în toate unitățile miș
cării sportive, ureînd apoi pe trepte 
valorice superioare, pînă la finalele 
pe țară, programate în 1974.

După cum a subliniat secretarul 
• C.N.E.F.S., această primă ediție a 

întrecerii va purta un caracter expe
rimental, urmînd ca, din confruntarea 
cu realitatea să poată fi ameliorat — 
concepțional șl organizatoric.

In zilele următoare se vor desfă
șura primele întreceri de schi, săniuțe, 
patinaj viteză (unde condițlie naturale 
vor permite), tenis de masă, șah, ur- 
mind ca duminică 9 decembrie să aibă

SPORTULUI

loc deschiderea festivă a ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului".

Să urăm succes deplin marii com
petiții I

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

trambuline

„SATELE DE VACANȚA", O 
EXPERIENȚA PLĂCUTĂ Șt UTILA

PRINCIPIILE „FORUMULUI" PRIND 
VIAȚA

Avem în vedere citeva exemple 
care relevă tendința spre căutări, 
proprie copiilor, dorința lor de a se 
afla, în vacanțe mai ales, cit mai 
mult în mijlocul naturii. Satele de 
vacanță organizate cu precădere în 
județe cu relief montan (Prahova, 
Timiș. Vrancea, Maramureș etc.) au 
angrenat în practicarea drumeției, 
a turismului, zeci de mii de pio
nieri și școlari. La capitolul iniția
tive, pionierii au mers chiar mai 
departe. în județul Alba, de pildă, 
ei au luat parte la o acțiune avînd 
d rept scop vizitarea unor centre 
montane de păstorit. Acolo, împreu
nă cu membri ai familiilor lor, cu 
copiii păstorilor urcați la munte, 
pionierii din Alba au organizat ac
tivități cultural-sportive, focuri de 
tabără. Au fost zile șl nopți de 
neuitat, în ambianța fermecătoare 
a naturii. Alte exemple: la Galați, 
pionierii au fost animatorii unui 
campionat de anvergură, organizat 
pe cartiere, la tenis de masă, copiii

:1 Un principiu abordat la forumul 
pionierilor de la Livada, acolo 
unde copii din întreaga țară și-au 
manifestat dorința să li se încre
dințeze responsabilități directe în 
munca lor, este pus tot mai mult 
in practică. Concret: pionierii din 
județele Brașov, Dolj și Constanța, 
sînt angrenați in definitivarea pro
gramelor de activități pentru peri
oada vacanțelor. Inițiativa s-a do
vedit a fi salutară. Participind la 
ea chiar reprezentanții copiilor, 
consiliile pionierilor sînt în măsură 
să întocmească programe cit mai 
aproape de gusturile micilor practi- 
canți ai sportului. Tn județele Olt, 
Galați, Teleorman, în cadrul comi
siilor de sport și turism, punctele 
de vedere exprimate de pionieri au 
fost în măsură să contribuie la îm-

Nicoleta ALDEA
T. BRADEȚEANU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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A fost perfectat primul 
meci îri calendarul de toamnă al 
anului 1974 pentru echipa națio
nală de fotbal.

Este vorba de întîlnirea ami
cală pe care tricolorii noștri o 
vor susține, în deplasare, la 21. 
sau 28 septembrie, în compania 
selecționatei Italiei.

Pentru completarea programu
lui de primăvară al aceluiași an, 
F. R. Fotbal poartă tratative 
pentru încă un joc amical la 
București cu forurile similare din 
Austria, Grecia, Turcia, Belgia și 
Iugoslavia.

Lotul dinamoviștilor bucureșteni la ctteva minute după frumoasa victorie în campionatul diviziei A de greco- 
romane. Foto: Jacqueline ZVONEVSKI

in disputa pentru locul III, Aluminiu Slatina
a învins, la limita (22,5-21,5), pe C.S. Pitești

a turneului fi-de-a doua zi
campionatului republican de 
greco-romane pe echipe a 
amprenta unor dispute mai 
pasionante ca în prima zi,

Patinoarul artificial acoperit „23 
August" din Capitală va găzdui, 
sîmbătă și duminică, primele parti
de internaționale de hochei ale se
zonului. Reprezentativa țării noas
tre, care a început pregătirile în 
vederea participării la grupa B a 
campionatului mondial, întîlnește 
echipa Bulgariei.

Deși evoluează în al treilea eșa
lon valoric mondial, oaspeții alcă
tuiesc un colectiv cu calități cer
te, atu-urile lor de bază fiind buna 
pregătire fizică, ambiția și dîrzenia. 
Aflată de mai multă vreme sub 
bagheta cunoscutului tehnician so
vietic Aleksandrov, formația bulga
ră a făcut serioase progrese, iar 
anul trecut a ratat doar printr-o 
mare neșansă calificarea' în grupa 
B. Ea va încerca din riou promova
rea la întrecerile grupei C. a C.M. 
de anul viitor de la Grenoble.

Un asemenea partener — cu pre-’ 
dispoziție vădită pentru jocul băr
bătesc, în forță — 
te potrivit pentru 
lotului român. El 
o ’ imagine reală a 
care selecționabilii 
mul spinos al pregătirilor în vede
rea dificilei încercări din martie, de 
la Ljubljana.

Sîmbătă jocul va începe la ora 
18, iar duminica la ora 17. Ambele 
întîlniri vor fi 
tri români.

ni se pare foar- 
primul test al 
ne va putea da 
potențialului cu 
pornesc pe dru-

conduse de arbi-

★
hochei programează 
a II-a: LA CLUJ, 

Tîrnava Odorhei (ar-

Divizia de 
jocuri în seria
Agronomia 
bitri Gh. Mureșanu, D. Cristescu), 
LA MIERCUREA CIUC, Liceul nr. 
1 — I.P.G.G. (arbitri Gh. Tașnadi. 
A. Dibernardo).

Trei dintre componența echipei reprezentative (Pană, FI. Sgîncă și 
Nistor) surprinși în timpul ultimului derby (Steaua — Dinamo) din 

campionat.

evidență forma ascensională a tî- 
nărului campion mondial de juni
ori, Ion Dulică (C. S. Pitești), în
vingător prin tuș în fața lui Ni
colae Mareș, ca și victoriile prin 
tuș, în urma unor meciuri dispu
tate, realizate de Dumitru Popa și 
Nicolae Martinescu (Dinamo). Pri
mul, după ce a fost condus la 
puncte (2—0) de puternicul C. Ra
du. cu un tur de cap surprinzător 
și-a dus adversarul direct în tuș.

• Multiplul nostru campion național, 
N. Martinescu, a finalizat tușul cu 
un supleu excepțional, atunci cînd 
majoritatea celor prezenți așteptau 
decizia de dublă descalificare în 
urma celor două avertismente pri
mite de el și Alexandru Frujină, 
pentru lupta pasivă de pînă atunci.

Cu cîțiva tineri în formație. 
Steaua n-a mai realizat succesul 
categoric scontat în fața echipei 
A.S.A. Cluj. Doi dintre luptătorii 
clujeni au obținut victorii prin tuș; 
Ion Bădică (în fața lui FI. Gheor
ghe) și Iosif Szaboslay (în partida 
cu N. Voivozeanu), făcînd ca scorul 
final să fie 30,5—9,5 în favoarea 
bucureștenilor.

în cealaltă partidă desfășurată 
dimineața, Aluminiu Slatina a mai 
obținut o victorie care a menținut-o

Mihai TRANCA

Popescu, sportivi care 
puncte prețioase in con- 
cu formația campioană.

și Simion 
obținuseră 
fruntarea
De asemenea, în rîndul dinamoviș- 
tilor nu a figurat campionul mon
dial Nicu Gingă, cel care realizase 
o victorie categorică Ia puncte în 
fața lui Gheorghe Stoiciu (13—0) — 
care a cîntărit greu în favoarea 
formației din sos. .Ștefan cel Mare. 
Joi au avut loc partidele decisive

Cea 
nai al 
lupte 
purtat 
puțin 
deoarece lupta pentru titlul de 
campioană fusese practic încheiată 
încă de miercuri seara, odată cu 
disputarea partidei dintre princi
palele candidate la primul loc. for
mațiile Dinamo și Steaua. Așa se 
și explică faptul că primele dbuă 
echipe românești la acest stil au a- 
părut joi pe saltelele de concurs 
din sala Floreasca fără unii dintre 
componenții de bază. De pildă, e- 
chipa Steaua s-a prezentat la con
curs lipsită de campionul mondial 
de juniori, Constantin Alexandru și 
foștii campioni mondiali Ion Baciu

LA DINAMO
ce

SIMBĂTA SEARA,
GALA DE BOX,

Azi, de la orele 10 și 
eașî sală, se dispută 
campionatului de lupte

17, în ace- 
întrecerile 

lțbere.

pentru ocuparea locurilor 3—4, în 
care au fost angajate echipele C.S 
Pitești, Aluminiu Slatina și A.S.A. 
Cluj — o surpriză plăcută prin for
ma sportivă deținută la acest ul
tim act al diviziei.

In reuniunea de dimineață s-au 
disputat partidele dintre Dinamo 

—C. S. Pitești, Steaua — A.S.A 
Cluj și. Progresul — Aluminiu Sla
tina.

Așa cum se aștepta, Dinamo a 
cîștigat clar meciul cu formația 
piteșteană, scorul final (32—8) fi
ind edificator. întîlnirea a scos în (Continuare tn pag. a 2-a)

Ana Petrescu (Gloria Buc.), noua campioană a țării la senioare și compo
nentă de bază a echipei naționale, se va număra cu siguranță printre 

principalele animatoare ale „Cupei Carpați".

în vederea alcătuirii formației 
ne va reprezenta țara în întîlnirea 
cu reprezentativa de tineret a R. D. 
Germane, tinerii noștri pugiliști sus
țin sîmbătă seara noi meciuri de 
verificare. Reuniunea va avea loc 
în sala Dinamo, de la ora 18. Din 
programul galei fac parte o serie 
de meciuri atractive, în care sînt 
angajați cîțiva boxeri bine cunos- 
cuți iubitorilor sportului cu mănuși 
din Capitală, cu Mircea Simon, 
Costieă Dafinoiu, Jenei Vancea, 
Paul Dragu, Niță Robu, Virgil Sîr- 
bu etc. De asemenea, pe afiș figu
rează și un meci între doi boxeri 
seniori, Gh. Pușcaș și C. Stanciu.

INVESTIGAȚII iN ACTIVITATEA „OLIMPICILOR"

PENTRU CA LA MONTREAL, CLUJUL SA POATA OBȚINE
■ ■

MULT MAI MULT DECÎT LA MUNCHEN

NUMEROȘI SPORTIVI DE RENUME EVOLUEAZĂ
1

ÎN „CUPA CARPAȚI“ LA POPICE
Arena Voința din Capitală găz

duiește sîmbătă și duminică o mare 
competiție internațională de popi 
ce, ediția a Vil-a a „Cupei Car 
păți", la care participă sportivi dir 
nouă țări : Bulgaria, Cehoslovacia 
R. D. Germană, R. F. Germania 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, Sue
dia și, firește. România. întrecerile 
din acest an ale tradiționalei com
petiții organizate de Federația ro
mână de popice vor fi, onorate de 
prezența unor popicari de notori-

etate mondială, cum sint 
Dragas (Iugoslavia), campion 
dial, Dieter Zieher (R.F.G.), 
liat cu argint la ultima ediție a 
C.M. și fost campion al lumii, Zso- 
fia Hursan (Ungaria), vicecampioa- 
nă mondială, Horst Băutigani 
(R.D.G.), locul 3 la C.M. și alte ce
lebrități ale arenei internaționale 
Din loturile românești fac parte 
sportivi la fel de valoroși, ca de 
pildă, Elena Trandafir, dublă cam-

Nikola 
mon- 

meda-

pioană mondiala, Cornelia Petruș- 
ca, componentă a echipei campioa 
ne mondiale și triplă medaliată du 
aur la C.M. în urmă cu trei ani. 
iile Băiaș și Iosif Tis'îânaru, foști 
vicecampioni ai lumii

„Cupa Carpați" are 
trei probe : indiv' luai 
bărbați — ce se disi 
incepînd de la ora 10 
mixte, ce va av?a loc 
înainte de masă.

ș.a. 
în

'ă

program 
femei și 
sîmbătă, 
perechi 

duminică

Bilanțul lui ’73 — sub obiectivele stabilite • Volumul 
intensitatea muncii reclamă substanțiale creșteri • Cu

vinte despre „auxiliarele” performanței. Tot sprijinul celor 
ce vor să muncească • Dinamizarea forțelor — un efect 
important al investigației făcută în activitatea „olimpici
lor” clujeni.

Posedîrrd o bază materială ce a- 
coperă necesitățile de pregătire și 
reprezentare ale * sportivilor din di
ferite discipline, beneficiind de 
important rezervor uman și 
ridicat număr de specialiști, 
lîndu-se — totodată — de o

Șl

brigada a con- 
în 

haremurile 
men- 
pro-

un 
de un 
preva- 
bogată 

tradiție și vastă experiență compe- 
tițională. Clujul constituie, în peisa
jul sportiv al țării, o zonă intens co
lorată de care sînt legate mari as
pirații și unde sînt ancorate nume
roase speranțe olimpice.

Tocmai datorită acestor argumen
te care-1 recomandă pentru înalta 
performanță — în avanposturile 
căreia Clujul s-a aflat permanent — 
el reprezintă unul dintre județele

spre care se concentrează deosebit 
atenția forului de specialitate și a 
federațiilor de resort. In această 
sferă de interes s-a înscris, de alt
fel, și recenta acțiune de îndrumare 
si control pe care o brigadă a 
C.N.E.F.S. a întreprins-o la Cluj 
avînd ca principal scop : analiza
căilor și mijloacelor prin care se a- 
sigură îndeplinirea obiectivelor pre
gătirii olimpice.

NUMEROȘI „OLIMPICI" 
RESTANȚ1ERI LA 
„SESIUNEA" *73

Confruntînd obiectivele progra
mate pe 1973 cu rezultatele obținute 
de către sportivii nominalizați pînă

în momentul de față, 
statat numeroase neconcordanțe, 
sensul că multe dintre 
propuse a fi atinse în etapa 
ționată au rămas în stare de., 
iect.

Astfel, din cel 28 de sportivi no
minalizați de către federațiile de 
specialitate șl cei 11 luați în atenție 
de către CJEFS, doar un număr 
foarte restrîns și-au atins haremu
rile stabilite, ceilalți situîndu-se la 
distanțe mai mici sau mai mari față 
de obiectivele propuse.

Este adevărat că, în cursul anului, 
s-au înregistrat cîteva transferări

...INSTRUIREA SUB

federațiile de

Investigînd activitatea secțiilor 
care au sportivi nominalizați, studi
ind documentele de planificare, par- 
ticipînd la anumite ședințe de pre
gătire și contractînd discuții cu 
„olimpicii" și antrenorii acestora, 
brigada de control a sesizat că, în 
cazul mai multor discipline olimpice, 
procesul de instruire lasă de dorit.

Volumul redus de - mungă din a-

secțiilor de lupte, haltere 
care au generat anumite 
în tabloul general și că 
dintre sportivii nominali-

(în cadrul 
și volei) 
perturbări 
mai mulți
zați au trebuit să facă față solici
tărilor ridicate ale examenelor de 
admitere sau absolvire ; fapt care, 
în unele cazuri, ar putea constitui 
o anumită scuză pentru „corijentele" 
înregistrate de către aceștia în pla
nul performanței.

Aceste motivații nu pot schimba 
însă situația ansamblului care ră- 
mîhe, pe 1973, sub nivelul așteptări
lor. Stare de lucruri datorată mai 
multor cauze, principala rămînînd...

CERINȚELE ETAPE!

tletism (cele 550 de ore efectuate în 
’73, de către săritorul Vasile Săru- 
can, cele 300 ale pentatlonistei Anca 
Hoinărescu sau 230 ale discobolului 
Ștefan Gaja, reprezintă cantități de 
efort care nu se pot converti nici
decum în rezultate valoroase), inten-

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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IN CONDIȚII DIFICILE FATĂ DE CEILALȚI VITEIIȘTI

PATINATORII MUREȘEI8I Sf ANTRENEAZĂ, O ECHILIBRARE

TOTUȘI. CU ASIDUITATE

Sportui

A FORȚELOR CARE POATE SPORI
VALOAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

De cîțiva ani, urmărim cu deosebit 
interes evoluția patinatorilor de vi
teză din Tg. Mureș, care — spre de
osebire de colegii lor din celelalte 
centre ale țării unde au apărut pa
tinoare artificiale— continuă să fie 
8a discreția vremii și, în consecință, 
se pregătesc pe... uscat De altfel, 
veșnic-tînărul antrenor al clubului 
Mureșul, Carol Gali, lucrează cu ele
vii lui mult și metodic încă din 
timpul verii, fapt care i-a ajutat să 
dețină supremația în campionatul 
republican pe rotile ediția 1973, unde 
mureșenii au cucerit 36 de titluri Sa 
diverse categorii de 
posibile și au stabilit 
duri naționale.

— Vă rugăm să ne ...r__
!-am întrebat zilele trecute, după ce 
terminase un antrenament nocturn 
pe pista de asfalt din incinta parcu
lui sportiv .,23 August." • 
siți să supliniți absenta 
ficiale în procesul de 
alergătorilor consacrați ?

— S-ar putea ca mulți

vîrstă din 68
26 de recor-

explicați —

— cum reu- 
gheții arti- 
dnstruire a

. dintre con
frații mei să mă contrazică, dar ră- 
mîn partizanul antrenamentului pe 
patine cu rotile tip linie și căruță, 
conjugat eu un program riguros de 
pregătire fizică generală și specifică 
După cum știți și dv. la noi au cres
cut actualu) campion absolut al țării 
!a seniori Vasile Coroș, Ladislau 
Poet și alți sportivi înzestrați pen
tru performanță. Nu vreau să înțe
legeți că sînt împotriva pregătirilor 
pe gheață artificială. Dar, noi sîn- 
tem nevoiți să căutăm căile cele mai 
potrivite pentru progres, să ne an
trenăm tot anul, adesea chiar și 
noaptea, din cauza programului pe 
care îl au elevii mei in producție 
și Ja școală, pentru a ne menține în 
elita patinatorilor de viteză din 
țara noastră.

Am aflat, astfel, de la apreciatul 
tehnician din Tg. Mureș că de mai 
bine de 10 ani, de cînd patinoarul 
natural de aci a fost transformat în

teren de fotbal, factorii responsabili 
nu mai acordă atenția necesară aces
tui sport. Făclia patinajului este în
treținută totuși de un mănunchi de 
animatori de la clubul Mureșul și de 
părinții unor copii, care nu precu
pețesc nici un efort pentru binele 
secției. Se știe că patinele de viteză 
nu se găsesc ușor, lipsind deseori 
din magazine. Dar, Vasile Balint, 
Ioan Pașcan șl alți părinți, meseriași 
pricepuți, repară sau ajustează după 
mărimea ghetelor patinele vechi, 
construiesc aparate mecanice ajută
toare pentru instruirea alergătorilo» 
mureșeni.

— Dacă ne-ar reda măcar pe pe
rioada iernii fostul patinoar natura) 
(sau un alt teren viran adecvat). f.e 
care să-1 putem umple cu apă de la 
o sursă foarte apropiată, cu condiția 
să-1 înapoiem vara — a continuat 
antrenorul Carol Gall — am putea 
depista și iniția un număr mult mai 
mare de tineri talentați. Terenurile 
de tenis ale clubului Mureșul, deve
nite în anotimpul rece „dreptun
ghiuri" de gheață, se dovedesc neîn
căpătoare pentru publicul dornic să 
se relaxeze în orele de răgaz. In a- 
ceastă situație, viteziștii consacrați 
nu au efectiv unde să se mai perfec
ționeze. In sezonul competiționa] ne 
deplasăm, pe cit ne este posibil, mai 
mult la Tușnad, iar din cînd în cînd 
ne ducem la Cluj pentru a rula 
pe gheața artificială a patinoarului 
din localitate.

...Pe pista de asfalt cîțiva dintre 
cei 24 de fete și băieți care vor re
prezenta clubul Mureșul în con 
cursurile apropiatului sezon au mai 
rămas să ruleze pe patine cu role 
Erau Liana Cardaș, Eva Foct, Rodica 
Pașcan, Giliga Emiko, Iudith Balint, 
Ibolia Satmari, Iuliu Bereș și Maria 
Olach care, după cum ne spunea 
antrenorul lor, exersau, ca de obicei, 
în plus, cu gîndul Ia viitoarele per
formanțe de pe „inelele" de gheață.

Dacă în perioada similară a cam
pionatului precedent, am putut afir
ma — fără teama de a greși — că 
Steaua va face o cursă solitară 
(acest lucru s-a și întîmplat în cele 
din urmă, din 78 p posibile ea acu- 
mulînd 72). în actuala ediție a în
trecerii rugbyștilor din prima cate
gorie asistăm Ia o sensibilă echili
brare a forțelor, ceea ce, desigur, 
oferă un plus de interes. Și aceasta, 
nu datorită scăderii forței garniturii 
militare, ci ridicării nivelului valoric 
al celorlalte echipe, dintre care Gri
vița Roșie 
spectaculos, munca celor doi antre
nori (Viorel Moraru și Radu Demian) 
dovedindu-se a fi încununată de 
succes. Se menține în plutonul frun
taș XV-le Universității Timișoara, 
căruia i se adaugă acum Sportul 
studențesc, ambele formații avînd în 
componență jucători de certă va
loare.

Sinceri să fim. ne-am fi așteptat 
ca Farul să se afle ceva maî în față, 
ținînd seama de faptul că aici ii 
întîlnim pe Bucos, Marica, Motrescu,. 
Daraban, Florescu, Dumitru ■ 
să nu numim decît pe cîțiva 
membrii Iotului — ceea ce ar 
trebuit să ofere constănțenilor 
plus de forță, mal cu seamă că

a făcut saltul cel mai

ATITUDINI

Traian ANDRONACHE

BOX. Silele trecute, a avut loc în 
sala ,.I. C. Frimu", din Drobeta-Tunxu 
Severin, în fața unui public entuziast, 
gala amicală de box dintre echipa Me
talul din localitate și o selecționată a 
orașului Alexandria. După întreceri echi
librate, palpitante, gazdele au cîștigat 
înttlntrea eu scorul de 15—3. Iată ci- 
teva clin rezultatele mai Importante 
(primii slnt severinenii): Nicolae Păun 

b.ab. 2 Mihai Valodi, Octavian Vultu- 
reanu b.ab 2 Ion izbleeanu, Vlrgil Ba
zar b.ab. 1 Constantin Staneu. • In 
Sala sporturilor din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-au întîlnit echipele de 
box de la Trotușul din localitate șl Oțe
lul Galați. Disputele, unele de bună va
loare, au fost aplaudate cu căldură de 
numerosul public prezent la gală. Iată 
rezultatele (primii sînt trecuți sportivii

gazde): cat. semimuscă: C. Bucur b.p. 
L. Berescu, cat. muscă; C. Chiriac 
m.n. cu C. Butnaru. C. Tismănaru b.p. 
G. Dobre, cat. cocoș: I. Zamfir p.ab. 1 
la E. Amorțită, șt. Coclug m.n. cu Șt. 
Duminică (!), cat. pană: L. Capmare 
b.p. i. Pîrlea cat. semiușoară: Al. Popa 
b.ab. 1 A. Patlchl, cat. semimljlocie : 
A. Scurtu p.ab. 1 la Gh. Vleru, cat. 
mijlocie mică: Gh. Frîncu b.p. M. An- 
drlșolu, cat. mijlocie: D. Honcu p.p. I. 
Ghioc. Scor: 12—8 pentru Trotușul.

VOLEI Arbitrii internaționali Valerian 
Arlîire șj ion Armeanu vor conduce 
miercuri, la Budapesta, partida retur 
dintre formațiile feminine Spartakus 
Budapesta și T.S.K.A. Moscova, coniind 
pentru turul I al „Cupei cupelor".

ca 
dintre 

fi 
un 
la

DE A PUNE

„cirmă" se află și un reputat cunos
cător al sportului cu balonul oval, 
Dumitru Ionescu.

în genera], celelalte echipe și-au 
cam păstrat și acum pozițiile ocupate 
la finele ediției 1972—1973 (o excep
ție constituind-o doar Dinamo, care 
a pierdut teren prețios...). Trebuie 
să remarcăm eforturile lăudabile ale 
noilor promovate t Agronomia Cluj 
și Chimia Năvodari, care în cele 
șapte etape disputate au acumulat 
(împreună) același număr de victorii 
cu cel realizat de ultimele trei cla
sate pe parcursul întregului campio
nat trecut! Ceea ce poate spune 
multe. Fără nume prea sonore, atît 
clujenii cit și chimiștii dovedesc 
multă seriozitate și dorință de afir
mare, ei aflîndu-se pe locuri supe
rioare unor formații cu state vechi 
în primul eșalon.

Comentariile pe marginea compor
tării reprezentativei naționale in 
partidele cu R. F. Germania și, mai 
ales, cu Franța nu s-au stins încă. 
Dar, ceea ce ni se pare mai Impor
tant este faptul că înregistrăm un 
suflu nou în întreaga activitate, ca
pabil să împingă înainte rugbyul 
nostru. Acest lucru este vizibil în 
Divizia A, dar l-am putut constata 
și cu prilejul „Cupei Federației". Au

rămas tn urmă doar disputele din 
eșalonul secund șl cele ale juniori
lor. Și, este cazul, să se ia toate 
măsurile pentru a nu se spori deca
lajul (mai ales că la juniori cele 
două titluri de campioni europeni 
ne obligă mult mai mult decit pînă 
în prezent). Și, mai este o proble
mă i cea a arbitrilor. „Provincia" 
începe să-și manifeste tot mai vehe
ment nemulțumirea față de această 
situație. Oare chiar nu pot fi găsiți 
„cavaleri ai fluierului" și în alte 
orașe decît în Capitală ?

Au mai rămas patru etape (ulti
mele două fiind programate în pri
măvară) ; iarna s-a instalat, condi
țiile de disputare a meciurilor în- 
greunindu-se. Dar, rugbyștii sînt o- 
bișnuiți cu capriciile vremii. Sperăm, 
deci, să consemnăm și în continuare 
cit mai multe dispute dlrze, care să 
„încălzească" publicul (prezent, me
reu, pe caniculă, ploaie sau zăpadă), 
ce merită din plin a fi răsplătit 
pentru fidelitatea sa.

Nr. 7610■anw!

SPIRIDON HERGHELEGIU (Haltere)

Emanuel FÂNTANEANU

„ARTAn

BEȚE IN ROATE
Am semnalat la timp frumoasa 

inițiativă a Ministerului Transpor
turilor șî Telecomunicațiilor <le a 
promova rugbyul tn școlile profe
sionale șl liceele din rețeaua sa. 
Peste 25 de echipe lntr-un campio
nat republican, iată un efort vizi
bil, care presupune nu numat in
teres, ci și multă generozitate din 
partea inițiatorilor.

Dar aceste bune intenții sînt prea 
puțin susținute, încurajate de alții. 
Două exemple.

La Grupul școlar auto din Bucu
rești (efectiv aproape 2 300 de elevi), 
au existat trei catedre libere de edu
cație fizică. Era firesc ca măcar 
o catedră să fie acoperită cu un 
profesor șl nu cu profesoare, cum 
s-a procedat. Cererea unui profesor 
de educație fizică cu specializarea 
rugby. Alexandru Paulescu, de a 
trece de la Liceul de muzică nr. 
1 la Grupul școlar auto a rămas 

Și ambele școli se 
' cu 

educație fizică Ia 
evident., 

așa

fără răspuns, 
află în același sector. Numai 
profesoare de "
catedrele de specialitate, 
nu se poate practica rugby, 
cum doresc elevii.,

Un alt exemplu, din Galați. Anul 
trecut, la campionatul republican 
de rugby al școlilor M.T.Tc.. au 
luat parte și trei formații repre
zentând trei unități de invățămlnt 
gălățean — Liceul industrial C.f„ 
Școala profesională auto și Liceul 
Industrial de transporturi navale. 
De pregătirea tinerilor rugbyștl de 
la ultimele două școli sus-amintite 
s-au ocupat. cu bune rezultate, 
profesorii Mihai Filip ți Viorel Se

cuianu, 
antrenori 
cunoscute, prof. Mihai Filip a fost 
mutat la o altă școală — pendinte 
de alt minister — In condițiile în 
care la Liceul industrial de trans
porturi navale au rămas DOUĂ 
CATEDRE LIBERE. Tn același timp, 
profesorului Viorel Secuianu, care 
avea 6 ore de colectiv la Școala 
profesională auto (completare la 
norma de bază efectuată la Școala 
generală din comuna Flrțăneștl — 
Galați) nu ! s-au mal repartizat. 
In acest an, orele respective. In 
schimb, la școala generală din co
muna amintită, pe lingă cele 
ore de educație fizică pe care 
avea, ! s-au dat alte 10 ore... 
muzică ș! desen 17 1 Un fel 
obstrucție la dorința prof. Secuianu 
de a activa în sportul pentru care 
s-a calificat.

Mal ciudat este că la Școala pro
fesională auto, pînă la data de 20 
octombrie — 
o lunS de 
cursurilor — _
UN profesor de educație fizică, un 
număr de 12 ore răminînd astfel 
descoperite...

Iată anomalii — semnalate dc 
direcția de resort a M.T.Tc. — care 
nu contribuie la atragerea elevilor 
tn practicarea sportului, la perfec
ționarea lor tntr-o disciplină, la 
creșterea nivelului performanței 
încă de pe băncile școlii. Este un 
mod straniu de a respecta in
strucțiunile recente ale M.E.I. Oare 
ele nu se cunosc 7

Tiberiu STAMA

foștl Jucător!, In prezent 
calificați. Din motive ne-

1. Steaua
3. Grivița Roșie
3. Universitatea
4. sportul stud.
5. Agronomia
6. Știința
7. Farul
8. Dinamo
9. Chimia

10. Politehnica
11. Rulmentul
12. Gloria
13. C.S.M. Sibiu
14. Vulcan •)

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

•) Echipa Vulcan 
un punct pentru o

16 
le 
de 
de

deci la mal bine de 
zile de Ia începerea 
nu s-a prezentat NICI

DUPĂ CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH 1973/74

BILANȚ POZITIV LA ÎNCHEIEREA CELEI MAI DISPUTATE FINALE

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1 119—53
1
2

ni
18
16
16
15
15
15

80— 57
79—34
72—49
69—89
59— «9
63—47
81— 37 • 14
60— 02 14
33—42 13
35—74 11
40—«2 11
60—77 11
24—82 8

este penalizată 
neprezentare.

CU

S-a născut la 10 decembrie 1941. în 
comuna Cișcăreni (Jud. Botoșani). A în
ceput să practice halterele în 1964, cu 
prilejul Spartachiadei de vară a tine
retului. Spiridon Herghelegiu s-a impus 
prin calitățile sale de forță Și de vo
ință apreciate de primul său antrenor, 
Tiberiu Roman. Muncind cu perseve
rență, sportivul de la C.S.M. Cluj se a- 
fîrmă de la an la an, cucerind în 1969 
primul titlu de campion al țării, la ca-: 
tegoria grea. In 1970 cîștigâ titlul de 
campion național Ia categoria 
iar din 1971 devine campion 
goria grea. în prezent, deține 
cordurile țării la această categorie : 145 
kg la „smuls", 195 kg la „aruncat" și 340 
kg la „total" — ultimele două fiind și 
recorduri naționale absolute.

Spiridon Herghelegiu este funcționar la 
din Cluj. Are 106 kg și o înălțime de 1,81 m.

La aproape 33 de ani, Spiri
don Herghelegiu este decanul de 
vîrstă al echipei naționale de 
haltere. Perseverența ți optimis
mul l-au ajutat în permanență 
să obțină rezultate din ce în ce 
mai bune. Dovadă sînt cele 12 
recorduri naționale depășite din 
acest an si victoriile de presti
giu dobîndite în „triunghiularul" 
de la Ploiești, unde a dispus 
de italianul Vezzani, și recent, 
la Balcaniada de la Atena, cînd 
l-a învins pe bulgarul Alexan
dru Kraicev, una din marile spe
ranțe ale halterofililor din țara

semigrea, 
la cate- 

toate re

bazele sportive C.J.E.F.S.

de antrenorul 
de la C.S.M. 

Herghelegiu a 
un elev silitor 
comportarea sa 

a constituit un

vecină. Pregătit 
Tiberiu Roman 
Cluj, Spiridon 
fost întotdeauna 
și ascultător, iar 
în lotul național
exemplu de urmat pentru tine
rii săi colegi de echipă.

„Voi fi fericit — a spus re
cent Spiridon Herghelegiu — 
dacă îmi voi îmbunătăți necon
tenit rezultatele, astfel fncît să 
ajung în primul eșalon al celor 
mai buni halterofili din lume 
la categoria grea".

AZI, ÎN CAMPIONATUL DE JUNIORI, LA POPICE

întreceri decisive in probele individuale
Finala pe țară a campionatului 

republican, rezervat junioarelor, a 
continuat ieri în sala Constructorul 
din Capitală cu proba individuală. 
La start — 37 de concurente, din
tre care 18 activează în divizia A, 
iar restul sînt din județe unde a- 
cest sport se practică — la nivel 
de performanță — de mai puțină 
vreme. Ca atare, era firesc ca pri
mul tur al probei să fie dominat 
de tinerele sportive divizionare. 
Astfel, după 20 de schimburi, si
tuația era următoarea: 1. Bălașa 
Mirică (Laromet Buc). 426 pd, 2.

Olimpia Tăbăcaru (Voința Galați) 
423, 3. Elisabeta Szilaghy (Voința 
Tg. Mureș) 423 („izolat" mai slab), 
4. Doina Mihăilă (Voința 
400, 5. Angela Sofronie 
Buc) 395, 6. Eva Litași 
Buc) 390.

Primele 20 de jucătoare 
samentul preliminariilor se vor ca
lifica în runda decisivă, care 
desfășoară astăzi, de la ora 8.

•4-
Pe pistele arenei Laromet, 

solicită concurenților o bună 
gătire tehnică, (mai ales la deschi-

Ploiești) 
(Rapid 

(Voința

din cla

se

care 
pre-

Hi

TINERII VOLEIBALIȘTI ÎN FAȚA
UNUI NOU CAMPIONAT

deri, în manșele „izolate"), tinerii fi- 
naliști au o misiune grea în con
fruntarea pentru titlul individual. 
O serie de jucători care, în proba 
din ziua precedentă, (la perechi), au 
ocupat locuri fruntașe, acum după 
primul tur se află printre ultimii 
din cei 20 care vor juca în manșa 
decisivă de vineri. In această pos
tură se află și V. Miclea (Jiul 
Petrila), care are acum un punctaj 
modest — 778.

Foarte bine a debutat și la indi
vidual rapidistul G. Marin (cam
pion la dublu), care a stabilit și 
cel mai bun rezultat al competiției 
pînă joi Ia prinz, doborînd din 200 
lovituri mixte 903 popice (610 la 
„pline" și 293 la „izolate"). Avînd 
un avans consistent față de I. Ste- 
fucz (Voința Cluj) care ocupă locul 
secund în prima manșă cu 866 pd. 
Marin pornește ca mare favorit în 
cucerirea titlului.

A 26-a ediție a finalei campionatu- 
lul național, desfășurată între 7 șl 
26 noiembrie la Brașov, a reprezen
tat un moment important în șahul 
nostrU''fe'ffiîriirf, avînd cîteva caracte
ristici care au deosebit-o de între
cerile similare anterioare.

In primul rînd. turneul a reușit să 
alinieze -la startul său elita acestui 
joc, din țara noastră, toate cele 8 
maestre internaționale aflate în ac
tivitate fiind prezente pe tabela de 
concurs. Printre concurente s-au nu
mărat, de asemenea, 2 maestre, 3 
candidate de maestre și 4 jucătoare 
de categoria I, ceea ce a dat compe
tiției un coeficient foarte ridicat, un 
record în materie. In sfîrșit. o serie 
de șahiste tinere și foarte tinere (u- 
nele încă adolescente), reprezentînd 
generația care vine, au reușit să trea
că prin sita deasă a semifinalelor, 
croindu-și drum in rîndul fruntașe- 
8or disciplinei.

Astfel, din punct de vedere sportiv, 
aceasta a fost una dintre cele mai 
disputate ediții ale finalei campiona
tului național, iar din punct de ve
dere tehnic, una dintre cele mai va
loroase.

Clasamentul (prezentat în tabelul 
alăturat) împarte participantele in 
două grupuri distincte. Primul, alcă
tuit din 7 jucătoare, din care flecare 
avea șanse la titlu pînă în ultimele 
runde, și un al doilea (de 10), devan
sat la o diferență apreciabilă. Tn cel 
dintîi au intrat 6 maestre Internațio
nale și Margareta Juncu (care are, 
Sndiscutabil, forța de joc a acestei ca
tegorii), în cel de al doilea s-au a- 
flat toate jucătoarele tinere și, sur
prinzător, două consacrate, Maria

Pogorevici și Rodica Rcicber, care 
au evoluat cu mult sub valoarea lor 
reală.

Cum se întîmplă de obicei In ase
menea situații, rezultatul final a fost 
decis nu atît de întîlnirile directe 
dintre fruntașe ci de scorul pe care 
acestea l-au reușit în fața celor din 
plutonul secund.’ Dacă am lua in 
considerație, de pildă, numai parti
dele dintre cele 7, atunci Elisabeta 
Polihroniade și Margareta Teodo- 
rescu ar fi pe primul loc, cu 4 punc
te din 6 posibile, iar cîștigătoarea 
întrecerii. Alexandra Nicolau, abia 
a 3-a, cu 3’A p. Campioana a reușit, 
însă, un scor copleșitor la celelalte 
10 participante (9 puncte I), cu care 
și-a asigurat primul loc. Ai 6-lea tit
lu național vine, astfel, să încunu-lu

performanțe de a r.îștiga pentru a se întrevede la ca. Însăși' fațitiii* că 
a 'ăjuns pînă ia. acest stadiu al în
trecerii (ca șl Viorica Ilie), reprezin
tă o performanță de care' n-au fost 
capabile multe jucătoare consacrate.

Privită, în ansamblu, finala de la 
Brașov a ilustrat dinamismul șahului 
feminin românesc, valorile sale certe 
și perspectivele pe care le are. Se 
poate aprecia că în acest domeniu 
se muncește bine, se merge pe un 
drum ascendent.

4-a oară consecutiv întrecerea. Ea 
a învins în partide directe pe 3 
dintre contracandidate . la primul 
loc, a condus în clasament, a jucat 
curajos și energic. Dar. ca și în 
turneul Interzonal (în care a reușit 
excepționalul rezultat de 4—2 contra 
celor 6 maestre sovietice 1) rezis
tența ei nervoasă a cedat In final șî 
ea n-a mai fost capabilă să obțină 
jumătatea de punct care a despăr
țit-o de învingătoare. Cu Margareta 
Teodorescu, fenomenul a fost, se 

' pare, invers. Ea a avut o cădere la 
mijlocul concursului, și-a revenit 
spre sfîrșit, dar a început finișul 
prea tîrziu.

Campionatul consacră o jucătoare,

în cele 26 de ediții, desfășurate pe parcursul a 37 de an!. 10 Jucătoare șl-au 
înscris numele pe lista campioanelor de șah ale României :

Alexandra Nicolau — joso, 1961, 1963, 1964, 1963, 1973; rS
Elisabeta Polihroniade — 1966, 1970, 1971, 1972; S
T.ldia GiUTOiu — J949. 1953, 1954, 1953: g
Marla Pogorevlei _ J951, 1955. 1955;
Margareta Teodorescu _ 1959, 1960. 1969;
Rodica Manolescu — 1930, 1957 ; g
Iolanda Szatmary _ 1950; ș
Elena Riducanu — 1952; ă
Margareta Perevoznic — 1962: > g
Gertrude Baumstarck — 1967- >

g
I

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
neze prodigioasa carieră șahistă a 
profesoarei de limbă chineză care, la 
cei 33 de ani 
tre cele mai 
lumii.

Elisabeta
multă vreme

ai săi, se numără prin- 
puternice jucătoare ale

Polihroniade a lăsat 
impresia că va reuși

<2 T 4 5 6 7 ’ â 1 IO li 12 13 14 15 1G 17 TOTAL -I

1 M.UHHDM NICOLM 0 1 7 7 1. 1 1 1 1 7z 1 i 1 1 7
I2 CHSABCTA POLIHRONIADE 1 0 7 1 1 7 1 1 7 1 7 1 1 1 12 i
3 MAROARETA TE000MSCU i 1 7 7 7 0 72 1 1 1 1 1 1 L 12 1

4 MAROARITAdUNCU 0 1 0 i 7 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 11^
5 SUZANA MAKAI Tl 0 0 7 1 1 L 1 i L 7. 1 1 1
G MAROARETA PEREVOZNIC Vz 0 7^ 7 Yz 7z 1 1 7. 72 7. 1 1 1 L

\7 GERTRUOE BAUMSTARCK 0 a 7 7 1 1 7z 7 1 1 1 1 i 1D7.
GABRIEL A OLTEANU 0 7 7 0 0 X 7z 7i 1 1 7 1 7. 7z V2 .8

'9 UA BOGOAN 0 1 7a 0 0 0 7 Ini 72 0 7z Yl 1 7z 1
jlD MARJA POCOREVICI 0 0 7 1 0 0 0 7 7 L’ 7 1 1 1 Vz 7\77z\
li ELEONORA COGĂLEA z 0 0 0 0 7z 7 0 1 7 7 0 1 i L 1 7 1

RODICA REICHER 72 7z 0 0 0 7 7 0 7z& 7 1 0 a 7 1 6 1
ii MARIANA BĂLOIANU 0 0 0 0 0 7 0 7z 7 0 1 0 4 7z 1 7z $7 >
14 LUMINIȚA CiiRMAClU 0 7z 0 0 7z 0 0 0 0 0 0 £ 0 1 1 4^J

L5 VIORICA TOLGVI 0 0 0 0 0 0 0 7z 7 0 0 1 7 0 1 4
RENEE FĂRCAȘ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7z 0 7 0 0 1 7 3

0 VIORICA ILIE 7e 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 0 0 7 27z

Valeriu CHIOSE

Din 
tic și 
va da 
viitor, 
campionatul republican pentru ju
niori II (băieți și fete), avînd ca 
scop angrenarea celor maî mici Vo
leibaliști într-o întrecere organiza
tă, care să permită pregătirea și 
selecția unor jucători de perspec
tivă. Conform regulamentului, cam
pionatul se va desfășura, între 4 și 
8 ianuarie, în etape pe zone (8), 
urmînd ca echipele cîștigătoare să 
fie desemnate după etapa finală, 
programată între 10 și 14 aprilie 
(in funcție de numărul formațiilor 
înscrise, este posibilă și disputarea 
unei etape preliminare, ce va avea

inițiativa forului voleibalis- 
în colaborare cu M.E.I., se 
startul, la începutul anului 

într-o nouă competiție:

loc în luna decembrie 1973). Pen
tru acest an, participarea se va face 
pe baza solicitărilor unităților res
pective, care sînt așteptate celtîr- 
ziu pînă Ia 1 decembrie 1973. Să 
precizăm că au dreptul de a face 
parte din formații doâr sportivi 
născuți după 1 ianuarie 1959, chiar 
dacă aceștia fac parte și din echi
pele ce activează în divizia națio
nală a juniorilor și școlarilor.

Să sperăm că înființarea acestui 
campionat va impulsiona activita
tea volei balistică Ia nivelul elevi
lor și va da posibilitatea depistării 
unor elemente talentate, capabile 
ca în scurt timp să urce treptele 
performanței.

Iulian COSTINIU

LA TIMIȘOARA

„CUPA SKEETIȘTILOR"
CUCERITA DE STEAUA

Recent, a avut loc la Timișoara 
ediția a B-a a competiției de talere 
aruncate din turn, „Cupa skeetiștilor". 
clștlgată de echipa Steaua (la seniori) 
șl Clubul vînătorilor Timișoara (la Juni
ori). Pe primele trei locuri s-au clasat 
— seniori: 1. S. Popa (C.V. Timișoara) 
95 t (din ido de talere), 2. FI. Iurcenco 
(Steaua) 91 t, 3. A. Sâlceanu (Olimpia 
Buc.) 91 t ; juniori: 1. Al. Boțilă (C.V. 
Timișoara) 66 t, 2. V. Petrovan (Steaua) 
85 t, 3. I. Ionică (Unirea Jolța) S3 t.

INVESTIGAȚII IN ACTIVITATEA „OLIMPICILOR"
(Urmare din pag 1)

Margareta Juncu. După un frumos 
succces repurtat în R. D. Germană, 
ea s-a comportat excelent în acest 
concurs brașovean, asimilabil oricînd 
unui turneu internațional de primă 
mărime. Tendința marcata a tinerei 
clujence spre jocul creator, ofensiv, 
faptul că ea nu se teme de compli
cații, pledează în favoarea unui pro
gres pe care noi îl vedem foarte 
rapid.

Bun rezultatul Suzanei Makai, cu 
atît mai mult cu cît ea nu este... 
mulțumită de eL Timișoreanca, în
tr-o discuție recentă pe care am 
avut-o, a analizat foarte critic șl 
foarte lueid evoluția sa. Faptul că își 
cunoște perfect deficiențele o va 
ajuta, desigur, să Ie elimine.

Margareta Perevoznic și Gertrude 
Baumstarck s-au dovedit aceleași ju
cătoare constante, dar numărul mare 
de remize le-a scos, inevitabil, din 
cursa pentru primele locuri.

Cu un rezultat de 50 ia sută, Ga
briela Olteanu marchează un pro
gres, dacă plasăm acest procentaj în 
contextul forței deosebite a con
cursului. Aceeași apreciere se poate 
face și pe marginea evoluției Lici 
Bogdan.

La prima ei finală, Luminița Cîr- 
maciu (15 ani) confirmă talentul ce

23-LEA TITLU
(Urmare din pag. 1)

în lupta pentru locul 3. Slătinenîi 
i-au învins pe luptătorii de la Pro
gresul București cu scorul de 
32,5—8,5 ca urmare a diferenței de 
valoare existente în favoarea lor Ia 
categoriile mari, unde reprezentan
ții Slatinei au realizat numai vic
torii prin tuș

Reuniunea de după-amiază a fost 
dominată de partida dintre C. S 
Pitești și Aluminiu Slatina, cea 
care avea să decidă ocupanta lo
cului 3 în confruntarea celor mai 
bune formații din țară.

Așa cum se anticipa, cele două 
pretendente la poziția a treia în 
ierarhia națională, formațiile C. S 
Pitești și Aluminiu Slatina au ofe
rit celor prezenț! o întrecere 
trem de echilibrată, disputată 
semnul incertitudinii pînă la
sumarea ultimului meci. După cinci

ex-
sub 

con-

consecutive (la categoriile 
părea că piteștenii nu mai

victorii 
mici) se 
pot scăpa prilejul de a învinge e- 
chipa din Slatina. Dar, a fost 'de 
ajuns ca C. Radu să piardă prin 
tuș (în urma unei neatenții) în 
fața luî P. Husaru și astfel șan
sele sportivilor din Slatina au în
ceput să fie valorificate la maxi
mum. Marcel Vlad, Marian Rada. 
Nicolae Mandea și Florea Chițu 
(prin neprezentarea adversarului ’ 
au obținut numărul cel mai mare 
de puncte pentru echipa lor și ast
fel Aluminiu Slatina s-a clasat pe 
locul 3 în întrecerea celor mai 
bune formații de lupte greco-roma- 
ne din țara noastră.

Chiar dacă n-a reușit să ocupe 
locul trei, după formațiile bucureș- 
tene Dinamo și Steaua, C. S. Pi
tești (antrenor Emil Bălănescu) are 
meritul de a se fi clasat totuși pe 
un loc fruntaș (IV) cu o formație

i.mără, compusă 
mente crescute la 
dui cărora figurează și un campion 
mondial de juniori (Ion Dulică), ca 
și alți tineri remarcați 'de federa
ția de specialitate.

Scorul final al întîlnirii (22,5— 
21,5 în favoarea slătinenilor) reflec
tă echilibrul de forțe existent în
tre cele două formații, ca și inte
resul pentru fiecare punct acordat 
in cele zece partide.

In celelalte întîlniri, Dinamo a 
întrecut categoric pe A.S.A. Cluj 
34,5—5,5), iar Steaua a învins de
tașat pe Progresul București (32—4). 
In urma acestor întreceri, formația 
clubului Dinamo București cuce
rește pentru a XXIII-a oară titlul 
de echipă campioană a țării. Pe ce
lelalte locuri s-au clasat, în aces
ta ordine: Steaua, Aluminiu Sla
tina, C. S. Pitești, A. S. A. Cluj. 
Progresul.

numai din eie- 
Piteștî, în rîn-

sitatea scăzută cu care se lucrează 
în box și scrimă, existența în cadrul 
anumitor secții a unor elemente 
fără valoare și fără perspectivă care 
„fură- din timpul ce trebuie afectat 
olimpicilor, sau realelor speranțe 
(cazul înotului, unde producția celor 
14 antrenori se reduce Ia 5 sportivi 
de categoria I), desfășurarea multor 
ședințe de lucru fără idee și con
ținut și apariția unor week-end-uri 
(nemotivate) în pregătire vin să 
explice, în bur.ă parte de ce doar 
unul din cei șapte atleți nominali
zați și-a realizat cifra stabilită pe 
’73, de ce boxul n-a putut trimite 
în finalele campionatelor republi
cane, desfășurate chiar la Cluj, decît 
un singur reprezentant, de ce înotul 
— sport cu vechi tradiții pe malu
rile Someșului și beneficiarul unui 
bazin olimpic acoperit — nu are 
nici un sportiv nominalizat, de ce 
scrima amină afirmarea la care as
piră etc.

Ar fi, desigur, nedrept ca rele- 
vînd lipsurile acestor secții să a- 
preciem, implicit, că toți tehnicie
nii și sportivii lor se fac deopotrivă 
responsabili, sau că ei se situează 
în totalitate pe poziția minimului 
efort. Ne-ar contrazice, de altfel, 
exemplele cadrelor care lucrează cu 
abnegație, căutînd să-și îmbunătă
țească continuu stilul și metoda de 
lucru, să depășească, printr-o mun
că susținută, granițele rezultatelor 
Ia care s-au oprit E cazul atleților 
Ileana Silai și Vasile Bogdan, al 
antrenoarelor de înot Maria Benc- 
dek și Eniko Pali — ambele, tenace 
șlefuitoare de mici talente, al an
trenorului Dumitru Olteanu — în 
permanentă căutare de elemente va
loroase pentru atletism etc.

Cum nedrept ar fi să trecem cu 
vederea acele secții, sau echipe, 
unde pregătirea atinge — prin vo
lum, intensitate, și nivel tehnico-tac- 
tic — cote ceva mai ridicate. Cum 
sînt echipele masculine de handbal 
(antrenor: R. Sotiriu) și volei (an
trenor s C. Bengeanu) ...................
tații, echipa de polo 
trenor i A. Sarkadi), 
haltere de la CSM 
donator i T. Roman) 
cea de la Clujeana 
Javorek) care a impus două valo
roase talente t Dragomir Cioroslan 
și Vasile Julios.

Menționînd exemplele favorabile 
nu dorim însă să acoperim restan
țele înregistrate în ’73, sau să ate
nuăm ideea că cei angajați în „fron
tul" olimpic n-au lucrat, în acest 
an, cu toate forțele și lâ capacitatea 
maximă. Fapt pe care îl demonstrea
ză șl comparația dintre numărul de 
ore efectuate în ’73, în toate spor
turile individuale s medie 400—450 
și „norma" impusă de actuala eta
pă i circa 900—1200. Normă în care 
se încadrează majoritatea omonim!- 
lor de peste hotare.

O normă de care specialiștii si 
sportivii clujeni trebuie să se apro-

ale Universi- 
a Voinței (an- 
sau secțiile de 
(antrenor coor- 

și, maî nou, 
(antrenor i Șt.

pie rapid și convingător, pentru că 
numai ea — munca susținută și 
neîntreruptă — poate să le asigure 
saltul de calitate la care aspiră 
fiecare.

PE CINE PRIVEȘTE 
ACTIVITATEA OLIMPICILOR
Știindu-se că un „olimpic" repre

zintă o chintesență, se știe, implicit, 
că numărul acestora este restrîns. 
Nu restrîns este însă și numărul 
celor chemați să lucreze cu olim
picii, performanța acestora trebuind 
să fie rezultanta unui summum de 
factori și ecoul unei ample conlu
crări de forțe. Iată, de altfel, pris
ma prin care brigada de îndrumare 
și control a privit activitatea ce tre
buie desfășurată cu sportivii nomi
nalizați, activitate ce trebuie îm
bunătățită în fiecare dintre compar
timentele sale. Pentru că în fiecare 
compartiment s-au sesizat lipsuri.

MEDICINA SPORTIVA — prin 
„exponentul" ei local : dispensarul
pentru sportivi — și-a rezumat mi
siunea „olimpică" Ia consultații spo
radice care nu i-au permis cunoaș
terea în intimitate a subiecților, 
privind astfel cadrele tehnice de un 
sfat autorizat, de un substanțial 
ajutor. E adevărat că posibilitățile 
de investigație de care dispune acea
stă unitate sînt reduse și, într-o 
oarecare măsură, depășite (aspect pe 
care brigada de control și organele 
locale l-au reținut în vederea ame
liorării). Dar la fel de adevărat este 
că medicii sportivi n-au căutat să 
suplinească aceste lipsuri prlntr-o 
prezență mai activă și mal dinamică 
printre sportivi, că nu s-au 
lingă olimpici — cum normal ar fi 
trebuit să fie — pe parcursul dife
ritelor perioade de pregătire în urma 
cărora să poată oferi specialiștilor 
observații pertinente, că n-au inter
venit prea convingător în procesele 
de selecție și de refacere. „Interven
ții" cărora trebuie să le acorde, pe 
viitor, o atenție mult mai mare, 
cunoscută fiind Importanța acestora 
în pregătirea și obținerea rezultatelor 
de valoare.

CABINETUL METODIC. Conceput 
ca un for metodologic șî un orga
nism de creație și informare, cabi
netul metodic trebuia să reprezinte 
un sediu unde specialiștii își verifică 
și înnoiesc punctele de vedere, unde 
realizează schimburi de opinii și 
obțin informații la zi. Privit din 
acest unghi, cabinetul metodic Cluj 
n-a oferit, pînă acum cadrelor care 
lucrează cu cea mai pretențioasă și 
complexă categorie de sportivi un 
sprijin, efectiv, intervențiile sale ne- 
fiind de substanță.

Avînd experiențele fructuoase ale 
unor simpozioane și colocvii 
au dezbătut probleme centrale ale 
activității de educație fizică din di
ferite etape și prevalîndu-se de a- 
vantajul de-a funcționa 
centru universitar care 
bilitatea informației și 
tioase Colaborări, acest 
logic poate să-și aducă

aflat

care

intr-un mare 
oferă posi- 
a unor pre- 
for metodo- 

o contribuție

efectivă atît la îmbun" lățirea teoriei, 
cît și activității practice cu olimpicii. 
Condiția reușitei ; racordarea lui la 
această acută 
clujean. .

CADRELE 
’ vizitele la 
dențești, din 
catedrele de 
stitutelor de 
din simpla confruntare a cupluri
lor : sportivi nominalizați—antrenori, 
brigada a constatat slaba angajare 
a cadrelor universitare de speciali
tate în contextul performanței clu
jene și a subliniat neajunsurile pe 
care le prezintă poziția minimei 
rezistențe (orele de programă) pe 
care se postează o bună parte din
tre universitarii clujeni. Subliniind 
că în. cadrul acestor catedre activea
ză multe elemente cu înaltă specia
lizare și că, în învățâmîntul supe
rior — mal mult decît în oricare 
altă parte — există posibilitatea in
formației, a schimbului de opinii șî 
a permanentei perfecționări, brigada 
a sugerat o solicitare mai intensă 
a acestor cadre (multe dintre ele, 
foști sportivi de performanță, pînă 
mai ieri), o angajare efectivă a lor 
în problemele performanței.

CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA. 
In cazul Clujului, unde funcționea
ză șase cluburi și 457 de asociații 
sportive ce înglobează, în cadru] a 
28 de discipline sportive, 10.500 de 
sportivi legitimați și unde își desfă
șoară activitatea 56 de echipe divi
zionare A și de nivel republican, 
activitatea aparatului CJEFS trebuie 
să fie într-adevăr una dintre cele 
mai susținute.

Controalele aparatului CJEFS au 
fost însă sporadice șl nu totdeauna 
au avut scopuri precise — ca de 
altfel și cel al unităților care au 
sportivi nominalizați (CSM, Univer 
sitatea, Voința) și al comisiilor ju
dețene pe ramură de sport — lucru 
care explică, într-o oarecare 
minusurile din pregătire, 
tele sub indicii prevăzuți.

MUNCA EDUCATIVA. Se știe că 
fără o muncă conștientă și respon ■ 
sabilă, plină de dăruire și patos, re
zultatele de valoare nu pot apare și 
nu se pot menține. Fără conștiincio
zitate și cunoașterea precisă a sco
pului, Ileana Silai n-ar fi realizat 
apreciatul ei palmares ; fără perse
verență, supergreul Spiridon Herghe
legiu n-ar fi putut să-și... serbeze 
cea de a 33-a aniversare, cu atîtea 
succese 1 recorduri republicane la 
smuls, aruncat și total și titlul dp 
campion balcanic, rezultate care-J 
fixează pe locul șase în ierarhia con
tinentală a categoriei ; r 
fără boemia in care s-a 
pină de curînd (pentru 
s-a anunțat o pronunțată 
Ia față), înotătorul 'Zeno 
și-ar fi putut valorifica altfel talen
tul cu care este înzestrat. Desigur, 
in realizarea scopului pe care spor
tivul trebuie să-1 atingă, principa
lul rol revine antrenorului, cel care 
cumulează cele mal multe resconsa-

problemă a sportului

UNIVERSITARE. Din 
cluburile sportive stu- 
sondajele întreprinse la 
educație fizică ale in- 

învățămînt superior,

măsură, 
rezulta -

după cum, 
complăcut 

i că acum 
schimbare 

i Oprițescu

bilități și se află în imediata apro
piere a elevului său. Munca lui 
trebuie susținută însă de mulți alți 
factori, printre primii numărîndu-se 
consiliile cluburilor și asociațiilor 
unde aceștia activează. Și cîteva 
lucruri bune s-au făcut. Sînt cunos
cute acțiunile CSM-ului, Universi
tății,_ Voinței sau CFR-ului pe linia 
educării sportivilor în spiritul mun
cii, pentru realizarea mai complexă 
a sarcinilor și misiunilor lor, pentru 
o înaltă ținută sportivă pe terenu
rile din țară și străinătate.

Cu toate acestea, cazurile de 
delăsare în pregătire, sau de aban
don de la sportivitate n-au lipsit 
dintre sportivii clujeni, presa citîn- 
du-le atunci cînd ele au survenit. 
Dovadă că munca educativă cu spor
tivii trebuie serios îmbunătățită, că 
ea trebuie să se afle permanent in 
actualitate

NECESITATEA 
PERMANENTELOR 

AMELIORĂRI ALE CONDIȚIILOR 
DE LUCRU

In mare parte, olimpicii clujeni 
beneficiază de condiții bune de pre
gătire. Sală modernă pentru jocuri, 
bazin acoperit pentru înot și polo, 
sală acoperită, piste și sectoare de 
aruncări pentru atletism, sală de 
gimnastică și scrimă, alte terenuri 
si. săli auxiliare. O bază care — 
prin străduința organelor locale — 
s-a fmbunătățit recent cu două mo
derne săli pentru box și haltere.

S-a căutat totodată ca olimpicii 
să beneficieze de orele cele mai con
venabile de pregătire si să aibă 
priorități ia toate bazele.

. Pentru a le oferi, însă, condiții 
cit mai apropiate de cele în care ei 
concurează la marile competiții, se 
cer noi ameliorări privind atît pro
gramul de lucru pe baze, cît si or
ganizarea acestora. Ameliorări pe 
care, printr-un consens cu mal 
multe federații și cu sprijinul aces
tora, organul județean de speciali
tate trebuie să le realizeze în cel 
mai scurt timp.

'fr
Relevînd aspectele pozitive, ca și 

punctele nevralgice sesizate în ac
tivitatea cu olimpicii, brigada de în
drumare și control a oferit, impli
cit, indicații, sugestii și propuneri 
menite să îmbunătățească munca cu 
sportivii nominalizați.

Cel mai important rezultat al in
vestigației făcute la Cluj rămîne 
însă dinamizarea forțelor care sînt 
angajate pe plan olimpic. Analizîn- 
du-le munca pe ’73, cu. reușitele și 
insuccesele ei, brigada a arătat fie
cărui . cuplu t antrenor—sportiv no
minalizat, ca si unităților sportive 
cărora le aparțin, CUM si CÎT a 
muncit, implicit, CUM și C1T tre
buie să muncească.

CUM și CIT trebuie să muncească, 
pentru ca Clujul să poată obține la 
Montreal mai mult dceit unicul 
punct adus de Ileana Silai de la 
Vliinchen.

■



SARUTAREA DIN CIULEȘTI
Mi-ou dat lacrimile simbătă după amiază, în plină 

zi, cînd l-am văzut pe tovarășul arbitru Ion Rus to
cind unul din cele mai frumoase gesturi din cite 
gesturi a avut parte Giuleștiul. Și nu se poate spune 
că această arenă unică a României n-a cunoscut 
gesturi și fapte memorabile, de la Marian așezîn- 
du-se pe minge pînă la golul marcat peste zid de 
Bartha, în ultimul minut, intr-un meci cu ceho
slovacii. Dar așa ceva n-am mai văzut de cînd mama 
m-a făcut și mi-a dat bani de buzunar să intru le
gal pe Giulești : fon Rus a fluierat sfîrșitul meciu
lui și s-a sărutat cu tușierii săi I De bucurie, de 
sfintă bucurie că și-a dus la bun sfîrșit misiunea, 
de fericire că s-a terminat cu bine minunăția aceea 
de meci în care, dînsul domn’arbitru, n-a avut a se 
lua in piept cu nimeni, n-a avut groaza de a da 
sau nu penaltyuri, de a valida sau nu 
goluri contestabile, un meci superb 
pentru scarta unui arbitru, om ca 
toți oamenii care se tem de orice-i 
groază sau mister. Eu i-aș fi săru
tat și pe jucători — nu numai pe 
tușieri, mersi fraților, mersi că n-ați 
realizat faze groaznice la poartă, că 
n-ați creat nimic 
Fratele Codrea a 
ner în minutul 89, 
în coadă. Mingea 
în careu, unde se 
ieții. Codrea

nie"... Deschidem astfel o nouă eră în istoria ar
bitrajului I

Mergînd însă înainte — pe linia celor scrise in 
ultimele cronici — vă voi propune azi șahul, sport 
netelegenic, cu tot atîțio spectatori cit un meci de 
hochei pe gheață, dar care are avantajul imens că 
oferă ceva mai multă căldurică decit hocheiul, acolo 
la Petrol și Gcze, și mai ales, că poate fi reluat 
oricind acasă, refăcînd o partidă ca Gheorghiu — 
Vaisman, mai ceva decît reconstituind pe masa din su
fragerie, cu nasturi și cu solnițe, un meci de fotbal. 
Șahul e singurul sport din lume pe care-l poți avea 
acasă, în mărime naturală, exact ca „pe teren”, fără 
televizor, fără imaginație și fără urlete. Pui piesele pe 
tablă și zici c-ai fost acolo, cu Spasski 
Reykjavik, sau

BOGAT PROGRAM CUPA ROMÂNIEI
INTERNAȚIONAL,

care să mă sfîșie... 
executat un cor- 
de a stat pisicul 
nici nu a ajuns 

masaseră toți bo
omul căruia îi ri

dicasem în urmă cu 4 ani o odă 
pentru un gol dat Progresului, pe 
Republicii I — a bătut tare mingea (în minutul 
89) I și ea s-a dus spre peluză, în uimirea generală, 
lăsîndu-ne pe toți muți iar lui Soare, crainicului, dîn- 
du-i ocazia unui eseu oral în care omul spunea că 
așa ceva nu se poate... Rus ar fi trebuit să-l sărute 
și pe Codrea. Dacă mingea cădea în careu și aco
lo se isca o busculadă ? Care busculadă ? Cu me- 
ciuri_ ca Rapid — C.S.M., Reșița și așa mai departe 
o să ajungem să nu mai știm ce-i aceea careu, 
busculade, arbitrii nu vor mai avea altă fericire 
decît să se sărute, viața ni se va desfășura la 7 
metri sau la 9 metri (unde acum prea se concentrea
ză totul pe Birtalan, dar oricum sîntem cineva și 
Țopescu are ce spune și are ce cînta...), campioana 
la fotbal o avem, din timp, ca în Anglia, noi avînd-o 
pe Leeds-Craiova, mai rămîne să vedem care retro
gradează dintre celelalte 9 (nouă I) echipe ale cam
pionatului, jumătate din clasament avînd această 
șansă, iar cînd ni se va vorbi de cazuri cu arbitrii- 
bică să zicem că nu-s de la noi, așa cum e boli
vianul acela de arbitru care mergea cu pistolul Ia 
el să tragă focuri în aer dacă-l atacă spectatorii... 
Astfel, la noi, concluzia meciurilor de fotbal va fi 
sărutul fericit între cel de la centru cu cei de „li-

TEU
Fischer, la 

la Buză — Ghizdavu, în București I 
Măcar pentru asta și tot ar trebui să-l 
iubim mai mult ! Dar și aici sîntem 
ingrați. Avem campioane de forța A- 
lexandrei Nicolau, a Elisabetei Poli- 
hroniade și a altor citorva personali
tăți, apar mereu forțe noi dar min
tea noastră tot 
cu Morenii I La 
nunat — dovadă 
sîntem puși să 
ternaționale ne 
la ultimele europene, — dar după 
un corner ca al lui Codrea, după 
o pasă ca a Iui nu știu cine la nu 
știu unde, e de o mie de ori mai 
bună o combinație de mat, departe 

calculată, a lui Ciocâltea al 
20 de ani sau a Alexandrei 
ținii sportivi români de forță 
N-avem ochi și nervi pentru așa ceva. Odată cu 
venirea prematură a zăpezii, invățați șahul și lă- 
sați-i o vreme în pace pe ăi de-au ajuns să facă feri
ciți (și asta din cînd în cînd I) doar arbitrii... Șahul 
liniștește. Șahul încălzește. Șahul suplinește, șahul, 
fraților șahul...

CORESPONDENTA :

D. Constantinescu — 
ila : Subscriu la toate 
municate după meciul 
vă dați seama — nu . 
judecare a valorilor noastre noi și vechi. Dar, cred că 
abia acum — după ce ne-am lămurit Ia Tirana — 
credința d-voastră, și nu numai a d-voastră, de a 
investi „capital” într-o nouă națională e mai justi
ficată ca oricind. E un răspuns concis dar deloc con
vențional, căci mi-e clar că dacă am sta amîndoi să 
punem pe hîrtie, nu spun și „pe teren", acea echipă 
nouă am trăi o zi de ajuns de dificilă.

T

ARBITRI

ROMANI
PESTE HOTARE

Meciul Polonia — Bulgaria, pro
gramat în cadrul sferturilor de 
finală ale campionatului european 
pentru reprezentativele de tineret, 
va fi condus de un arbitru român. 
F. R. Fotbal l-a desemnat pentru a- 
ceastă partidă pe Otto Anderco.

Un cavaler al fluierului din țara 
noastră va arbitra la centru întîl- 
nirea care va opune la .24 martie 
1974 reprezentativele de amatori 
ale Turciei și Greciei. Uniunea Eu
ropeană de Fotbal l-a delegat la 
această partidă pe Constantin Pe- 
trea.

LA TOATE LA OPTIMILE DE FINALA
acolo e, la Progresul 
masculin, nu stăm mi- 
de neuitat e că dacă 
jucăm la 8 mese in- 
tîrîm cum ne-am tirit

meu în care cred de 
Nicolau, unul din pu- 
competitivâ mondială.

cartier Viziru I, Bloc 4 — Brâ- 
ideile d-voastră ofensive, co- 
cu Finlanda, care — firește, 
poate fi criteriul suprem de

BELPHEGOR

SANCȚIUNI DICTATE 
DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

în ședința de miercuri seară a 
comisiei de disciplină a fost ana
lizată situația unor jucători de 
Divizia A și B, care aveau la activ 
între 3 și 6 cartonașe galbene, la 
care s-a adăugat cel primit în e- 
tapă trecută șl ca urmare au fost 
sancționați cu suspendarea pe 1—2 
etape. Toți aceștia nu vor putea 
juca în meciurile oficiale începînd 
de duminică 2 decembrie.

Iată lista sancționaților: Tănă- 
sescu (Sportul studențesc) — 2 e- 
tape; Naghi (A.S.A. Tg. Mureș), 
Niță și Niculescu (Universitatea 
Craiova) — o etapă, toți din Di
vizia A ; Bera (Carpați Brașov) — 
2 etape ; Costăchescu (Viitorul Va
slui),' Constantinescu (Delta Tulcea), 
Staiiciu (Caraimanul Bușteni), 
Gheorghiță (Progresul Brăila). Mi
hai (C.F.R. Pașcani), Ciucă (Chimia

Rm. Vîlcea), Bocșa (Olimpia Satu 
Mare), Munteanu (U. M. Timișoara) 
și Jucan (Metalul Mija) — o eta
pă, toți din Divizia B.

Totodată au mai fost dictate sanc
țiuni privind pe jucătorii eliminați 
de pe terer) în etapa trecută. Leșea- 
nu și Cioacă (Sportul studențesc), 
Bărbuți (Politehnica Timișoara) și 
Cozma (Progresul București), au 
fost suspendați cîte o etapă.

în urma incidentelor petrecute la 
meciul Nitramonia Făgăraș — Chi
mia Rm. Vîlcea, comisia a stabilit 
sancționarea cu avertisment a aso
ciației sportive .Nitramonja Făgă
raș, iar jucătorului Stana (Chimia 
Rm. Vîlcea,) care a lovit pe -un 
copil de mingi, i-a fost dată mus
trare scrisă.

PE URMELE UNEI SCRISORI Pe terenul de handbal
Reghin

NIVELELE
Paralel cu preocupările îndreptate 

în direcția asigurării unui bogat 
program internațional pentru echipa 
națională, F.R. Fotbal a purtat fruc
tuoase tratative in scopul realizării 
calendarului competițional extern la 
toate nivelele: echipe de cluburi, 
reprezentative de tineret sub 23 și 
sub 21 de ani.

Intr-o discuție avută cu tov. Mir
cea Sămăreanu, de la sectorul inter
național al F. R. Fotbal, acesta ne-a 
prezentat următorul program s

• Selecționata de tineret sub 23 
de ani va întreprinde un turneu în 
mai multe țâri ale Africii. In peri- 
oada 26 ianuarie — 20 februarie 
1974 ; programul jocurilor urmează 
a fi întocmit pină la finele acestui 
an.

• Reprezentativa de tineret sub 
21 de ani va participa, ca și în 
1973, Ia Turneul de la Viaregglo, 
competiție programată la începutul 
lunii februarie. Pe programul 
mai figurează un meci cu echipa 
tineret (sub 21 de ani) a Italiei, 
16 octombrie, In România.

• Selecționata divizionară B 
întllni, la 9 mai, în deplasare, 
prezentativa similară a Franței; 
anul 1975 va avea Ioc în țară la 
meciul revanșă.

ei 
de 
la

va 
re
in 

noi

• O serie de echipe de club 
vor desăvîrși pregătirile pentru 
zonul de primăvară sub forma unor 
turnee susținute peste 
luna februarie. Au fost 
vitații, pînă in prezent din Austra
lia, Iran, Algeria, Kuweit și Liban.

Tov. Mircea Sămăreanu ne-a mai 
informat că, întrucit secretariatul 
„Cupei balcanice” — ediția 1974 a 
fost preluat de Federația Română de 
Fotbal, în zilele de 11 și 12 decem
brie a. c. va avea loc, la București, 
conferința reprezentanților federa
țiilor din țările balcanice.

îșise-

hotare, In 
primite In-

Dezafectarea e mică, risipa-i mare
La redacție am primit, mai de 

mult, o scrisoare din care redăm 
următorul fragment: „Liceul nr. 
1 din Reghin, care între timp a 
devenit industrial, și-a îmbogățit 
de la un an la altul baza sporti
vă. Astfel, la complexul de tere
nuri de volei, baschet și handbal 
s-a adăugat — cu sprijinul orga
nelor de resort județene și aportul 
voluntar al membrilor asociației 
noastre sportive, o sală de sport, 
mult lăudată de oaspeți. Din pă
cate pe unul din terenurile pe care 
generații de elevi s-au instruit și 
se pregătesc pe linie sportivă <t 
apărut, de 
mecanic, deși 
plasat în altă 
noastre".

Am așteptat 
vedea dacă acest caz se va solu
ționa, conform legii nr. 29 
decembrie 1967, referitoare 
ființarea bazelor sportive, 
ța locului am constatat că 
scrisorii aveau perfectă dreptate, 
că micul atelier construit pe tere
nul de handbal putea fi foarte bine 
proiectat în continuarea celui exis
tent sau pe un alt loc viran, nă
pădit de buruieni, din curtea șco
lii. Din discuțiile purtate cu facto-

curînd, un... atelier 
acesta putea fi îm
parte a curții școlii

cîteva luni pentru a

din 29 
la des- 
La fa- 
autorii

(Urmare din pag. 1)

bunătățirea și îmbogățirea activi
tății în acest domeniu.

Totuși, in pofida bunelor intenții, 
care sînt de semnalat aproape pes
te tot, unele neajunsuri se mai fac 
simțite. în primul rînd în angaja
rea masei de pionieri în sport. Mo
tivele : insuficienta preocupare — 
în unele locuri — pentru organiza
rea intr-un mod cit mai atractiv a 
vacanței : faptul că rnulți coman
danți instructori de pionieri nu țin 
seama și de dorințele, de opiniile 
exprimate de elevi, o parte 
acțiunile cuprinse 
mim central nu 
școlii, al unității 
zinteresul pentru 
activități de mișcare a copiilor și 
In sezonul rece; puține cunoștințe 
despre posibilitățile de organizare 
a programelor sportive și, în fine, 
o slabă preocupare pentru îmbogă
țirea bazei materiale a activității 
sportive pionierești, prin autofinan
țare și autodotare. Sint lacune asu
pra cărora 
pionierilor 
temeinic.

din 
în calendarul co- 
ajung Ia nivelul 
de pionieri : de- 
cuprinderea în

consiliile organizațiilor 
vor trebui să reflecteze

LA BRAȚ, PIONIERIBRAȚ LA BRAȚ, PIONIERI 
Șl UTECIȘTI, IN SPORT

Relația organizația de pionieri — 
organizația U.T.C. capătă pe plan 
sportiv, din acest an îndeosebi, un 
conținut nou, mult îmbunătățit. Ea 
vizează, în principal, o activitate 
competițională de masă. care. în 
unele ocazii se poate desfășura în

fost foarterii responsabili ne-a 
greu să găsim principalul vinovat 
pentru desființarea terenului 
handbal 
junct al 
ținea că 
lui s-au 
ciunti din complexul sportiv. Am 
mai dedus că nici proiectantul nu 
a intenționat să ridice atelierul pe 
terenul de sport. In ultimă instan
ță a decis — pe motive mai puțin 
sau mai mult fundamentate — 
Consiliul popular, care a hotărit 
să asigure amenajarea altei su
prafețe de sport în locul celei des
ființate. Măsura respectivă are — 
după părerea noastră — o serie de 
consecințe negative :

— din cauză că s-a micșorat 
lungimea complexului, care fiind 
acoperit cu zgură roșie era folo
sit și ca pistă de atletism, nu se 
mai pot da toate normele de con
trol la această importantă 'Tsci- 
plină din programa de învățămînt.

— s-a desființat un teren care 
a costat o sumă însemnată de bani 
și se investesc acum alte zeci de 
mii de lei cu drenarea, transportul 
balastului și celelalte materiale 
necesare unui teren sportiv asemă
nător, aflat în construcție.

de 
amintit. Directorul ad- 
școlii, loan Covaci sus- 

cei din conducerea liceu- 
împotrivit ideii de a se

comun, pe categorii de vîrste. Exis
tă o experiență reușită — „Săniuța 
de argint". Acum, se studiază or
ganizarea în comun a „Expedițiilor 
Cutezătorii". Pionieri și membri ai 
organizațiilor U.T.C. vor străbate 
împreună cărări de munte, vor sta 
în corturi, se vor autogospodări.

Pentru reușita acestei acțiuni se 
impune însă intensificarea legăturii 
între cele două organizații. începînd 
din zona școlii generale și mergind 
pînă la nivel județean. Demarajul 
in această direcție nu s-a lăsat aș-

Mai grăbită ca în alți ani, „Cupa 
României", a doua competiție a ță
rii, a cărei învingătoare o vom cu
noaște... abia la vară, își va con
suma una din etape în decor de ho
chei și schi (să sperăm, însă, că nu 
și pe terenuri „patinoare") miercu
rea viitoare — 5 decembrie —. cînd 
vor avea loc meciurile din optimi
le de finală.

Băgate toate într-o urnă, biletele 
cu numele echipelor n-au mai fă
cut... opinie separată, „echipele 
mari" de o parte, „cele mici" de 
cealaltă ; și în optimi, ca și în eta
pa precedentă, sorții ne oferă me
ciuri de toate categoriile : A CU A 
(S. C. Bacău — Steaua, Sp. studen
țesc — U.T.A., C. S. M. Reșița — 
Poli. Timișoara. Jiul — Petrolul) ; 
A CU B (F. C. Argeș — Chimia 
Rm. Vîlcea și A. S. Armata Tg. Mu
reș — Minerul B. Mare) ; B CU B 
(Ș. N. O. — Delta Tulcea) sau 
A CU C („U“ Cluj — Oltul Sf. 
Gheorghe).

„Optimile" oferă cîteva curiozi
tăți, chiar partide-revanșâ. F. C. 
Argeș întîlnește tocmai echipa care 
a eliminat-o anul trecut, la Plo
iești, actuala deținătoare a trofeu
lui, Ș. N. O. joacă cu Delta Tulcea, 
pregătită de V. Copil, nu altul de-

cît fostul antrenor al Olteniței ; 
S. C. Bacău și Steaua vor juca 
miercuri în cupă și peste patru 
zile, în campionat, la Bacău iar 
C.S.M. Reșița întîlnește formația 
care, de curînd, i-a smuls un punct, 
în campionat, chiar pe stadionul 
din Valea Domanului. Cît privește 
pe universitarii clujeni, ei sînt 
printre cei mai favorizați : după 
ce au jucat cu Stăruința Aleșd, din 
campionatul județean, întilnesc a- 
cum o divizionară C (ce-i drept 
lideră în seria sa). Orașele gazdă

au fost anunțate. Sperăm că sta
dioanele din Galați, Cluj, Bucureștf, 
Drobeta Tr. Severin, Constanța, De
va și Mediaș se vor prejenta în 
condițiile cele mai bune. în Capi
tală, F. C. Argeș și Chimia Rm. 
Vîlcea vor juca pe stadionul Re
publicii, iar Jiul și Petrolul pe 
Dinamo.

Peste tot, aceeași oră de începe
re : 13,30. Și la fel ca în 16-imi, în 
caz de egalitate, vor fi prelungiri, 
după care, dacă e cazul, se vor 
executa loviturile de la 11 m.

DE LA F. R. FOTBAL

DUMINICĂ

STEAUA-,, U"
PE MICUL

CRAIOVA,
ECRAN
STEAUAPartida de fotbal 

UNIVERSITATEA CRAIOVA, din 
cadrul celei de a XVI-a etape a 
turului Diviziei A. ’ care se des
fășoară duminică pe Stadionul 
„23 August” din Capitală, va fi 
transmisă în întregime pe micul 
ecran, cu începere de la ora 14.

Oprindu-se asupra (desfășurării 
ultimelor etape din cadrul divizi
ilor naționale, Federația română 
de fotbal a constatat că, pe lingă 
unele aspecte pozitive privind pre
ocuparea pentru o 
rare a finalului de 
tic, s-au constatat și 
ficiențe în ceea ce 
plina unor jucători 
unor arbitraje.

în acest sens se apreciază drept 
necorespunzător arbitrajul prestat 
în etapa a XV-a, la partida F. C. 
Argeș — Universitatea Craiova, de 
către Mircea Bică, din București. 
Dind unele decizii neconforme cu 
regulamentul, acesta a contribuit 
Ia crearea în teren a unei tensiuni 
nervoase ce a diminuat calitatea 
întrecerii sportive. Prin arbitrajul 
prestat, M. Bică a dovedit că n-a 
ajuns încă la maturitatea necesară 
conducerii optime a unor partide 
de maro dificultate. Ca urmare, 
F.R.F. a hotărit ca acest arbitru să 
nu mai fie programat la condu
cerea jocurilor de Divizia A pînă 
la sfîrșitu] campionatului 1973/1974.

F.R.F. recomandă arbitrilor să se 
pregătească cu toată seriozitatea și 
spiritul de răspundere pentru a 
contribui efectiv la buna desfățu-

bună desfășu- 
sezon fotbalis- 
o serie de de- 
privește disci- 
precum ți a

rare a jocurilor de campionat. De 
asemenea, se recomandă arbitrilor 
să folosească cu toată fermitatea 
prerogativele ce Ie sînt atribuite 
prin regulamentul de joc, pentru 
a preîntîmpina jocul dur, obstruc
tionist sau actele de indisciplină, 
utilizînd cartonașele galbene și ro
șii cu cea mai mare exigență.

Jucătorii sînt obligați să-și dis
pute șansele în limitele unei depli
ne sportivități, a respectului față 
de adversari, arbitri și spectatori. 
Avînd în vedere numărul mare de 
abateri disciplinare comise pe te
renurile de fotbal în ultimele eta
pe, F.R.F. atrage atenția că va fi 
și pe viitor intransigentă față de 
astfel de abateri.

Observatorii federali au datoria 
să urmărească și să relateze cu 
exigență și obiectivitate toate as
pectele legate de organizarea și 
desfășurarea meciurilor la caro 
sînt delegați. Pentru buna supra
veghere a partidelor oficiale, F.R.F. 
va îmbunătăți sistemul de desem
nare a observatorilor federali, ana- 
lizînd, totodată, cu mai mult dis- 
cernămint modul cum aceștia rela
tează desfășurarea jocurilor în ra
poartele lor.

DECIZII In SPIRITUL REGULAMENTULUI
Două situații de joc, viu comen

tate, ambele consumate în cadrul 
aceleiași partide (Sportul studențesc 
— Petrolul) și cu consecințe directe 
asupra rezultatului final al întrece
rii, ne-au reținut în mod deosebit 
atenția, oferindu-ne prilejul unor 
necesare precizări, pentru elucida-

al complexului sportiv al Liceului industrial din 
s-a construit un atelier mecanic

LIC. IWPfCTRl

Handbal cu... orice preț Ia Liceul industrial din Reghin 1
Desen de Al. CLENCIU

— prin apariția noului teren de 
handbal, oarecum impropriu pen
tru că se află între zidurile unor 
clădiri, ceea ce poate produce ac
cidente în timpul meciurilor, s-a 
redus 
unde, 
țiile.

Iată 
atunci 
mod rațional spațiul din curțile 
școlilor, ignorîndu-se totodată so-

cea mai mare parte a curții 
elevii își petreceau recrea-

ce situație poate surveni 
cînd nu se utilizează în

luțiile practice cele mai economi
coase. în cazul de față, dezafecta
rea pare mică, însă risipa-i mare, 
deoarece a dispărut un teren ce 
putea foarte bine să rămînă și se 
cheltuiesc bani prețioși cu ame
najarea altuia. Să recunoaștem că 
e un mod ciudat de a gospodări 
bunurile obștești.

rea cazurilor în speță, cu sprijinul 
prevederilor regulamentare.

Și, reconstituind faptele ne. vom 
opri mai întîi la faza din minutul 
74, cînd tabela de marcaj indica 
scorul de 1—0 in favoarea Petro
lului. în acel moment, formația stu
denților bucureșteni, forțînd egala- 
rea, ratează în atac supranumeric, 
lăsîndu-se descoperită în defensivă, 

£ unde — pe întreaga lățime a tere- 
w nului rămăseseră în supraveghere 
I numai cei doi fundași centrali. Re- 

cuperind mingea, prin Angelescu, 
jucătorii ploieșteni inițiază un con
traatac rapid într-un raport de for
țe net favorabil de patru contra 
doi. Mijlocașul petrolist îl vede cel 
mai bine demarcat pe Istrătescu, 
căruia îi transmite mingea în adîn- 
cime. Aproximativ în același timp, 
în care atacantul ploieștean se pre
gătea să preia balonul, Cazan — 
ultimul apărător al echipei gazdă 
— intuind că nu mai are nici o 
șansă de a împiedica acțiunea pe 
direcția porții sale — a făcut 
un pas înainte, simulînd și prin 
gesturi, o poziție de ofsaid. Arbi
trul de tușă N. Mogoroașe nu a ri
dicat steagul 
— faza de 
finalizare, 
Un ofsaid 
obișnuiesc 
formațiile 
în apărare, n-a fost sancționat. Și 
aceasta pentru că — repetăm — 
poziția de „afară de joc" este lua
tă în considerație numai în mo
mentul cînd pleacă pasa spre jucă
torul avansat șl nu pe timpul dru
mului parcurs de minge in aer șiI

I
I
I

Traian IOANITESCU I

și bine a făcut 
atac a continuat pînă la 
transformîndu-se în gol. 
aparent deci, așa cum 
să creeze multe dintre 
noastre, ca mijloc tactic

DE LA I.E.A.B.S

ghita, din Miercurea Ciuc ca și 
din numeroase așezări rurale, și-au 
și anunțat programul de întreceri 
la hochei, patinaj, judo etc. pe ca
re-l dedică celei de-a 25-a aniver
sări a Organizației Pionierilor. în 
perspectivă, o acțiune sportivă 
de amploare, căreia organizatorii 
doresc să-i ofere un cadru cit ma! 
sărbătoresc, să-i asigure o reușită 
deplină.

în atenția organizațiilor' de pio
nieri. se află pentru viitorul apro
piat generalizarea întrecerilor pen-

A VENIT IARNA!

noașterea trecutului de luptă al 
clasei muncitoare, al poporului, rea
lizările contemporane, pe plan spor
tiv această acțiune încheindu-se cu 
drumeții de masă în munții Car
pați, organizate sub denumirea de 
„Asaltul înălțimilor".

Firește, amintind acțiunile de am
ploare aflate în atenția micilor iu
bitori de sport, nu vom omite con
cursurile și competițiile tradiționale 
— minifotbal pe cartiere, „Cupa 
speranțelor" La oină, șahul prin 
corespondență etc. O subliniere ab
solut necesară : în stabilirea calen
darului competițional pionieresc s-a 
ținut seamă dc necesitatea dc a se 
evita supraîncărcarea elevilor și a 
nu perturba planul de învățămînt. 
Precizăm că finalele unor compe
tiții la nivel județean și repu
blican au fost grupate numai în pe
rioada vacanțelor. Pionierii claselor 
1—4 vor participa doar la fazele pe 
localități.

I
I
I

Biletele de intrare pentru der- 
by-ul campionatului de fotbal 
dintre echipele Steaua București 
și Universitatea Craiova, care se 
va desfășura pe stadionul „23 
August" în ziua de duminică 2 
decembrie 1973 de Ia ora 14, se 
vor pune tn vînzare începînd 
ziua de 1 decembrie 1973, la 
sele de bilete obișnuite, iar 
ziua meciului Ia caseie de la 
dion, incepind cu ora 11.30.

Rugăm publicul spectator să-șl 
procure din timp biletele de in
trare, pentru a evita aglomera
țiile de ultim moment la ca
sete de bilete.

din 
ca- 

tn 
sta-

pe 
interioară a 
suprafața de 
în asemenea 
o lovitură 

metri. Arbitrul

cu atît mai puțin cînd aceasta a a- 
juns în posesia jucătorului destina
tar. Lucru pe care ar trebui să-l 
cunoască orice fotbalist, indiferent 
de categoria, competițională in care 
activează.

Cea de a doua situație de Joc. 
care a suscitat comentarii și a dat 
loc la controverse, s-a petrecut în 
min. 86 : fundașul ploieștean Mure- 
șan l-a atacat neregulamentar 
M. Sandu pe partea 
liniei care marchează 
pedeapsă. De obicei, 
cazuri, arbitrii acordă 
liberă de la 16
Otto Anderco a dictat însă — și co
rect a procedat — penalty, aceas 
ta pentru că grosimea de 12 cm a 
liniei în alb, care delimitează ca
reul mare, se include ÎN LIMITELE 
ACESTUIA și. deci, infracțiunea se 
impunea sancționată cu o lovitură 
de la 11 metri, fiind produsă ÎN 
CAREU.

Iată, așadar, două probleme difi
cile de joc. rezolvate în spiritul cel 
mai ferm al regulamentului. Meri
tă subliniate, în primul caz, cola
borarea dintre arbitrul de centru și 
cel de tușă ; iar în cel de al doi
lea, prezența pe fază și juste
țea. deciziei lui Otto Anderco, care 
— sîntem siguri — nu s-a lăsat de
loc influențat în acordarea penal- 
tyului, de elemente de conjunctură, 
că ar fi luat aceeași măsură, indife
rent de scorul din minutul 86 al 
meciului Sportul studențesc — Pe
trolul și dacă infracțiunea s-ar fi 
produs în careul gazdelor.

Mihai IONESCU

EPILOG IN CAZUL MECIULUI 
ȘOIMII SIBIU - FLACĂRA MORENI

teptat. Avem în vedere un exemplu 
oferit de județul Vîlcea. unde co
laborarea dintre cele două organi
zații tinde să se generalizeze nu nu
mai la nivelul orașelor (Rm. Vîl
cea, Drăgășani, Călimănești, Hore
zu), ci și în mediul rural. Evident, 
există multe alte exemple de con
lucrare. Ne propunem să le facem 
cunoscute, într-un viitor apropiat-, 
ca o bună experiență pentru 
ceilalți.

BOGATA AGENDA 
COMPETIȚIONALA

Ne mai despart doar trei săptă- 
mini de prima „recreație" a noului 
an școlar. Pionierii din județul Har-

toti

tru Cupa „Tot înainte", care urmă
rește antrenarea permanentă a co
piilor în activități sportive. Tot aief 
se înscriu campionatele de detașa 
mente și unități de pionieri orga 
nizate pe ramuri sportive. dupî 
gusturi și preferințe, în funcție dc 
condițiile materiale din fiecare 
școală. Acțiunea este în așa fel con
cepută, incit punctajul să favorizeze 
acele școli care reușesc să atragă 
în sport marea masă a copiilor. O 
acțiune specifică pregătirii pentru 
apărarea ' ' ~
mentele" 
marșuri 
timp ce 
gaja unitățile de pionieri în cu

patriei — „Trec detașa-
— vizează învățarea de 
și cîntece patriotice, în 

„Marșul victoriei" va an-

'•ir
Rezumînd, reiese limpede că or- 

anizațiile de pionieri se află te- 
neinic înscrise în activitatea spor- 
ivă, îndeosebi în cea de masă. Ră- 
trine de văzut în ce măsură fac
torii cu responsabilități în organi
zarea acestei activități vor căuta 
’.ă răspundă dorinței, sugestiilor eo
nilor, menite să facă tot mai fru- 
noase și totodată utile numeroase
le inițiative de care am amintit. 
Procedînd așa, se va reuși să se 
realizeze un pas înainte în activi
tatea sportivă pionierească, în spi
ritul Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie.

MOSCOVA A

Luînd în discuție cazul meciului de 
campionat Șoimii Sibiu — Flacăra Mo
roni, din cadrul etapei a Xin-a și con- 
statind vinovăția formației oaspe, care 
nu a prezentat documentele regulamen
tare pentru folosirea unui jucător juni
or, refuzînd în cele din urmă să se pre
zinte pe teren pentru disputarea Intil- 
nirii, Comisia de competiții și disciplină 
a F.R.F. a hotărit să dea cîștig de cauză 
echipei Șoimii și să omologheze rezul
tatul partidei respective cu scorul de 
3—o tn favoarea acesteia.

BANI. AUTOTURISME
SI EXCURSII IN U.R.S.S

^LENINGRAD

LOTO

mIine,
ULTIMA

ZI

PENTRU

I
I

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES
2 DECEMBRIE 1973

EVIDENȚA, 
BATO 
VINA!

.pumiplcâ,,.-- rin ..fWlwl 
Petroșani, dintre Jiul S- Steaua, 
căpitanul echipei locale, Libardi, 
nu a apărut pe--teren. MoMv.v* 
absențet săîe ■ l-a constituit sus
pendarea pe o etapă datorită ce
lor trei cartonașe galbene pe 
care le-a primit. Această sanc
țiune, Justă în fondul ei (de
oarece se încadrează în hotărî- 
rea luată de federație privind 
convertirea unui anumit număr 
de cartonașe galbene în suspen
dare, pe o etapă sau două, a 
jucătorului în cauză), a gene
rat, totuși, foarte multe, discuții 
și interpretări. Pe bună drep
tate, Sîntem și noi de părere 
Dar, să reconstituim faptele. 
La data publicării comunicatu
lui federației, Libardi avea 
două cartonașe galbene (primite 
în etapele a 4-a și a 9-a). Con
form hotăririi F.R.F.. la un nou 
cartonaș de acest fel căpitanul 
echipei minere urma să fie 
automat suspendat pe o etapă. 
Acest al treilea cartonaș galben 
i-a și fost arătat lui Libardi 
cîteva zile mai tîrziu. în meciul 
susținut de echipa sa pe pro
priul teren, cu A.S.A. Tg. Mu
reș. Astfel, jucătorul din Petro
șani pierdea dreptul de joc pe 
o etapă, în mod normal pro
xima din campionat. Dar neco- 
munieîndu-i-se oficial
cru — 
nici la 
strictă 
Libardi 
atît în 
campionat (la Cluj), cît șl în 
meciul de Cupă de miercuri 21 
noiembrie !

Descoperind destul de tîrziu 
acest caz (ca, de altfel, și cel 
asemănător al brașoveanului An- 
ghelini), federația a comunicat 
echipei din Petroșani că Libardi 
nu va putea juca în primul 
meci care urma, adică cel cu 
Steaua. Intîrzierea cu care s-a 
acționat in privința suspendării 
lui Libardi (dîndu-se astfel naș
tere la nedorite interpretări și 
speculații, de care echipa bucu- 
reșteană nu se face cu nimic 
vinovată ; lezată, oarecum, de 
pe urma acestei situații ar putea 
fi, însă, Universitatea Cluj) de
notă modul defectuos, ba chiar 
neglijența cu care este ținută 
atît la federație, cît și Ia clu
buri, evidența cartonașelor gal
bene primite de jucători.

Atrăgînd, deci, atenția tuturor 
celor interesați asupra importan
ței pe care o capătă — în noile 
condiții — păstrarea unei stricte 
evidențe a cartonașelor, sperăm, 
totodată, că va fi intensificată 
și munca educativă cu jucătorii 
noștri de fotbal pentru preve
nirea primirii acestor cartonașe.

C. F.

acest tu
și neexistSnd. probabil, 
echipa sa o evidență 

a acestor cartonașe — 
a continuat să joace, 

următoarea etapă de
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Cat. 1 : 1,40 autoturisme „Dacia 
1300“; Cat 2: 5 autoturisme
„Skoda S 100“ : Cat. 3: 1,40 ex
cursie de 2 locuri în Italia (12.500 
lei); Cat. 4: 34 variante a 10.000 
lei din care o excursie de 2 locuri 
în R.D.G, plus diferența în nume
rar ; Cat. 5 : 51,55 variante a 3.000

91,05 variante a 2500
49,10 variante a 1000
54.85 variante a 500
400,20 variante a 200

lei.

lei ; Cat 6 :
lei ; Cat 7 :
lei : Cat. 8:
lei ; Cat 9 :

PROCURAREA
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SIMBATA Șl DUMINICĂ LA PLEVEN CUPA CUPELOR LA BASCHET

ULTIMUL CONCURS INTERNATIONAL STEAUA - SPARTA BERTRANGE 108-77
DE ANVERGURA LA SPADA

PRINTRE PARTICIPANT! TINERI SCRIMERI ROMÂNI

găz- 
ulti- 
scri- 
Este

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
GERMANA :

LAUREAȚII 
ANULUI

SURPRIZE
R. P. UNGARA 5

PE RING
SPORTIV 1973

Orașul Pleven din Bulgaria 
duiește sîmbătă și duminică, 
mul concurs internațional de 
mă de anvergură al anului, 
vorba de o întrecere tradițională și
jubiliară totodată anul acesta la 
a X-a ediție — care se va bucura, 
ea și precedentele, de o partici
pare destul de largă, reunind con- 
curenți din R. D. Germană, Ceho
slovacia, Ungaria, R.S.S. Estonă, 
iugoslavia, România și din țara 
gazdă. Concursul se va desfășura 
sistem individual și pe echipe.

Din informațiile primite din par
tea organizatorilor rezultă că ma
joritatea 
trimite la 
tative, în 
retul este
fel. Iugoslavia și Bulgaria, de pil-

țărilor participante vor 
Pleven primele reprezen- 
componența cărora tine- 
precumpănitor. In acest

dă, vor 
care au 
rești, în __ .._____  _______

în ce privește lotul României, fe
derația noastră de specialitate a 
decis să trimită un număr de 5 
foarte tineri trăgători, spadasini re
marcați în campionatele diviziona
re A ți B și în „Cupa României”, 
aflîndu-se totodată în vederile co
lectivului de antrenori pentru C.M. 
de tineret de la Istanbul — din 
aprilie — ca și pentru alte compe
tiții internaționale programate în 
anul viitor. Numele lor: Ion Dima 
și Mircea Rotaru de la Electro- 
putere Craiova, Erwjin Kerekes 
(Clubul sportiv Satu Mare), Viorel 
Ștefănescu (Dunărea Galați) și Ga
briel Dinescu (Steaua).

Antrenorul lotului: prof. Ioan 
Halmaghi.

alinia aceleași formații 
evoluat recent Ia Bucu- 
Campionatul balcanic.

Au început întrecerile din turul 
al doilea al Cupei cupelor la bas
chet. Reprezentanta noastră în 
competiție, formația Steaua, a în- 
tîlnit, la Luxemburg, echipa Spar
ta Bertrange. Net superiori, bas- 
chetbaliștii bucureștenț au învins 
la o diferență categorică cu 108— 
77. în urma acestui succes, echi
pa Steaua este practic calificată

Meciul de box (tineret)
ROMANIA-FRANȚA

Ieri au plecat spre Franța pugiliștii din 
echipa reprezentativă de tineret a Ro
mâniei. care vor susține un meci in 
compania selecționatei similare a Fran
ței. Întîlnirea va avea loc sîmbătă la 
Crell, o localitate din apropierea Pari
sului. Culorile noastre vor fi apărate, 
în ordinea categoriilor, de următorii 
sportivi : Remus Cozma, Ion Șulă, Me- 
met Iuseim, Mihal Ploieșteanu, Ion 
Vladimir, Ion Budușan. Iile Tirilă, Mar
cel Lupu, Vasile Croitoru și Gheorghe 
Matachi. La cererea forului de speci
alitate francez, meciul de categorie 
grea nu se va disputa.

in grupele semifinale. Partida re
tur cu Sparta Bertrange este pro
gramată pentru 5 decembrie, in 
sala Floreasca din Capitală.

Alte rezultate din’ Cupa cupe
lor : MASCULIN : Oiympiakos Pi
reu—T.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia 67—59 ; Royal Molenbeeck 
(Belgia)—Spartak Zbrojovka Brno 
94—96 : Ț.E.D.K. Ankara— S.C. To
rino 43—79; FEMININ : La Gerbe 
Montceaux Jes Mines—Spartak Brno 
61—58 ; Spartakus Budapesta—Me- 
ritz Picadero (Spania) 73—40 : 
Gottingen (R.F.G.)—Jelezniciar (Iu
goslavia) 59—85.

„Care vor fi cei mal 
ai anului ?“ — lată o_______
care și-o pun de pe acum iubitorii 
sportului din R.D. Germană, o între
bare la care răspunsul va fi extrem 
de greu de dat, deoarece în acest an 
zeci și zed de sportivi din această 
țară s-au afirmat pe plan mondial, 
în marile competiții. în ajutorul 
unui verdict cit. mai judicios vine, ca 
în fiecare an. ancheta organizată de 
ziarul berlinez „JUNGE WELT“ care 
se adresează tineretului. Acum, an
cheta a ajuns la a 21-a ediție. In 
medie. în fiecare an s-au primit 
circa 560 000 de tichete, așa încît, in... ............ răs-

zeci 
con- 
Mat- 

Hartmut 
Jan

buni sportivi 
Întrebare pe

acest an, va sosi cu siguranță 
punsul cu numărul 10.000.000.

Pînă în prezent, după cîteva 
de mii de răspunsuri primite, 
duce renumitul înotător Roland 
thes, înaintea atletului 
Briesenick și a patinatorului 
Hofmann.

Pe lista fetelor pe primele locuri 
se conturează Senate Stecher (atletă) 
înaintea Korneliei Ender (înotătoare) 
și Anneliei Ehrhardt (atletă).

Ediția jubiliară a campionatu
lui de box al Ungariei, care a 
împlinit în acest , an un semi
centenar de existență, s-a desfă
șurat în sala „Sportcsarnok" din 
Budapesta, aflată în imediata a- 
propiere a lui „Nepstadion". In
teresul suscitat de întîlnirile pe 
ring a fost atît de mare, încît 
permanent sala era înconjurată 
de sute de oameni care nu au 
avut șanse de a putea cumpăra 
un bilet, mulțumindu-se numai 
cu transmisiile de radio captate 
la tranzistoare.

De remarcat, totodată, că nici
odată în cei 50 de ani ai cam
pionatului maghiar nu s-a în- 
tîmplat ca un număr atît de 
mare de campioni să fie nevoiți 
a-și ceda titlurile. Numai Gyorgy 
Gedb a reușit să-și păstreze ti
tlul de „cea mai puternică mă
nușă a țării". Campionul olimpic 
a cucerit astfel cea de a șasea

medalie în cadrul campionatului 
național.

— Doresc să măresc numărul 
lor Ia zece, stabilind astfel un 
record al țării — a declarat re
numitul sportiv, părăsind ringul.

Printre cei care și-au pierdut 
titlul se află și campionul euro
pean pe 1969. Lâszlo Orban, pre
cum și cel de anul acesta Sân- 
dor Csjef. E adevărat că ultimul 
a pierdut întîlnirea finală din 
cauza unei răniri, dar meciul 
precedent, din semifinale, Csjef 
îl cîștigase numai datorită unei 
grave erori de arbitraj. în finala 
categoriei mijlocie s-a petrecut 
o scenă tragi-comică. Meciul se 
apropie de sfîrșit. Boxerul Turza 
a căzut din lovitură, s-ă ridicat 
și a fost numărat în picioare de 
arbitru. Gongul a sunat și ime
diat arbitrul a anunțat învin
gător pe... Turza, care încă nu-și 
revenișe complet din lovitură. 
Adversarul său, Kovăcs, între
buințase o lovitură interzisă.

Noii campioni ai Ungariei sint 
în ordinea categoriilor : G. Gedo, 
1. Ferzstek, R. Nemeth, T. Ba- 
dari, A. Bentzik, L. Juhăsz, F 
Gazdar, K. Turza, V. Jacob, G. 
Taiy, J. Reder.

24 ore Înaintea finalei „cupei davis"
DECLARAȚII ALE CĂPITANILOR ECHIPELOR S U. A. Șl AUSTRALIEI

CLEVELAND, 29 (Agerpres). — 
Astăzi începe la Cleveland, finala 
„Cupei Davis” ediția 1973, în care 
se întîlnesc selecționatele S.U.A., 
deținătoarea „Salatierei de argint”, 
și echipa Australiei, una din pro
tagonistele trecutelor ediții. După 
cum se știe, pentru prima oară în 
istoria „Cupei Davis”, aflată la 
cea de-a 62-a ediție, finala are 
loc pe un teren acoperit și pe o 
suprafață de joc din material sin
tetic. Totodată întîlnirile au fost 
programate în nocturnă.

Tenismanii americani Stan Smith, 
IMarty Riessen, Tom Gorman și 
Erik Van Dillen s-au antrenat 
sub îndrumarea căpitanului echi
pei Denis Ralston. In general ju
cătorii americani nu sînt mulțu
miți că întîlnirea cu echipa Au-

din

TURNEUL DE TENIS

straliei se joacă pe un teren 
material plastic. Denis Ralston a 
declarat ziariștilor că mingea nu 
sare bine pe o asemenea suprafa
ță, iar liniile de marcaj, confec
ționate tot din material plastic, nu 
sînt drepte și uniforme ca grosi
me. Ralston speră încă, că teh
nicienii arenei acoperite vor lua 
toate măsurile pentru a remedia a- 
ceste deficiențe.

De asemenea căpitanul echi
pei australiene, Neale Fraser, a de
clarat, în cadrul unui interviu, că 
jucătorii vor avea de întîmpinat 
greutăți din cauza suprafeței de 
joc care nu 
plă. In ceea ce privește șansele 
echipei sale, " ' ~ _
clarat: „Cred că va fi o luptă spor
tivă interesantă, de mare tensiune. 
Rod Laver este jucătorul în care 
avem o mare încredere. Aceasta 
pentru că el a depășit eclipsa de

este suficient de su-

Neale Fraser a de-

formă și acum se prezintă în con
diții optime”. La rindul său, cu
noscutul jucător Ken Rosewall, 
veteranul echipei australiene, a de
clarat: „Este o onoare pentru mine 
să reprezint din nou culorile spor
tive ale țării mele în această fi
nală.
anul 
data 
ferit 
ales 
sintetică. Tenismanii americani sint 
mai tineri și au o pereche Smith 
—Van Dillen foarte bine sudată 
pentru proba de dublu”.

„Ultimul nostru antrenament e- 
fectuat aici la Cleveland, a spus 
Rod Laver, a fost intens și dur. 
Am jucat peste 3 ore în compania 
colegilor mei Rosewall, Newcombe 
și Anderson. Toți sint în formă ex
celentă. Sper să recucerim trofeul. 
Nu va fi însă deloc ușor".

L-am mai învins pe Smith 
acesta, Ia Hartford, însă de 
aceasta meciu] se anunță di- 
față de cel de atunci, mai 
că se joacă pe o suprafață

OINAMOVIȘTII BUCURESTENl

ÎNVINȘI IA LIMITĂ
DE NIPPON KOKAN TOKIO

„ARIPI44 VICTORIOASE
„Turneul câmp oanelcr" la volei R. P. POLONA

ȘTIRI «REZULTATE

LEIPZIG, 29 (prin telex). Sala spor
turilor din localitate a găzduit etapa 
a doua a tradiționalei competiții volei- 
balistlce „Turneul campioanelor". la 
care s-au aliniat șase dintre cele mal 
puternice echipe masculine de club din 
lume. Campioana României, Dinamo 
București, a intilnit cunoscuta forma
ție japoneză Nippon Kokan Tokio, în 
fața căreia a pierdut la limită : 2—3
(—15, —14. 14, 13, —12). Bucureștenii 
au avut de data aceasta O evoluție mai 
bună șl numai pripelile din finalurile 
seturilor I și II (foarte disputate, pînă 
în prelungiri) au făcut ca jocul să nu 
se încheie cu victoria lor. în orice caz, 
comportarea tinerilor voleibaliști de la 
Dinamo (lipsită aid de doi dintre titu
larii săi) a fost apreciabilă.

Tot în ziua a doua. S.C. Leipzig a 
întrecut cu 3—0 (9, 9, 10) pe Dukla 
Liberec. Intr-un med maraton, des
fășurat cu o seară înainte, Resovia 
Rjeszow (Polonia) a învins cu 3—2 
(—13, 11, 7. —12. 8) pe Nippon Kokan 
Tokio. Etapa a treia a turneului are 
loc vineri.

în această vară, iubitorii spor
tului cu aripi din Polonia au 
fost martorii unui eveniment cu 
totul deosebit. De pe pista ae
rodromului sportiv de la Leszno, 
Iîngă Poznan, și-au luat zborul 
planoarele participante la prima 
competiție internațională exclu
siv feminină de sub egida Fede
rației aeronautice internaționale 
(F.A.I.). Acest adevărat campio
nat mondial de planorism femi
nin a coincis cu un frumos suc
ces al culorilor poloneze. Locul 
întâi în întrecere a revenit unei 
cunoscute campioane a zborului 
fără motor, Pelagia Majewska, 
purtătoare a medaliei Lilien- 
thal. După 11 probe, zburătoa
rea poloneză a totalizat 85Î10 
puncte. Ea a fost urmată în cla
sament de o sportivă de la an
tipozi — S. Martin (Australia) 
cu 8261 puncte. Pe locul trei 
J. Paluskova (Cehoslovacia), 
8038 puncte.

în fotografie : excelenta 
noristă poloneză Pelagia 
jewska.

DE LA RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO, 29

La R1O de Janeiro au continuat Între
cerile celei de-a 2-a ediții a campio
natelor internaționale de tenis ale 
Braziliei. Jucătorul român Ion Țlrlac 
l-a învins cu 6—3. 6—1 pe brazilianul 
l.uis Felipe, spaniolul Manuel Santana 
l-a eliminat cu 6—o, 6—3 pe Flavio 
Arenzon (Brazilia), iar Edson Manda
rine (Brazilia) l-a întrecut cu 6—1, 
7—6 pe danezul Torben Ulrich. Alte 
rezultate : Kary (Austria) — Cano (Ar
gentina) 6—3, 6—1; Rossi (Brazilia) — 
A rezon (Brazilia) 6—3. 6—3.

(Agerpres). —

TELEX
După trei runde, in turneul interna
țional masculin de șah de la Madrid 
conduc marii maeștri internaționali 
Karpov (V. R.S.S.) șl Uhlman (R. D. 
Germană), cu cîte 2l/j puncte, tn runda 
o 3-a, Karpov l-a învins pe suedezul 
Anderson. Iar Uhlman a ciștigat in 
partida cu Pianinei (Iugoslavia). Alte 
rezultate : Lubojevid (Iugoslavia) — 
Hort (Cehoslovacia) remiză ; Furman 
(U.R.S.S.) — Panno (Argentina) 1—0 ;
Kaplan (Porto Rieo) — Pomar (Spa
nia) 1—0 ; Portiscb (Ungaria) — Calvo 
(Spania) 1—0.
V

Rezultate Înregistrate in meciurile tur 
din optimile de ilnală ale competiției 
internaționale masculine de baschet 
„Cupa Koracl" : K.A.S, Bilbao — An
tibes 109—103 (53—52); Snaidero Udine
(Italia) — Delft (Olanda) 86—71 (48—36); 
Juventud Badalona — F.I. Porto (Por
tugalia) 83—61 (33—35) ; Innocenti Mi
lano — Union Viena 88—76 (46-43) ; 
C.F Barcelona — Dudelange (Luxem
burg) 110—55 (59—27) ; Olimpia Llub- 
liana — Racing Malines 90—85 (43—42) ; 
Vilieurbanne — B. C. Bruges 86—72 
(30—39) ; Partizan Belgrad — Han Sa
lonic 79—77 (39—34) ; Mobilquattro Mi
lano — Bamberg (R.F. Germania) 
79—58 (37—28) ; Standard Lidge — A.E.K. 
Atena 94—76 (47—42).

F. I. I. T A STABILIT DATELE PRINCIPALE
ALE CALENDARULUI INTERNAȚIONAL DE TENIS

PARIS, 29 (Agerpres). — Federația 
Internaționala de tenis (T.I.L.T.) a sta
bilit calendarul Internațional al anului 
1974, dominat de trei mari competiții : 
meciurile pentru „Cupa Davls“, care au 
șl început In unele zone, campionatul 
mondial pe teren acoperit (W.C.T.), 
care va avea loc între 21 ianuarie și 
12 mai, turneele pentru „Marele Pre
miu F.I.L.T.» (8 mai — 15 decembrie).

Iată datele de desfășurare a celor 
mal importante turnee : 26 decembrie 
1973 — 1 ianuarie 1974 : campionatele

Australiei, la Mei-internaționale ale _______ ___ __
bourne ; 20—26 mai : campionatele in
ternaționale pe zgură ale Angliei, de 
la Bournemouth și internaționalele R.F. 
Germania (Hamburg) ; 27 mai — 2 iu
nie : campionatele internaționale ale
Italiei (Roma) ; 3—16 Iunie campio
natele Internaționale ale Franței (Pa
rts) ; 24 iunie — 7 iulie : Turneul de 
la Wimbledon ; 28 august — 8 septem
brie : Turneul de la Forest Hills 
(S.U.A.).

Așadar, finala „Cupei interconti
nentale" la fotbal din acest an, de
numită pe bună dreptate o „pseudo- 
finală” datorită lipse* echipei Ajax 
(cîștigătoarea C.C.E.), a revenit e- 
chipei argentiniene Independiente 
din Buenos Aires, victorioasă cu 
1—0 în partida susținută miercuri 
la Roma, cu Juventus.

Iată comentariul agenției „Fran
ce Presse" cu privire la acest joc.

„Pe Stadionul Olimpic din Roma 
s-au intilnit două echipe cu con
cepții diferite de joc. Pe deoparte.

argentinienii buni tehnicieni, care 
manevrează spectaculos balonul la 
mijlocul terenului, iar pe de alta 
italienii, instalați mai mult intr-o 
apărare masivă cu tendința perma
nentă de a surprinde adversarul cu 
contraatacuri. Din acest punct de 
vedere partida a fost interesantă 
de urmărit, cu atît mai mult cu cit 
Argentina și Italia sint calificate 

turneu] final al C.M.

în prima repriză, Juventus a ata
cat mai mult, dar ocaziile avute de 
Bettega (min. 39) și Altafini (min. 
41) au fost ratate. După pauză, ini
țiativa a fost de partea sud-ameri- 
canilor, care după ce au ratat prin 
Pavonî și Bertoni au reușit să mar
cheze în ultimele 10 minute dato
rită Iui Bocchini.

Independiente. cucerește pentru 
prima oară trofeul, după ce se 
calificase de trei ori în finală...”

• După Pelă, care s-a retras din 
echipa reprezentativă, și Tostao, obli
gat să renunțe la fotbal în urma unei 
boli de ochi, fotbalul brazilian este pe 
cale să piardă o altă mare vedetă a 
sa. Este vorba de cunoscutul interna
țional Gerson, care a suferit o gravă 
Întindere musculară la piciorul drept, 
in timpul ultimului meci de campio
nat. Medicii i-au recomandat Iui Ger
son O lună de repaus total. Conduce
rea clubului Flumtnense i-a propus de 
pe acum iui Gerson funcția de antre
nor al echipei de juniori, tn vlrstă de 
33 de ani, Gerson a jucat de 85 de 
ori in echipa Braziliei.

• Căpitanul reprezentativei R. F. 
Germania, Franz Beckenbauer, jucător 
al cunoscutei formații Bayern Miin- 
chen, interpretează rolul principal in 
filmul „Libero", Inspirat din viața 
fotbaliștilor. Premiera filmului va avea 
loc la 8 decembrie, la Milnchen, In 
ziua cind pe stadionul olimpic se va 
desfășura unul din derbyurile campio
natului vest-german. meciul dintre 
Bayern MUnchen șl Borussia Monchen- 
gladbach.
• Continuindu-și turneul în 

Germania, echipa suedeză de 
B.K. Halmstad a jucat cu 
S.V. Hamburg, în fața căreia 
dut cu scorul de 1—4 (0—2). 
învingătorilor au fost marcate 
mering (2), Hidien șl Hoenig. 
oaspeților a fost înscris de Carlsson. ' 
Apoi, fotbaliștii suedezi au jucat cu 
formația Hanovra 96, cu care au 
terminat la egalitate ; 2—2 (1—1). Go
lurile gazdelor au fost înscrise de 
Krueger în minutele 40 și 49, iar punc
tele oaspeților au fost realizate de 
Backe (min. 27) și Larsson (min. 54).

• în campionatul Poloniei (etapa a
13-a) : Ruch Chorzow — Wlsla Cracovia 
1—0 ; Legia Varșovia 
1—1 ; ------- “ '
i—o ;

curse, in sensul 
prima categorie,

A FOST STABILIT TRASEUL „CURSEI PĂCII
29. — Organizatori 
competiții cicliste 
au stabilit traseul 
care se va desfășura

TURUL ROMÂNIEI PRINTRE PROBELE
SEZONULUI CICLIST INTERNAȚIONAL ’74

GENEVA, 29. — Federația inter
națională de ciclism amator s-a 
întrunit la Geneva pentru a stabili 
calendarul . pe anul 1974. Sezonul 
ciclist al amatorilor va fi inaugu
rat cu marele premiu Annaba (Al
geria), programat între 26 și 31 
martie. Vor urma Turul Marocului 
(29 aprilie — 12 mai), Cursa Păcii 
(8—22 mai), Turul Angliei (27 mai 
— 8 iunie), Tour de F Avenir (10— 
21 iulie) etc. Turul ciclist al Ro
mâniei (ediția jubiliară — a 20-a) 
va avea loc între 10 și 23 iunie.

La Geneva s-a întrunit și Asocia
ția internațională a organizatorilor 
de curse cicliste, care a propus

protejarea marilor 
ca alergătorii de 
angajați în tururi internaționale sau 
alte probe clasice, să fie sancționați 
în cazul că nu se prezintă la start 
și preferă să participe la curse se
cundare.

în declarațiile tăcute de partici - 
panții la reuniune s-a subliniat 
preocuparea pentru relansarea spor
tului ciclist, ale cărui efecte nu 
pot fi decit binevenite atît pe 
plan sportiv, cît și pe plan econo-

JONGLERIE CU MĂCIUCI?
Gimnastica — în toate ramu

rile ei — caută noi mijloace de 
exprimare. Tendința este evi
dentă ți ea a devenit de dome
niu public din clipa largii di
fuzări a marilor competiții, da
torită retransmisiilor prin tele
viziune —■ cele de la Londra ți 
Rotterdam fiind încă proaspete 
în memoria iubitorilor de sport.

Am mai scris despre încerca
rea bizară de a introduce in 
gimnastica sportivă (ți cu deose
bire în proba feminină de sol) 
a unor elemente de dans mo
dern, cu mult dincolo de con
cepția primară a „părinților 
gimnasticii”, care înțelegeau să 
includă în exercițiile pure (deci 
fără aparat) a unor mișcări pur
tătoare de ritm ți grație. De aci 
s-a ajuns ușor la tangența cu ba
letul, cu mișcările sale elegante 
ți totuți viguroase. Dar cu greu 
ne-am fi putut închipui că vom 
ajunge la extrema cealaltă, a 
imixtiunii elementelor de core
grafie modernă (un domeniu 
foarte onorabil ți extrem de 
gustat, dar oricum alt domeniu), 
din care se încearcă, pe covo
rul de pluș sintetic, un împru
mut nejustificat. de mișcări sa
cadate, parcă de păpușă meca
nică.

lată că ți gimnastica artistică 
(sau modernă), in tentativele ei 
de perfecționare, oferă prilej de 
comentarii. Act, aparatele sint 
înlocuite cu obiecte foarte po
trivite mînuirii feminine plină 
de gingășie. Cu mingea, eșarfa, 
sau cercul fetele ce aleg această

disciplină sportivă par a se ju
ca, dezinvolt ți grațios, spre su
blima desfătare a spectatori
lor. Din acest punct de vedere, 
al atracțiozității. probabil că 
gimnastica modernă deține unul 
din primele locuri în ierarhia 
estetică a gustului public.

Doar respectul pentru o anu
me tradiție din gimnastica altor 
timpuri a determinat probabil 
menținerea, printre obiectele de 
mînuit, ți a măciucilor. Func
țiile gimnastice ale acestor „bu
telii de lemn* (cum erau numite 
pe vremea maeștrilor Moceanu 
sau Negruți) — anume t prelun
giri ale mîinilor sau îngreună- 
toare de exercițiu in vederea 
sporirii musculaturii, s-au mai 
estompat astăzi ți în orice caz 
par mai puțin potrivite intr-un 
sport de frumusețe feminină.

Obiecția raportată la măciuci 
este însă nefundamentală. Ceea 
ce doream să subliniem mai au
rind era tendința de a înstrăina, 
și la exercițiul cu acest obiect, 
caracterul sportiv. Ața, de pildă, 
la Rotterdam, s-a impus mî- 
nuirea măciucilor, cu aruncări 
in aer pe la spate ți reprinde- 
rea prin fată, 
cele mai uzitate 
glerle cunoscute 
zentație de circ.
tocmai din cauza sărăciei de po
sibilități intr-un exercițiu cu 
măciuci se recurge la asemenea 
ciudățenii ?

VARȘOVIA, 
tradiționalei 
„Cursa Păcii" 
ediției a 26-a, 
între 8 și 22 mai (în 14 etape) pe
traseu] Varșovia — Berlin — Praga.

Iată ordinea etapelor : 8 mai :
etapa I — contracronometru indi
vidual (20 km Ia Varșovia) ; 9 mai : 
etapa a 2-a : Plonsk — Torun (152 
km) ; 10 mai : etapa a 3-a : Torun 
— Poznan 
pa a 4-a : 
(126 km) ;
Mendzyece 
tracronometru individual) și etapa 
a 6-a: Chorzow — Sczeczin (106

(150 km) ; 11 mai : eta- 
Poznan — Zeliona Gora 
12 mai: etapa a 5-a : 
— Chorzow (25 km con-

km) : 13 mai : zi de repaus : 14 
mai : etapa a 7-a : Sczeczin — Neue 
Brandenburg (145 km), 15 mai: e- 
tapa a 8-a : Neue Brandenburg — 
Berlin (128 km) ; 16 mai: etapa a 
9-a : Potsdam — Leipzig (170 km) ; 
17 mai: etapa a 10-a: Leipzig — 
Karl Marx Stadt (141 km) ; 18 mai : 
zi de repaus ; 19 mai : etapa a 
11-a : Karl Marx Stadt — Sokolov 
(164 km) ; 20 mai : etapa a 12-a : 
SokoJov — Usti (158 km) : 21 mai: 
etapa a 13-a: Uști — Mlada Bo
leslav (138 km) ; 22 mai : etapa a 
14-a : Mlada Boleslav — Praga 
(160 km).

La competiție vor fi invitate e- 
chipe din 18 țări. .

Duel intre Salvadore (stingă) ți Bertoni (Independiente). Fază din finala 
Cupei intercontinentale, Juventus — Independiente 

miercuri la Roma.
Telefoto : A.

0—1, desfășurată

P. — AGERPRES

PE ARENELE OE HOCHEI EUROPENE
• Selecționatele de hochei pe 

gheață ale U.R.S.S. și R. D. Germane 
au susținut o nouă ' lntilnire amicală 
pe patinoarul central din Berlin, 
întîlnirea s-a terminat cu scorul de 
5—1 (1—1, 1—0, 3—0) în favoarea

SCANDAL IN LUMEA
SCHIULUI

SCORURI STRÎNSE, MECIURI
PE ZĂPADĂ ÎN CUPA

întocmai ca in 
numere de jon- 
din orice repre- 
Oare nu cumva

Victor BANCIULESCU

MtlNCHEN, 29 (Agerpres). Cu o săp- 
tămînă Înainte de deschiderea seriilor 
de concursuri pentru Cupa Mondială la 
schi alpin, Intre federația vest-germană 
de specialitate și o fabrică de echi
pament sportiv de Iarnă s-a iscat un 
conflict care ar putea pune sub 
semnul întrebării participarea celor 
mal buni doi schiori vest-germani : 
Christian Neureuther șl Frantz Vogler.

Firma respectivă, patronată de o 
societate americană, care echipează 
pe cei doi schiori vest-germani. refuză 
să respecte contractul cu federația 
vest-germană, contract în virtutea că
ruia forul vest-german 
trebuie să primească o 
indemnizația destinată 
pectlvl. In cazul cînd 
cană nu-și va respecta 
Neureuther șl Vcgler 
din Cupa mondială.

de specialitate 
cotă parte din 
schiorilor res- 

firma ameri- 
angajamentele, 
vor £' excluși

hocheiștilor sovietici, care cîștigaseră 
și primul meci cu 6—1.

• Continulndu-și turneul în An-, 
glia, echipa de 
I.F.K. Helsinki 
doilea joc In 
London Lions, 
tivează și jucători canadieni și sue
dezi. De data aceasta victoria 
nit hocheiștilor finlandezi cu scorul 
de 6—2 (2—1, 3—1, 1—0). prin punc
tele realizate de Kilkka (2), 
nen (2), Koivunen și Bostrom. 
tru gazde au înscris Johnson și 
Pyatt. In primul meci, London 
Lions cîștigase cu scorul de 4—3.

• In etapa a 21-a a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață, li
dera clasamentului, echipa Sparta 
Praga. a jucat în deplasare cu for
mația Slovan Bratislava. Partida s-a 
încheiat la egalitate i 2—2 (0—0, 1—2,
1— 0). Alte rezultate s Dukla Jib- 
lava — VSZ Kosice 3—0 (1—0, 0—0,
2— 0) ; Sonp Kladno — HZ Litvinov
3— 5 (2—1, 0—-2, 1—2) ; Tesla Pardu
bice — Skoda Plsen 4—2 (1—2, 1—0. 
2—0) : ZKL Brno — Motor Ceske 
Budejovice 5—4 (3—1, 2—I, 0—2) : 
VTZ Homutov — VZKG Ostrava
4— 3 (2—0. 1—0, 1—3). în clasament 
continuă să conducă echipa Sparta 
Praga cu 30 puncte urmată de Dukla 
Jihlava și Tesla Pardubice cu cîte 28 
puncte.

hochei pe gheață 
a susținut cel de-al 
compania formației 
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formația 
a pler- 
Golurile 
de Me- 
Punctul

Stal Mielec
Lodz — Gornlk . Zabrze 
Opole —_ Zagleble Wal- 

_ — Lecli
Pogonj Sczeczin — Gwar- 
1—1 ; Rybnik — Szom- 

0—1 ; Zaglemble Sosno- 
Slensk Wroclaw 0—0.

L.K.S.
1— u , Odra v/puie — z^agi 
brzych 1—0; JPolonia __ By tom 
Poznan 3—0 ; 
dîa Varșovia 
bierki Bytom 
wiec

Clasament : 1. Ruch Chorzow — 21 p; 
2. Wisla Cracovia — 17 p; 3. Gornik 
Zabrze — 16 p.

• Rezultatele etapei a 11-a din 
campionatul Turciei : Besiktas — Ada- 
naspor 2—1 ; Fenerbahce — Mersin 
0—0; Altay — Ankaragticu 4—2 ; Eski- 
sehirspor — Goztepe Izmir 3—0 ; Ada- 
naemirspor — Galatasaray 0—0 ; Bur- 
saspor — Vefa 0—0 ; Șamsunspor — 
Boluspor 1—2.

Clasament : 1. Besiktas — 13 p ; 2. 
Galatasaray — 12 p ; 3. Goztepe — 
11 p.

0 Etapa a 10-a a campionatului din 
Luxemburg : Rumelange — National
2— 1 ; stade Dudelange — Union 1—3 : 
.Teuneșse Esch — Meri 4—0 ; Begen — 
Foia Esch 0—0 ; Spora Dudelange — 
Aris Bonnavoie 2—4 : Ettelbriick — Red 
Boys 2—1.

Clasament: l.Jeunesse Esch — 
2. Spora Dudelange - 13 p ; 3. 
Boys — 12 p.

DISPUTATE
U. E. F. A• **•

19 p:
Rod

Meciurile optimilor de finală (pri
ma manșă) ale Cupei U.E.F.A., pro
gramate miercuri seara, au oferit 
spectatorilor întreceri echilibrate 
soldate, în general, cu rezultate 
strânse. Prin prisma scorurilor din 
tur nu se poate afirma cu certitu
dine, care dintre cele 16 formații 
se vor califica în sferturile de fi
nală. Așadar, lupta rămîne deschi
să, înaintea partidelor din retur, 
programate la 12 decembrie.

Majoritatea întâlnirilor de 
miercuri s-au desfășurat pe zăpadă 
— impediment firesc pentru jucă
tori, care explică și 
dus al spectatorilor, 
pezii a fost amînat, 
ciul Standard Liege 
Rotterdam.

în centrul atenției au stat două 
partide în care s-au întîlnit frun
tașele din actualele campionate na
ționale ale Angliei, Portugaliei, Un
gariei și Poloniei. Leeds United cu 
Vitoria Setuba] (1—0) și Honvăd 
Budapesta cu Ruch Chorzow (2—0).

(min. 71), 
franceză. 

TWENTE

numărul re- 
Din cauza ză- 
de altfel, me- 
— Feyenoord

Ora tîrzie la care au luat sfîrșit 
unele partide din .Cupa U.E.F.A. 
(prima manșă a optimilor de fina
lă) ne-a împiedicat să publicăm în 
numărul de ieri al ziarului toate 
rezultatele. Vom începe, deci, 
scurta trecere în revistă a meciuri
lor, cu aceste „restanțe".

O.G.C. NICE — F.C. KOLN 1—0 
(0—0). Singurul punct a fost mar
cat de suedezul Eriksson 
care activează în echipa

IPSWICH TOWN —
ENSCHEDE 1—0 (0—0). Deși for
mația engleză a dominat categoric, 
victoria a fost obținută la limită. 
Este însă foarte adevărat că s-a 
resimțit lipsa a nu mai puțin de 
4 titulari din echipa gazdă. Singu
rul gol a fost marcat de Trevor 
Whjmark, în min. 56. După acest 
punct, olandezii au fost masați în 
propriul careu, dar la un contra
atac au ratat o mare ocazie prin 
Tiljen, care, aflat singur în fața 
portarului englez, a tras alături !

LEEDS UNITED — VITORIA

SETUBAL 1—0 (0—0). Joc de 
tensiune, încheiat cu victoria 
limită a englezilor, cu toate că din 
min. 40 portughezii au rămas în 10 
oameni, datorită eliminării atacan
tului central Vicente. Singurul gol 
a fost înscris de Cherry în min. 65.

★
Și acum iată cîteva amănunte 

despre celelalte partide, ale căror 
rezultate sînt cunoscute. Honved 
Budapesta a realizat o prețioasă 
victorie în fața formației poloneze 
Ruch Chorzow (2—0), prin două 
goluri spectaculoase înscrise de 
Pusztai,_Jn repriza secundă.

Fortuna Diisseldorf s-a angajat 
într-o . luptă foarte strânsă cu Lo
komotive Leipzig, obținînd o victo
rie la limită (2—1), care nu se știe 
dacă va fi suficientă pentru cali
ficare. La pauză, Lokomotive con
ducea cu 1—0, în urma unui penal
ty transformat de Matoul. După 
pauză, gazdele au forțat egalarea. 
realizînd-o prin Modt și apoi au 
marcat golul victoriei prin Wimmer.

Dinamo Kiev a întrecut pe V.f.B. 
Stuttgart cu 2—0, prin golurile 
scrise de Veremeev și Troskin.

în fine, Dinamo Tbilisi nu a 
tut trece de Tottenham (1—1). 
care a fost condusă în prima 
priză.
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