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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri dimineața *u început lucră
rile sesiunii a Xl-a a celei de-a 
Vl-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

înaltul for legislativ al țării se 
reunește după desfășurarea lucră
rilor Plenarei comune a Comitetu
lui Central 
Român șl 
Dezvoltării 
României, 
Consiliului 
Unității Socialiste, 
tut pe larg 
economico-sociale a 
pe anul viitor și _ „T_____
Unanimitate prevederile planului si 
bugetului pe 1974, au luat hotărîr’i, 
In spiritul euvîntărilor tovarășului 
Nicola e Ceausescu, în probleme de 
o deosebită importanță privind 
mersul mereu ascendent al socie
tății noastre, pe coordonatele sta
bilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Sesiunea s-a deschis la ora 10,00 
dimineața. In sala Palatului Marii 
Adunări Naționale, alături de de- 
putați, sînt prezenți, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, personalități ale 
vieții economice, științifice și cui - 
turale, ziariști români

Sînt de față șefi al 
plomatice acreditați 
Este de asemenea, 
Carlo Terenzio, secretarul general 
al Uniunii Interparlamentare.

La intrarea în sala de ședințe, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu puternice și 
îndelungi aplauze de participanții la 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

al Partidului Comunist 
Consiliului Suprem al 
Economice ți Sociale a 

precum șl a Plenarei 
Național al Frontului 

care au dezbă- 
obiectivele dezvoltării 

țării noastre 
au aprobat în

și străini, 
misiunilor di- 
la București, 
prezent Pi o

In lojile 
tovarășii Nicolae 
Bodnaraș, Manea 
Niculescu-Miril, 
Gheorghe I"' 
Iile Verdeț, 
Gheorghe Ci

oficial» au luat 
Ceauțescu, 

Mănescu, 
Gheorghe

loc 
Emil 
Paul 

Pană, 
Rădulescu, Virgil Trofin, 

Maxim Berghlanu, 
Jioară, Lina Ciobanu, 

Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Lconte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul 
președintele Marii 
nale.

Cel prezenți au 
ment de reculegere 
putaților Mihail Roșianu și Grigore 
Marteș, care s-au stins din viață 
în perioada de timp care a trecut 
de la ultima sesiune.

In unanimitate deputății au a - 
probat ordinea de zi :

1. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
Pe anul 1974 ;

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1974 ;

3. Proiectele de legi pentru 
aprobarea 
de lege emise 
Stat;

4. Proiectul 
rechizițiile ;

5. Proiectul

Ștefan Voitec,
Adunări Națio-

păstrat un mo- 
în memoria de-

decretelor cu putere 
de Consiliul de

de lege privind

lege privind 
preventiv.
pe ordinea 

Mănescu, 
de

de 
controlul financiar 

La primul punct de 
de zi, tovarășul Manea 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a prezentat

expunerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economlco-socială 
Republicii Socialiste România 
anul 1974.

In numele Biroului Marii 
nări Naționale, tovarășul 
Voitec propune ca, avind in 
re legătura strlnsă dintre 
național unic de dezvoltare 
mico-socială șl Bugetul de Stat, 
expunerile Ia proiecte să se facă 
în oontinuare, iar dezbaterile ge
nerale să fie comune, urmînd ca 
discuția pe articole și votarea să 
se facă separat.

Marea Adunare Națională a apro
bat această propunere.

In continuarea. lucrărilor tovară
șul Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, a prezentat expunerea Ia 
Proiectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de Stat pentru anul 1974.

Coraportul Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, Ia proiectele ’ de legi su
puse dezbaterii, a fost prezentat de 
tovarășul Gheorghe Oprea, vicepre
ședinte al acestui Consiliu.

Deputatul Aurel Vijoli, președin
tele Comisiei economico-financiare, 
a prezentat raportul acestei comi
sii și al celorlalte comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale, 
care au examinat proiectele 
în discuție.

A început, apoi, discuția 
asupra proiectelor de legi 
Planul național unic de dezvoltare 
economică și socială a Republicii So
cialiste România si Bugetul 
pe anul 1974.

Au luat cuvîntul numeroși 
Lucrările sesiunii Marii 

Naționale se reiau simbătă dimineața.

Adu- 
Ștefan 
vede- 

Planul 
econo-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚl-VA T

CIOCALTEA
PE PRIMUL

LOC

de legi

generală 
privind

de Stat

deputați.
Adunări

Cu runda de ieri, a 14-a, finala 
campionatului național masculin de 
sah a intrat în... linie dreaptă. Pînă 
la încheierea ei au rămas cinci reu
niuni, după care 
noul deținător al

Iată rezultatele 
tea — Rădulescu 
Rotariu 'A—‘A,
*A—-‘A, Ghizdavu — Iiij in *A—*A, Buza 
— Ungureanu 0—1, Stanciu — Șubă 
0—1, Pavlov — Botez ‘A—‘A, Geor
gescu —' Urzică într., Vaisman — 
Neamțu 0—1, Șuta — Ghițescu într.

Fără a mai relua jocul, Șubă șl 
Buză au convenit asupra remizei, în 
partida lor întreruptă în runda a 
13-a, iar Rotariu a cedat la Rădu
lescu.

IN CLASAMENT : Ciocâltea (1) 
9'A, Gheorghiu, Șubă 9, Pavlov 8, 
Georgescu (1), Mititelu (1), Partos, 
Ungureanu 7, Ghizdavu (1), Urzică 
(1), Vaisman (1), Ghițescu (1), Neam
țu, Botez 6‘A, Șuta (2) 5‘A, Ilijin (1), 
Buza, Rotariu 5, Rădulescu 4‘A p.

Astăzi se joacă runda a 15-a.

vom cunoaște pe 
titlului.
de aseară : Ciocâl- 
1—0, Gheorghiu — 
Partoș — Mititelu
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TRADIȚIONALA ANCHETĂ DE SFiRȘIT DE AN

ai anului 1973

A ZIARULUI NOSTRU

SPORTIVI ROMÂNI
ATLETISM Virginia IOAN

ÎN AȘTEPTAREA ÎNGHEȚULUI

PATINOARELE NATURALE
LA ORDINEA ZILEI!

• Numeroase suprafețe de gheață în toate 
sectoarele Capitalei

pri-Prima zăpadă, 
mul derdeluș... Iată, 
surprinși de fotore- 
poterul nostru Vasile 
Bageac. cîțiva copii 
din cartierul Floreas. 
ca, gustînd, cu entu
ziasmul 
viratei, 
bucuria

ceput

caracteristic 
din plin 

acestui în
de iarnă.

i-a surprins nepregătiți 
bazelor sportive 

In dorința de a o-

DIN DIVIZIA
Intrăm, prin urmare, cu etapa 

de mîine a Diviziei A, în primul 
„supliment" al actualei ediții. E- 
tapa a XVI-a din campionat, îm
preună cu 
a acestor 
examenul 
trebuie să 
raportul pregătirii 
dacă echipele

ultima ieșire în scenă 
formații, coroborată cu 
de miercuri, din cupă, 
ne dovedească — sub 

generale — 
noastre din zonele

performanței sînt capabile de e- 
forturile pretinse de o „schemă 
mărită", în orice caz mai aproa
pe de pretențiile fotbalului actual.

■ Este, acesta, elementul cel mai 
important de urmărit în cele

■ nouă întîlniri de mîine, a căror 
lovitură, de . începere e prevăzută 
pentru ora 14, cu excepția meciu
lui Dinamo — Jiul, care va începe 
la ora 11,30 :

Gerul nu 
Pe gospodarii 
bucureștene. 
feri iubitorilor patinajului cît mai 
multe locuri unde aceștia să poa
tă practica sportul preferat, în 
Capitală, s-au luat măsuri pentru 
amenajarea unui mare număr de 
patinoare naturale.

Primele, în parcul Progresul și 
la Electromagnetica, își așteaptă 
astăzi vizitatorii. De mîine, 3000 
metri pătrați de gheață vor sta la 
dispoziția copiilor pe terenurile bi
tuminate ale bazei sportive „Voi
nicelul".

Iată ce ne-a arătat un raid-an- 
chetă, întreprins în aceste zile, pe 
tema : „Ce-și propun organizațiile 
sportive ale Capitalei în sezonul 
de iarnă ?“

„VOINICELUL" A PRIMIT 
IN DAR PATINE

sprijinul federației de specialitate, 
a dotat „Voinicelul" cu cîteva zeci 
de perechi de patine. Așadar, pe 
str. Caporal Ruică, va funcționa în 
această iarnă cel mai mare pati
noar din cartierul Balta Albă.

In ultima lună a anului, ca de 
altfel la fiecare sfîrșit de an, zia
rul nostru organizează printre ci
titori ancheta devenită tradițională 
pentru desemnarea CELOR MAI 
BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI AI 
ANULUI.

Ca de fiecare dată alegerea este 
dificilă. Pe de o parte există spor
tivi cu performanțe mari, pe de 
altă parte se manifestă preferințe, 
simpatii, însă întotdeauna din su
tele și miile de răspunsuri rezultă 
cei mai buni sportivi 
anului expirat.

CARE VOR FI CEI 
SPORTIVI ROMANI AI 
1973 ? Iată întrebarea pe care și-o 
pun, cu începere de azi, mii și mii 
de iubitori ai diferitelor sporturi.

Spre deosebire de anii trecuți, 
acum prezentăm alăturat cititori
lor noștri, în dorința de a le oferi 
un panoramic de performeri ro
mâni, 24 de nume de sportivi care 
în 1973 au avut comportări remar
cabile. O facem în ordinea alfabe
tică a sporturilor pentru a nu 
marca nici un fel de preferință. 
Desigur, cititorii noștri pot indica 
printre cei 10 aleși ai lor și nume 
din afara listei noastre.

Cu începere de azi primim, pînă 
Ia 15 decembrie 1973 inclusiv, op
țiunile cititorilor scrise în ordine, de 
Ia 1 la 10, fie pe cărți poștale, fie 
prin scrisori, pe adresa ziarului 
SPORTUL, str. Vasile Conta 16, 
București sectorul I. cu mențiunea 
PENTRU CONCURS ’73. Cititorii 
care vor indica ordinea finală a 
celor mai buni 10 sportivi români 
ai anului 1973 vor primi, ca de obi
cei, premii.

Argentina MENIS

Gheorghe GHIPU

BOX

BOB . 
CAIAC
CANOE

CANOTAJ

$1 IN STRADA DR. STAICOVICI...

...în frumosul parc al Clubului 
sportiv Progresul se va patina. în 
acest scop, de pe două terenuri au 
fost scoși stîlpii cu panourile de 
baschet, iar laturile au fost ușor 
taluzate pentru a putea reține apa. 
Tovarășul Mihai Anghel, vicepreșe
dintele clubului, ne-a rugat chiar 
să anunțăm că la patinoarul ce va 
fi deschis în stracVi dr. Staicovici 
copiii din cartier vor avea accesul 
gratuit.

Și la „Progresul" au fost pregă
tite vestiarele pentru patinatori, iar 
în imediata apropiere a viitoarei 
oglinzi de gheață au fost instalate 
difuzoare, conducerii Clubului ră- 
mînîndu-i ca singură problemă de 
rezolvat deschiderea unui centru 
de închiriat și ascuțit patine.

C.E.F.S. SECTORUL II SPERA SA 
DEVINĂ FRUNTAȘ 

PE CAPITALA...

români ai

MAI BUNI 
ANULUI

CICLISM

GIMNASTICĂ

HANDBAL

HALTERE

NATAȚIE

LUPTE

POPICE

SCRIMA
TENIS 
TENIS
DE MASĂ

TIR

Petrolul
F. C. Constanța 
Politehnica 
Steagul roșu 
C.F.R.
C.S.M.
Politehnica 
Steaua
Dinamo

— „U" Cluj
— Rapid
— F. C.
— S. C.
— U.T.A.
— Sportul
— A.S.A. Tg. Mureș
— „U" Craiova (stadion „23 August")
— Jiul (stadionul Dinamo)

Argeș 
Bacău

studențesc

Simion CUȚOV 
Constantin GRUIESCU
Ion PANȚURU 
Ivan PATZAICHIN 
Gheorghe DANILOV 
și Gheorghe SIMIONOV* 

llie OANȚA 
și Dumitru GRUMEZESCU 
Vasile TEODOR

• 1,90 m la Balcaniada de la 
i Atena • campioană mondială 
universitară la Moscova
• a treia performanță mondi
ală a anului
• campion 
ropean de
• campion 

campion 
medalie 
campion

campioni

campioni

Alina GOREAC

Dan GRECU

Doina COJOCARU 
Lidia STAN 
Cornel PENU 
Cristian GAȚU 
Ion HORTOPAN

Anca GROZA

Nicu GINGA 
Gheorghe BERCEANU 
Vasilica PINȚEA

Mihai TIU 
die NASTASE

Maria ALEXANDRU 

llie CODREANU

ELISABETA SZILAGY Șl GRIGORE MARIN

și recordman eu- 
juniori

european 
european 
de bronz la C.M. 
mondial

mondiali

europeni

cîștigătorul•
niei"
• medalii de 
la C.E.
• medalie
• campion 

tar la inele

„Turului Româ-

argint și bronz

de argint 
mondial

la C.E. 
universi-

• cei mai 
anului

buni handbaliștiai

• focul IV
că (total) • medalie 
bronz la stilul smuls
• locul X 
campioană

la C.M. cat. mus- 
de

la C.M. • multiplă 
balcanică

mondial 
european

• campion
• campion
• trei medalii de aur Ia C.E. 
de juniori
• locul 4 la C.M.

Premiul F.I.L.T.

PLOIEȘTI : 
CONSTANTA : 
TIMIȘOARA : 
BRAȘOV : 
CLUJ : 
REȘIȚA :

- IAȘI : 
BUCUREȘTI : 
BUCUREȘTI :

Firește, meciul de prim-plan al 
etapei este cel de pe stadionul 
„23 August" 
integral și de 
televiziune.

E o partidă care aduce în teren 
două formații 
tualei ediții — pe liderul autori
tar al clasamentului, cîștigător al 
primei părți a întrecerii cu două 
etape înainte de ultima etapă a 
turului — și pe una dintre echi
pele care au marcat o revenire

care va fi transmis 
studioul nostru de

de frunte ale ac-

în ultima perioadă de timp. Nu 
însemnează, însă, că celelalte 
jocuri nu au și ele doza lor de 
interes. Dimpotrivă. Cu greutatea 
pe care deciziile întîlnirilor de 
mîine o au în fixarea pozițiilor 
din clasamentul care va trăi de 
la 9 decembrie și pînă la începu
tul lui martie, ele capătă un plus 
de importanță care, sperăm, se va 
manifesta pozitiv în desfășurarea 
întrecerilor, printr-un plus de an
gajament.

Cea mai tînără grupare sportivă 
bucureșteană „Voinicelul" am găsi
t-o, așa cum ne-a obișnuit, pe fază. 
Deși la... prima sa iarnă, „Voini
celul" vrea să se comporte precum 
o asociație cu experiență. Pe în
treaga suprafață de asfalt a bazei 
— circa 3 000 mp — se preconizează 
să se toarne apă, pentru a o tran
sforma într-un imens patinoar. în 
vederea apropiatului eveniment au 
și fost confecționate mantinele spe
ciale, joase, cu o dublă funcționali
tate : de delimitare a suprafeței de 
gheață și de stavilă în fața apei.

Pentru tinerii patinatori au fost 
pregătite de pe acum vestiarele, iar 
stația de radio amplificare și-a îm
bogățit colecția de benzi cu cîteva 
melodii recomandate cu precădere 
sportului gheții. Și pentru ca acti
vitatea ce se va desfășura aici să 
pornească „cu toate pînzele sus", 
Comisia municipală de patinaj,

...prin numărul mare de patinoa
re ce vor funcționa în sector ; prin 
modul cum vor fi întreținute su
prafețele de gheață ; prin numărul

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag a 2-a)

Dintre cele 8 junioare care au 
atins sau depășit 400 p.d., în pri
mul tur al finalei campionatului 
individual, în manșa decisivă, des
fășurată ieri pe arena Constructo
rul din Capitală, doar două spor
tive au reușit să confirme așteptă
rile : Elisabeta Szilagy și Olimpia 
Tăbăcaru. Acționînd cu siguranță 
și mult calm în momentele difici
le, ele au obținut, din nou, cifre 
valoroase (426 și, respectiv, 405), o- 
cupînd, în ordine, primele două 
locuri. Nesperat de bine a evoluat 
în runda de ieri bucureșteanca Eva 
Litași, marcată cu 433, urcînd pe 
cea de-a treia treaptă a podiumu
lui premiatelor. Restul candidate
lor la titlu au jucat excesiv de 
nervos, au spart și ratat exaspe
rant, lidera primului tur, Bălașa 
Mirică — de exemplu ’— situîn- 
du-si

CLASAMENT :
lagy (Voința Tg. Mureș) 849 (423— 
426) ; 2. Olimpia Tăbăcaru (Voința 
Galați 828 (423—405) ; 3. Eva Li- 
tași (Voința Bucurețti) 823 (390— 
433) ; 4. Elena Muscalagiu (Voința

— de exemplu 
pe locul 7 în final.

1. Elisabeta Szi-

Craiova) 789 (385—404) ; 5.
Nistor (Voința Galați) 785 (400— 
385) ; 6. Doina Mihăilă (Voința 
Ploiești) 784 (400—384).

întrecerile băieților, desfășurate 
pe pistele arenei Laromet, au fost 
interesante și de un bun nivel 
tehnic. Marele favorit după man
șa I, rapidistul Grigore Marin (ca
re, împreună cu Valeriu Pișcoi, a 
cîștigat și proba la perechi) și-a 
menținut avantajul cucerind titlul 
de o manieră categorică. Bine s-au 
comportat și juniorii clubului Vo
ința Cluj, I. Stefutz și A. Molnar, 
care au ocupat locurile imediat ur
mătoare. O remarcă pentru tînărul 
popicar ieșean Petru Crivoi, clasat 
înaintea multor jucători divizio
nari.

CLASAMENT: 1. Gr. Marin
(Rapid București) 1758 p.d. (in 
manșa I 903 — în manșa a Ii-a 
855), 2. I. Stefutz 1690 (866—824), 
3. A. Molnar 1669 (815—854) —
ambii de la Voința Cluj, 4. P. Cri
voi (Nicolina Iași) 1630 (801—829), 
5. M. Bălescu (Voința Buc.) 1614 
(799—815), 6. C. Cristoi (Olimpia 
Reșița) 1607 (772—835).

campioană mondială

de patru ori campion al
țării, realizator al unor perfor
manțe de valoare mondială

Marin Grigore (Rapid București) a 
cîștigat titlul de campion național 

și la proba individuală..

CUPA CARPAȚI,
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE LUPTE LIBERE PE ECHIPE

STEAUA A ÎNTRECUT DETAȘA T
PE DINAMO BRAȘOV!

0 MARE COMPETIȚIE
INTERNAȚIONALA

DE POPICE

TREBUIE SA MUNCEASCĂ MAI MULT SI MAI ORGANIZAT
• Comportare inconstantă și sub posibilități • Pregătire slabă și in salturi

la cluburi • Tragerea... s-a dovedit cheia succesului

Pentru sporturile de iarnă primul 
an al actualului ciclu olimpic s-a 
și consumat. Intrăm în al doilea. 
Cunoscînd că următoarea ediție a 
J. O. este programată la începutul 
anului 1976 (ianuarie) deducem ușor 
că, de fapt, sportivii pîrtiilor albe 
mai au pentru pregătire doar două 
ierni și... două veri. Intenționat am 
precizat două veri pentru că, după 
cum se "* ~
gătirea

va vedea în continuare, pre- 
de vară sau mai exact cea

care se efectuează pe 
serios incriminată la 
analiză a lotului național de biatlon, 
întreprinsă de F. R. Schi-Bob Ia 
Brașov, analiză ale cărei principale 
concluzii ne străduim să le facem 
cunoscute cu gîndul că, cei în cauză 
medltînd asupra lor și acționînd ope
rativ și corelat, vor face ca pregăti
rea și rezultatele biatloniștilor să a- 
tingă parametrii necesari marilor per
formanțe.

și calitate• Exigenfă

CUPAau cauze realeuscat a fost 
consfătuirea-

de-a lungul sezonului
care nu pot fi omise. Prima ar fi...

Arena Voința din Capitală găzdu
iește azi și mîine cea mai impor
tantă competiție internațională a 
anului organizată de țara noastră, 
„Cupa Carpați". La cea de a VlI-a 
ediție a competiției participă jucă
tori și jucătoare din nouă țări — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria, Suedia și România. 
Printre concurenți se numără aproa
pe toți așii sportului popicelor de 
pe continent, ca de pildă actualii 
campioni mondiali N. Dragas (Iugo
slavia), Elena Trandafir (România) 
ș. a.

întrecerile se dispută Ia proba in
dividuală (femei și bărbați) și perechi 
mixte. Reuniunea de azi începe 
la ora 10. Clștigătorii ediției de anul 
trecut a „Cupei Carpați" : Klaus 
Baer (R.D.G.) la masculin Ana Pe
trescu (România) la feminin, llie 
Băiaș și Ana Petrescu (România) la 
perechi mixte.

DUNĂRII*

REZULTATE INCONSTANTE Șl NESEMNIFICATIVE

acceptăm rezultatele individu-Dacă acceptăm rezultatele individu
ale obținute de N. Fontana și Gh. 
Gîrniță (locul III și, respectiv, VI) 
la concursul Armatelor Prietene. în 
compania unora dintre cei mai va
loroși biatloniști ai continentului și 
ai lumii, sportivi din U.R.S.S., R.D.G. 
sau R P. Polonă, unii dintre ei me- 
daliați la J. O. și campionate mon
diale, în rest comportarea biatloniș- 
tilor în trecutul sezon — fie în ca
drul echipei naționale (meciul cu Ita
lia), fie în întîlnirile intercluburi 
(R.S.C., R.D.G.) a fost slabă, inferi
oară posibilităților individuale și co-

lective ale actualei garnituri. Cu atît 
mai slabă cu cît lotul de schiori bia
tloniști se află în plină maturitate și 
este stimulat de aportul de energie 
și entuziasm al unor tinere și reale 
speranțe promovate după „acțiunea 
Sapporo" cum ar fi Gh. Gîrniță, I. 
Voicu, N. Cristoloveanu, N. Urs, I. 
Păunescu. Rezultatele de la Pampo- 
rovo (Bulgaria) demonstrează poten
țialul real al biatloniștilor români de 
a se reînscrie pe orbita marilor per
formanțe, iar inconsecvența în com
portare sau inconstanța de formă

...PREGĂTIREA SLABĂ (Șl TN 
SALTURI) DE PESTE VARA I

„Degeaba lucrăm iarna, dacă n-a
vem baza de peste vară", spunea 
Marcel Stuparu, unul dintre antreno
rii de biatlon. „Se lucrează puțin, 
prea puțin pe uscat, la pregătirile 
secțiilor din cluburi" — îl completa 
antrenorul Gyorgy Vilmoș. „Ne-am 
rezumat, în general, la pregătirea pe 
zăpadă" — spunea Gh. Olteanu, ceea 
ce a fost insuficient, deoarece ne-a 
lipsit o bază de rezistență, care a 
provocat oscilații de formă".

Intr-adevăr, la cluburi se lucrează 
pe uscat circa 50 la sută din volumul 
de muncă pe care cei citați mai îna
inte l-au văzut în pregătirea princi
palilor adversari (R.D.G., U.R.S.S., 
etc.). în plus, s-au folosit mijloace 
oarecum rutiniere, uniforme, renun-

Mihai BARA

(Continuare fn pag. a 2-a)

Nicolae Marton (Dinamo Brașov) 
arbitrul va consemna tușul.

Abia încheiat campionatul repu
blican de lupte greco-romane pe e- 
chipe și în sala Floreasca s-au reu
nit, vineri dimineața, componenții 
celor mai bune șase formații din 
țară la celălalt stil, libere, pentru 
a-și măsura forțele in lupta pentru 
.titlul de campioană pe. acest an.

întrecerile din cadrul primelor 
două tururi, disputate dimineața, au 
evidențiat echilibrul valoric existent 
între mai multe echipe, astfel că 
n-am mai asistat, ca la celălalt stil, 
la detașarea categorică a favoritelor 
Dinamo și Steaua, care obțineau vic
torii rapide, la scoruri 
Numai Steaua a reușit să-și 
partenerele de concurs la 
măi severe : 20—4, cu Rapid 
0,5, cu C. S. Tîrgoviște.

categorice, 
întreacă 
scoruri 

și 27,5— 
_ , In rest,

disputa pentru victorie a fost destul 
de echilibrată, componenții celorlalte 
echipe fiind obligați să facă mari
eforturi pentru fiecare punct adus

l-a fixat cu umerii pe saltea pe Ștefan Grigoraș (C.S. Tîrgoviște) și 
Foto : Vasile BAGEAC

echipelor lor. Valoarea apropiată a 
concurenților, dar și dorința lor de 
afirmare, a făcut ca spectatorii pre
zenți la întreceri să fie martorii 
unor meciuri frumoase, presărate cu 
multe procedee spectaculoase, în care 
decizia a stat sub semnul întrebării 
pînă în ultimele secunde de luptă, 
în prima întîlnire cele două formații 
brașovene (Dinamo și Steagul roșu) ■ 
au realizat o partidă foarte echili
brată pînă la categoria 90 kg. Din 
acel moment însă, superioritatea 
categorică a dinamoviștilor și-a spus 
cuvîntul și cele trei victorii conse
cutive prin tuș. realizate de I. Lup, 
T. Stoian și I. Marton au făcut ca 
scorul să devină favorabil lor : 
25—15.

In cealaltă întîlnire a primului 
tur s-au _întrecut Dunărea Galați și 
Rapid, 
cordau 
totuși,

Cei mai mulți specialiști a- 
prima șansă gălățenilor. Și, 
elevii antrenorului .Vasile

LA TELEGRAFIE
Pătrașcu s-au mobilizat la maximum 
și au realizat o prețioasă victorie 
în fața echipei din Galați, cu sco
rul de 21—15. Din echipa giuleșteană 
s-au remarcat Ion Chitea, ’ Nicolae 
Roman, Constantin Lupu, Luca Rădoi 
și Nicolae Bădulescu, care au cîști
gat meciurile susținute.

In confruntările din cadrul turului 
al doilea, Steagul roșu Brașov s-a 
anunțat o serioasă pretendentă la 
medalia de bronz a diviziei. Cu o 
formație compusă din sportivi bine 
pregătiți, în special la categoriile 
mici, dintre care s-au remarcat Gh. 
Bărcu, I. 
Moldovan, 
(cîștigători 
brașovenii

Vlădescu,
P. ‘ ’
în
au

I. Breazu, C. 
Androne și T. Limbă 
partidele ' susținute), 
obținut victoria cu

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a) I,

In perioada 2 1____.În
fășoară, la Radioclubul Central 
București, Concursul internațional de 
telegrafie pentru „Cupa Dunării", or
ganizat de Federația Română de 
Radioamatorism. La această intere
santă competiție, ajunsă anul acesta 
la a patra ediție, iau parte radioama
tori telegrafiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria, Uniunea Sovietică 
și România. Fiecare echipă este for
mată din trei concurenți.

Conform regulamentului, concuren
ței participă la trei probe’si anume i 
regularitate (recepție și transmitere), 
recepție — viteză si transmitere — 
viteză. Cupa va fi decernată echipei 
care va realiza cel mai bun punctaj 
prin adunarea rezultatelor obținute 
la fiecare probă.

Țara noastră este reprezentată de 
Radu Bratu, Gheorghe Cîmpeanu si 
tînărul Coca Pavlic. Reamintim că, 
la precedentele ediții, „Cupa Dunării" 
a revenit de două ori României si o 
dată Cehoslovaciei.

2—4 decembrie se des- 
.............. “ l din
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In ciuda faptului că iarna pare să se fi „instalat" -definitiv pe me
leagurile noastre, întrecerile republicane (chiar dacă sînt în aer liber...) 
continuă cu intensitate, în conformitate cu calendarul competițional. Dar, 
apropierea sfîrșitului de an, marchează și intrarea în actul final al mul
tora dintre competițiile de amploare ale sezonului. în aceste zile, se con
sumă turneul final la lupte libere ; va avea loc, de asemenea, ultima 
etapă Ia judo, în timp ce la tenis de masă este programată... penultima 
rundă a disputei pentru titlu. Despre aceste confruntări vorbesc, azi, cîțiva 
dintre. specialiștii ramurilor sportive în cauză.

LA LUPTE LIBERE, STEAUA
SĂ-ȘI PĂSTREZE TITLUL

In timp ce Vlaicov, Lesai și Korodi, 
cu toată infringerea suferită săptă- 
mîna trecută la Progresul, rămîn fa
vorite în fața C.S.M. Cluj, meciul 
dintre clujence și C.S. Arad II este 
deschis oricărui rezultat. Apoi, sînt 
convins că Spartac București va în
vinge detașat pe Voința București. 
De acest scor va depinde și sporirea 
șanselor celei dinții formații la locul 
trei. In sfîrșit, în cea de a patra în- 
tîlnire, Politehnica București — Ro
vine Craiova, dacă gazdele nu o vor

alinia și pe Nicoleta Spiridon pot 
pierde și pe teren propiu.

La băieți, confruntările C.S.M. Cluj
— C.S. Arad, Progresul București — 
I.E.A.B.S. București și Școala sportivă 
Buzău — Comerțul Tg. Mureș vor a- 
duce, indiscutabil, victoria primelor 
formații. în schimb, partidele Poli
tehnica București — Universitatea 
Craiova și Locomotiva București
— Voința București se anunță mai 
echilibrate".

LA BALCANIADA DE HALTERE

ARE TOATE ȘANSELE
în acest sfințit de săptămînă, sala 

Floreasca din Capitală este gazda 
turneului final al campionatului de 
lupte libere pe echipe la care iau 
parte formațiile Steaua, Rapid, Dina
mo Brașov,- Dunărea Galați, Steagul 
roșu Brașov și ‘ “
pre acest ultim 
lupte libere am 
dintre reputații

Ion CRTSNIC
„Nu este prea Ușor să vorbești des
pre n competiție inaunte de desfășu
rarea ei. De obicei, este riscant să 
faci pronosticuri. Dacă m-ați fi soli
citat să-mi exprim părerea cu privire 
la campionatul de greco-romane, vă 
spun sincer, n-aș fi îndrăznit să fac 
pronosticuri, valoarea celor două 
formații candidate la titlul de campi
oană, Dinamo și Steaua, fiind sen
sibil egală. Acum, îmi este mult mai 
simplu să prevăd că Steaua nu poate 
pierde primul loc. Această formație, 
multiplă campioană, este mult

ULTIMA ETAPĂ

C.S. Tîrgoviște. Des- 
act al diviziei de 

cerut părerea a doi 
noștri tehnicieni.
— antrenor federal :

mai

LA

omogenă și mai puternică decît cele
lalte candidate la primele locuri in 
ierarhia națională. Lupta pentru ce
lelalte locuri va fi mult mai echili
brată, pentru aceste poziții concurînd, 
cu șanse anroape egale. Dinamo Bra
șov, C.S. Tîrgoviște, Dunărea Galați, 
Steagul roșu Brașov și chiar Rapid 
București".

Ion BATRÎN — antrenor la Dinamo 
Brașov : „Noi ne-am pregătit cu mul
tă seriozitate pentru această ultimă 
fază a competiției pe echipe și spe
răm să ne prezentăm cît mai bine. 
Echipa pe care o antrenez este com
pusă din elemente tinere, majoritatea 
lor fiind sportivi talentați și dornici 
de afirmare. Obiectivul nostru in 
campionat este ocuparea locului II 
și sper că-1 vom realiza. Nu însem
nează, însă, că în disputa cu Steaua 
vom porni învinși dinaninte. Dinamo- 
viștii brașoveni își vor apăra cu 
strășnicie șansele și, firește, vor 
urmări, pe cît posibil, victoria".

JUDO, DOMINATĂ

VOLEI: EXPERIENȚA RAPIDISTELOR FAȚĂ-N FAȚĂ

CU ELANUL TINERELOR
în etapa a Vin-a a campionatelor de 

voleț se detașează partida feminină din
tre Rapid șl Constructorul București, 
programată simbătă după amiază (ora 
17), in Ciulești. Iată opiniile despre meci 
ale celor doi antrenori.

ALEXANDRU CHIRI”A (Constructo
rul). „Vom lupta din răsputeri pentru 
victorie. Nu pornim nici cu gindul ln- 
fringerii, dar nici nu considerăm că 
succesul ne este dinainte asigurat. Me
ciul cred că va fi echilibrat, mal ales 
datorită eforturilor pe care Jucătoarele 
mele sînt hotărlte să le depună pentru 
a se ridica la nivelul campioanelor. La 
cele 4 antrenamente efectuate in vede
rea acestui important meci, fetele au 
arătat o bună dispoziție de joc șl multă 
dorință de a-și însuși indicațiile tactice. 
Rapidul beneficiază, firește, de jucă
toare cu mai multă experiență, insă sper 
că elanul și dorința de, afirmare a ti-

DE LUPTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
Duminică dimineața, în sala 

reasca din Capitală, toate cele 12 
mâții care activează în campionatul 
diviziei A de judo se tot înfrunta 
în cadrul ultimei etape. în ordinea 
desfășurării vor avea loc meciurile : 
Rapid București —- Dinarno Brașov, 

«A. S. A. Tg. Mure? — Universitatea 
Cluj, Unirea Arad — I.E.F.S.. Cons
tructorul Miercurea Ciuc .— Univer
sitatea București, Dinamo București 

Politehnica București ți Universi
tatea Craiova t- Școala sportivă U- 
nirea Iași. Despre întrecerile acestei 
ultime etape ere-a vorbit prof, MI
HAI BRAILEANU, antrenorul echi
pei Universitatea București.

„Cu toate că lupta pentru titlul de 
campioană s-a încheiat în etapa an
terioară, cînd Dinamo București s-â 
distanțat la două puncte de celelalte 
pretendente și, deci, nu mai poate 
fi întrecută, meciurile de mîine, 
pentru aproape toate celelalte echi
pe, sînt deosebit de importante. Mai 

î I

Flo- 
for-

întîi aș vrea să 
rile II și III sînt 
mâții — I.E.F.S., 
București, Dinamo 
oarecare măsură, ___
Apoi, cred că și disputa pentru evi
tarea retrogradării va fi îndîrjită. 
Una dintre cele două formații ce 
vor părăsi divizia A este cunoscută 
mai de mult: Universitatea Craiova. 
Cea de a doua, insă, va fi cunoscută 
după această etapă. In dispută a- 
flîndu-se echipele Constructorul 
Miercurea Ciuc, Șc. sp. Unirea Iași 
și Universitatea Cluj. Dintre aces
tea, după părerea mea, pot evita re
trogradarea Unirea și Universitatea, 
favorite in fața adversarelor. In ceea 
ce privește pe Constructorul cred că 
nu va putea depăși formația mea, 
mai ales că de cîteva zile il avem în 
echipă pe cunoscutul semigreu Du
mitru Alexandru, multiplu campion 
republican".

subliniez că locu- 
asaltate de 5 for- 
Kapid, Politehnica 
Brașov și, într-o 
de echipa mea.

DE LA CONSTRUCTORUL
neretor mele sportive vor putea contra
balansa atuul rapidist. întregul meu lot 
se prezintă in condiții bune de concurs, 
dună ce mai multe jucătoare suferiseră 
diferite accidente cu puțin timp în 
urmă".

DAVILA PLOCON (Rapid). „Intilnirea 
cu lidera seriei I. Constructorul, a căpă
tat pentru noi o importanță deosebită, 
datorită faptului că învingătoarea se 
poate socoti in bună măsură pusă la 
adăpost de emoțiile calificării in tur
neul final. Deși Constructorul este — aș 
putea spune — revelația acestui campio
nat, cred că victoria va reveni Rapidu
lui, attt pentru faptul că meciul are Ioc 
în sala noastră, cit și datorită experi
ențe! de concurs mai vaste a echipei 
pe care o antrenez. Am pregătit totuși 
partida cu atenția care se cuvine. Sex
tetul va fi șl de data aceasta cel obiș
nuit".

Cea de a V-a ediție a Balcania
dei de haltere desfășurată săptă- 
mîna trecută la Atena a încheiat 
activitatea internațională din acest 
an a reprezentativei României.

Ultimele confruntări internațio
nale ale halterofililor 
consemnat fără 
grese. Victoria 
sportivii noștri 
de la Ploiești, 
loc secund la 
confirme că, în

români au 
îndoială unele pro- 
clară repurtată de 
în „triunghiularul" 
ca și un onorabil 
Balcaniadă, vin să 
ultimul timp, aceas

tă disciplină merge pe un drum 
Ceea ce a dus la ieșirea din 
nimat a halterofililor noștri 
în primul rînd, seriozitatea cu 
lucrează antrenorii lotului (Ștefan 
Petrescu, Gh. Mănăilescu) și antre
norii de club (T. Roman. L. Iones- 
cu, Ilie lenciu etc.). Ei au demon- ' 
strat că atunci cînd există perseve
rență, entuziasm, se pot obține re
zultate superioare. Firește, nu totul 
depinde de munca antrenorilor. Ac
tivitatea lor trebuie sincronizată cu 
dorința de afirmare și progres a ele
vilor lor. în lotul nostru de haltere 
există un climat bun de muncă: 
disciplină, dăruire și un respect 
reciproc în relația antrenor-sportiv. 
Fără îndoială, aceste elemente au

bun. 
ano- 
este, 
care

AZI Șl MÎINE, IN CAPITALĂ DIVIZIA A LA SCRIMA 
jȘI CONSUMĂ ULTIMUL ACT

zardat la greutăți prea mari, căci 
trebuia să urmărească, în primul 
rînd. evoluția adversarului. Strate
gia adoptată și-a dovedit juste
țea, Herghelegiu obținînd victoria 
în fața unui adversar de renume 
mondial.

Făcînd bilanțul actualei Balca
niade, vom mai consemna faptul că 
sportivii bulgari și-au confirmat și 
de data aceasta clasa incontestabi
lă — deși, după cum ne spunea an
trenorul echipei Ivan Abagiev — 
ei scontau pe cucerirea tuturor 
titlurilor și nu se așteptau la o 
comportare atît de bună a echipei 
României. Totodată, însă, nu tre
buie trecută cu vederea ascensiu
nea manifestată de echipa Greciei 
și Turciei. Gazdele au luptat pentru 
ocuparea locului secund (cucerit, 
însă, de principala lor adversară, 
echipa României), iar selecționata 
Turciei, antrenată de aproape un 
an de fostul recordman mondial, 
maghiarul Gyozd Veres, a făcut și 
ea progrese remarcabile.

contribuit la progresele halterofili
lor noștri. Mai mult, poate, decît 
cele de ordin tehnic și metodolo
gic, acestea constituind un domeniu 
în care antrenorii noștri mai au în
că de învățat.

Să revenim, însă, la constatările 
Pe care ni le-au prilejuit ultimele 
confruntări internaționale. Dacă la 
„triunghiularul" dintre echipele 
României, R’.S.S. Bieloruse și Italiei 
sportivii noștri au fost în maximum 
de formă, nu același lucru au re
flectat și rezultatele obținute de ei 
la Balcaniadă. Obiectivele propuse 
aici — cucerirea locului II pe na
țiuni și obținerea a două titluri 
balcanice pe categorii au fost rea
lizate. Dar ne putem considera pe 
deplin satisfăcuți ? Să nu uităm că 
la două categorii am fost la un pas 
de cucerirea altor titluri (Aurel 
Miuț și Gh. Miinea), ca să nu mai 
amintim de un al treilea (Constan
tin Dumitru), care dacă și-ar fi 
reeditat rezultatul de la Ploiești 
(287,5 kg la cat. semimijlocie) l-ar 
fi învins pe recordmanul mondial Ne- 
delcio Kolev, clasat pe primul loc 
cu 235 kg. Cu aceste trei victorii, 
echipa României ar fi ocupat pri
mul loc în clasamentul pe națiuni, 
obținînd o victorie răsunătoare. în 
fața uneia dintre cele mai valoroa
se formații din lume (Bulgaria a 
ocupat locul al Il-lea la C.E. și 
C.M. la doar cîteva puncte de pri
ma clasată. reprezentativa U.R.S.S.).

Faptul că, din motive obiective, 
întrecerile au fost aminate cu trei 
zile, a constituit, pentru toți con- 
curențiî un impediment în obține
rea unor rezultate de valoare. Cu 
atît mai mult pentru aceia care au 
trebuit să slăbească pentru a realiza 
categoria șl au stat sub tensiunea 
cîntarului. înainte de a pleca la 
Balcaniadă, Ion Hortopan spunea 
că dorește să realizeze un nou re
cord mondial la smuls, iar Spiri
don Herghelegiu afirma că își va 
continua și la Atena seria recordu
rilor naționale. Dar recordurile do
rite nu au fost realizate. în ca
zul Iul Hortopan „tensiunea" cînta
rului constituie un motiv plauzibil. 
Pentru Herghelegiu, însă, care nu 
trebuie să slăbească, aflîndu-ss sub 
limita celor 120 kg —, există o altă 
explicație. Ducînd o luptă tactică 
cu Aleksandr Kraicev, el nu s-a ha-

Ion OCHSENFELD

IN CAMPIONATUL DE RUGBY
LIDERII STEAUA

Șl GRIVIȚA ROȘIE
î

JOACĂ LA CLUJ Șl SIBIU
Mîine se va disputa în Capitală 

și în patru orașe din țară (Cluj, 
Sibiu, Constanța și Bîrlad) cea de 
a VIII-a etapă a campionatului. Fi
rește, cele mai importante jocuri 
pentru viitoarea configurație a cla
samentului au loc în provincie și 
anume la Cluj și Sibiu, unde ac
tualii lideri Steaua și, respectiv, 
Grivița Roșie se vor deplasa spre 
a susține dificilele lor partide. Dar 
iată programul complet al etapei: 
BUCUREȘTI: Gloria—Chimia Nă
vodari, Sportul studențesc—Vulcan, 
Dinamo—Știința Petroșani; CLUJ : 
Agronomia—Steaua ; SIBIU : C.S.M. 
—Grivița Roșie ; CONSTANȚA : 
Farul—Poli. Iași; BÎRLAD : Rul
mentul—Universitatea Timișoara.

oară, Medicina nu a reușit să obțină 
nici-o victorie iar sătmărencele au 
avut la activ doar un succes (în 
fața medicinistelor) și au trecut pe 
lingă o prețioasă victorie în meciul 
cu Progresul (pierdut la tuș-averaj). 
Este de așteptat, așadar, ca in- 
tîlnirea directă dintre ultimele două

clasate să decidă care din aceste 
echipe va activa, anul viitor, In e- 
șalonul secund al scrimei.

In rest, se așteaptă o serie 
partide viu disputate între formațiile
care vor să se mențină pe primele 
locuri șl cele ce aspiră să urce. în 
ultima clipă, în plutonul fruntaș.

Principala întrecere pe echipe a 
scrimerilor noștri campionatul divi
ziei A, a ajuns la ultimul episod, 
astăzi și miine fiind programate în 
Capitală meciurile din cadrul etapei 
finale. Ele vor avea loc (începtnd de 
Ia ora 8 dimineața) in sălile de scri
mă, de forță _și_ de 
ale clubului 
Floreasca II 
de renovare.

După cum 
patru arme, 
ua dețin șefia în clasamentele res
pective, cu avansuri de 10 p la flo
rete (feminin și masculin), de 6 p 
la spadă șl de 2 p la sabie, unde 
cvartetul Politehnicii Iași (în frunie 
cu Dan Irimiciuc) s-a menținut 
foarte aproape de lideri (care au 
cunoscut la această probă singura 
lor Infrîngere din campionat). To
tuși, nici chiar la sabie, Steaua nu 
mai are emoții deoarece formația 
ieșeană nu dispune, la 
de efectivul complet.

Nițj la extremitatea’ 
clasamentelor nu mai 
probleme de rezolvat, 
masculin sabie și spadă, se cunosc 
candidații la retrogradare. în schimb, 
la floretă—fete se anunță o luptă 
aprigă intre Medicina Tg. Mures 
aflată pe penultimul loc cu 6 p și 
C. S. Satu Mare, care încheie cla
samentul cu 4 p. In etapa anteri-

I.E.F.S., 
se află

tenis de masă 
intruclt sala 

în plin proces

de

DE MASA DECISIVE
PE LOCURILE 3-5 ora actuală,
aș vrea să adresez fe-

se știe
echipele

la toate cele 
clubului Stea-

cealaltă a 
sînt multe 

La floretă

MECIURI DE TENIS

Moment din etapa precedentă? Magda Bartoș (stingă) intr-un atac impe
tuos și Elisabeta Doară, într-o... paradă ciudată. Foto : Ion MIHAlCÂ

PENTftU DESEMNAREA ECHIPELOR DE
Penultima etapă a campionatului 

Diviziei A la tenis de masă cuprinde 
nouă partide, patru feminine și cinci 
masculine. Dacă lupta pentru titlu
rile republicane poate fi considerată 
ca încheiat^, echipele Progresul fi
ind virtuale campioane, întrecerile 
continuă sâ fie interesante pentru 
definitivarea ocupantelor locurilor 
3—5. Iată care este și părerea antre
norul arădean EMIL PROCOPEȚ :

„Mai întîi 
licitări jucătoarelor de la Progresul 
București și antrenorului lor, prof. 
Nicolae Angelescu pentru frumoasa 
lor performanță de a cîștiga titlul 
național. Cit privește meciurile de 
simbătă și duminică, la fete, ele vor 
avea să decidă ierarhia formațiilor de 
pe pozițiile 3—4—5 (locul secund reve
nind. cred, de pe acum sportivelor 
din prima garnitură de la C.S. Arad).

TORTE SPORTURILE V

(Urmare din jpag. 1)

tîndu-se la ciclism (2 000—3 000 km). 
Ia schi-roie, la alergări de durată și 
rezistență (50—60 kmX Astfel, avem 
explicația inconstanței^ dar șl revela
ția marilor posibilităiți ale actualei 
garnituri care, în condițiile îmbună
tățirii metodelor de pregătire, a vo
lumului de muncă, poate lupta cu 
șanse pentru locurile de frunte în e- 
lita mondială.

PREA PUȚINE TRAGERI CU 
ARMA...> .Forța veteranilor (Vilmoș, Carabe- 

la, Cimitoia, Bărbășescu) a constitu
it-o precizia la tir, efect al unor tra
geri repetate și numeroase, ai unui 
antrenament metodic, individualizat, 
cu antrenor specializat de tir. în 
vara trecută, și cea precedentă la 
cluburi, nu s-n tras de loc cu arma 
cu calibru redus sau cu aer compri
mat. Cu armă de calibru mare s-a 
început tirziu și s-a tras puțin, circa 
6—700 cartușe de persoană, in timp 
ce minimul altor ani a fost de 
3 800—4 000, iar al adversarilor este

de 7—8 000 de persoană. Adăugind la 
imprecizie și încetineala tragerii pro- 
priu-zise (aceasta pentru că la antre
namente nu se trage, în general, 
după mare efort, ci mai mult static 
sau după eforturi scurte) Înțelegem 
frecvențele și numeroasele penalizări 
ale biatloniștilor români. Dar să nu 
uităm, totodată, că ștafeta noastră 
de biatlon a fost capabilă la o ediție 
trecută a campionatelor mondiale să 
facă 16 trageri fără nici o penalizare. 
Se poate deci...

PREGĂTIRE Șl CALENDAR 
ADECVAT

Fărâmițarea pregătirii în diferite 
secții ale cluburilor creează decalaje 
de formă sportivă uneori irecupera
bile, iar lipsa unui calendar, specific, 
intern și extern duce la inexistența 
unor criterii reale, obiective, mobi- 
Iizatorice de selecție. Ca să nu mai 
vorbim de imposibilitatea de a eva
lua corect nivelul internațional al 
formei sportive, lucru absolut obli
gatoriu, atît în structura pregătirilor 
cît șl în stabilirea obiectivelor inter
mediare șl finale. Pregătirea bine di
rijată, centralizată pe diferite pla-

cunoscută puterea de 
care se pre- 

nu ocolesc ci 
cadru de exi- 
intensitate de 
articulare per- 
triumviratului 

pentru so-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

în fața echipei Dunărea22,5—7,5 
Galați.

Cealaltă 
mo, prin 
realizat în 
viște (30—10) ă mal făcut un 
important spre locurile fruntașe în 
clasamentul final.

Dar, In programul primei zile de 
concurs figura și meciul derby al tur
neului final al campionatului de lupte 
libere pe echipe, cel dintre campioana 
en titre, Steaua șl tînâra formație 
Dinamo Brașov. Judecind după tine
rețea și talentul componenților for
mației ’ de la poalele Timpei, ca și 
după evoluțiile lor foarte bune din 
primele partide susținute în sala 
Floreasca, cei prezenți așteptau ca 
arașovenii să opună campionilor o 
iîrză rezistență. Cîțlva susținători ai 
formației Dinamo Brașov, mai opti
miști, apreciau că este posibilă chiar 
și o surpriză. Lucrurile nu s-au pe
trecut însă așa. Și aceasta, nu pen
tru că sportivii brașoveni n-ar fi fost 
capabili de o comportare mai bună. 
Du alte ocazii, ei au dovedit că pot 
mult mai mult decît au realizat acum. 
Dar în partida decisivă' pentru titlul 
ie campioană, echipa pregătită de 
intrenorul Ion Bătrîn (ale cărui 
merite nu trebuie minimalizate) a 
ivoluat mult mai slab decît ne aș
teptam. Cîțiva dintre sportivii cina- 
novîști, de la care se așteptau vic
torii, au cedat cu prea mare ușurin
ță In fața concurenților de Ia Steaua. 
De pildă, Grigore Condrat, luptător 
tare a făcut parte și din lotul na
tional, a fost întrecut clar Ia puncte 
14—6) de Gigei Anghel, un tînăr 
țâră veleități. De asemenea, Gheor- 
»he Dobrănel — sportiv apreciat 
jrintre cei mai buni la categoria sa 
— a fost învins prin tuș, după nu
na! un minut de luptă, de către 
Ilaudiu Zanier. Singurii componențl 
ii formației Dinamo Brașov care 
și-au Întrecut adversarii de la 
Steaua au fost Octavian Feier (48 kg) 
îi Emilian Cristian (74 kg). In aceste 
tondiții, victoria formației campioane 
i fost destul de ușoară, scorul (28,5— 
1,5) fiind edificator.

în disputa pentru ultimul Ioc (III), 
se podium, s-au întîlnit Rapid și 
Steagul roșu Brașov. Toate eforturile 
puleștenilor s-au izbit de forma ex- 
■elentă a reprezentanților formației 
brașovene de la categoriile mici. 
Primele cinci meciuri au fost ^ști-

echipă brașoveană, Dina 
succesul destul de clar 
disputa cu C. S. Tîrgo- 

pas

gate, în această ordine, de brașove
nii Gh. Bărcu, I. Vlădescu, I. Brea- 
zu, C. Moldovan, P. Androne, rezul
tate care au asigurat scorul favora
bil echipei din Brașov, cu 22—14.

In ultimul meci al zilei, C.S. Tîr
goviște a reușit să depășească pe 
Dunărea Galați, nu fără ca sportivii 
din Tîrgoviște să facă adevărată ri
sipă de energie. Scor final* 26—10.

Azi, de la ora 10, tot în sala Flo
reasca. se vor disputa ultimele par
tide din cadrul turneului final al 
campionatului.

nuri mai presupune și separarea spor
tivilor care se pregătesc pentru bia- 
tlon (ca o probă unitară : tir+aler- 
gare) de cei care se antrenează pen
tru probele clasice de fond. Pentru 
că a alerga după mai mulți iepuri, 
înseamnă aproape întotdeauna a nu... 
prinde nimic, ceea ce este valabil 
și în cazul nostru.

CONLUCRARE CU MEDICUL, 
RECUPERARE DUPĂ EFORT.»
Toate acestea nu sînt simple aser

țiuni metodice, ci coordonate obliga
torii ale unui antrenament metodic 
modern și științific, conștientizat și 
responsabil.

Este bine
muncă, devoțiunea cu 
gătesc biatloniștii. Ei 
dimpotrivă pretind un 
gență, un volum și 
muncă crescute, într-o 
fectă a atribuțiilor
sportiv—medic—antrenor, 
lida construire a rezultatului sportiv 
ca efort colectiv, de echipă. Toate 
acestea înseamnă o perfectă discipli
nă a muncii și a odihnei, o perma
nentă asistență medîcală, condiții de 
refacere după efort. în iarna trecută, 
aceste condiții ale performanței n-au 
fost posibile în amintita funcționare 
de forțe, ceea ce ne determină să 
apreciem că pe viitor va trebui re
considerată perspectiva pregătirii o- 
limpice. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît experiența sezonului încheiat 
a dovedit că cluburiîe nu susțin su
ficient nici material, nici metodic, 
nici cu masa de schiori-juniori a- 
ceastă dificilă, dar frumoasă probă.

★
Chibzuind îndelung și responsabil, 

din interiorul colectivului lor, asu
pra căilor și mijloacelor de revenire 
în elita mondială, biatloniștii dove
desc o suficientă maturitate pentru 
a li se putea acorda girul de încre
dere și cadrul de realizare a obiec
tivelor de mare perfomanțâ pe care 
și le propun.

GALĂ DE BOX CU PARTICIPAREA 
LOTULUI REPREZENTATIV DE TINERET

Astă seară, de la orele 18, în 
sala Dinamo, din Capitală, are loc 
o atractivă reuniune pugilistică cu 
participarea lotului de tineret. Gala 
are ca scop definitivarea echipei 
reprezentative care, la 14 și 16 
decembrie, va întîlni, în deplasare, 
echipa similară a Republicii De
mocrate Germane.

Antrenorul emerit Teodor Nicu- 
lescu va face o verificare a majo
rității sportivilor vizați a îmbrăca 
tricoul național. Programul alcă
tuit va oferi amatorilor nobilei 
arte meciuri interesante, în care 
se vor înfrunta cei mai buni tineri 
sportivi, mulți dintre ei campioni 
naționali pe anul 1973. Iată ordi
nea 
Paul 
ran 
Niță 
Ion Gavrilă 
cocoș : Ion Buzdugeanu 
putere)
Buc.), cat. semiușoară: Vergii Sîr- 
bu (Dinamo Brașov) — Adrian 
Turcitu (Electroputere), cat. semi- 
mijlocie: Damian Cimpoieșu (Di
namo Brașov) — Marin Boteanu 
(Grivița Roșie), cat. mijlocie mică : 
Vasile Didea (C.S.M. Reșița) — 
Constantin Florea (Progresul Buc.), 
cat. mijlocie : Anghel Papuc (Box 
club Brăila) — Dorin Bubă (Meta
lul Suceava), cat. semigrea: Mir
cea Simon (Dinamo Buc.) — Con
stantin Văran (C.S.M. Reșița), cat.

grea: Costică Dafinoiu (Box club 
Brăila) — Vasile Mingiuc (Steaua). 
Gala va mai cuprinde 3 meciuri 
de juniori și unul de seniori în
tre Constantin Stanciu (Metalul 
Buc.) și Gheorghe Pușcaș (Voința 
Buc).

BASCHET într-o dUSblă întîlnire des
fășurată la Satu Mare, echipa de juni
oare a școlii sportive din localitate a 
lntUnlt formația V.S.Z. Kosice. Oaspe
tele au ciștigat ambele meciuri, cu 
67—66 și 70—86 a IN CADRUL UNUI 
TURNEU EFECTUAT ÎN U.R.S.S., echi
pa feminină Sănătatea Satu Mare a ju
cat cu spartak Munkacevo, obținînd 
următoarele rezultate: 57—53 și 31—60. 
a 10 ECHIPE AU PARTICIPAT la faza 
pe județul Dîmbovița a „Cupei Federa
ției" la minlbaschet. T*e primele locuri 
s-au clasat: Șc. gen. 6 Găeștl la băieți. 
Șc. gen. 1 Pucioasa la fete. Au mal luat 
parte formații din Tîrgoviște, Adînca, 
Vulcana — Pândele * ALTE CÎȘTIGA- 
TOARE: în județul Harghita, echipele 
școlii sportive Gheorghieni, in orașul 
Turda, cele ale Școlii generale nr. 8 
din Turda a AU FOST STABILITE O- 
rașele GAZDA ale turului al treilea 
al campionatului republican feminin : 
grupa 1—6: București (22—24 martie), 
Timișoara (5—7 aprilie), Cluj (18—21 
aprilie) grupa 7—12: Tg. Mureș, Satu 
Mare, Oradea (aceleași date ca la grupa 
1—6). Ordinea jocurilor este aceeași ca 
In turul al doilea a PLENARA COMITE
TULUI FEDERAL va avea loc în ziua 
de 17 decembrie, între orele 11 și 15, 
la sediul C.N.E.F.S. e LA ÎNCHEIEREA 
PRIMULUI TUR al campionatelor repu
blicane ale școlilor șl juniorilor, pe lo
cul r ta seriile respective se află: la 
fete: Șc, sp. Satu Mare (seria I), 14c. 
4 Oradea (seria a H-a), tic. ^Bolyai"

Tg. Mureș (seria a Hl-a), Șc. sp. Plo
iești (seria a IV), Șc. sp. Sibiu (seria a 
V-a), Lie. 35 București (seria a Vl-a), 
Olimpia București (seria a vn-a), Șc, 
sp. constanța (seria a vni-a); la băieți: 
Șc. sp. Mediaș (seria I), Șc. sp. Satu 
Mare (seria a n-a), Șc. sp. ploiești 
(seria a HI-a), Șc. sp. Cluj (seria a 
iv-a), Dinamo București (seria a V-a), 
Llc. 35 București (seria a Vl-a), Șc. sp. 
Constanța (seria a VH-a), C.S.M. iași 
(seria a Vni-a).

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

PRIMA DIN CELE DOUA PARTIDE
semimuscă : 

(Steaua) — Rușit Tu- 
C-ța), cat. muscă: 
(Box club Brăila) — 
(Voința Buzău), cat. 

(Electro- 
Jenel Vancea (Dinamo

partidelor : cat. 
Dragu

(Voința
Robu

ÎN AȘTEPTAREA ÎNGHEȚULUI
(Urmare din pag I)

concursurilor populare de patinaj 
ce se vor organiza.

Dorința biroului 
tru educație fizică 
rul II este în fapt 
întrecere adresată 
lalte șapte consilii, 
Capitalei. Prim 
C.E.F.S. al sectorului II, 
Taflan, ne-a asigurat că au și fost 
luate toate măsurile ca imediat ce 
frigul se va înăspri, oglinzile de 
gheață să fie puse la dispoziția tu
turor tinerilor, ca și celor ce vor 
să practice acest frumos sport.

Vor funcționa patinoare la Gru
pul școlar Electronica (platforma 
Pipera), în Grădina Icoanei. în 
Parcul Ioanid, la stadionul Colen- 
tina, pe șoseaua Colentina, în fața 
fabricii „Stela" (pe o platformă as
faltată unde sînt marcate trei te
renuri regulamentare de tenis), și 
tot pe șoseaua Colentina, la nr. 
10. (stația Teiul Doamnei"). Iată 
doar o parte din locurile marcate 
pe harta mare a sectorului, cu ste- 
gulețe miniaturale purtînd mențiu
nea : PATINOAR.

Consiliului pen- 
și sport secto- 

o provocare la 
tuturor celor- 

s urate, ale
vicepreședintele 

Leonte

PE LAC, PATINAJUL INTERZIS?

,,Aproape în fiecare an am avut 
de furcă cu copiii care, mari ama
tori de patinaj, intrau de cum dădea 
primul ger pe gheața, încă subțire,

DINTRE SELECȚIONATELE DE HOCHEI 
ALE ROMÂNIEI SI BULGARIEI

de pe lacul Bănoasa, în dreptul 
ștrandului nostru — ne spune S. 
Constantinescu, secretarul asociației 
sportive C.P.B. Or, Iacul, deși din- 
tr-un anumit punct de vedere ar fi 
un Ioc bun pentru patinaj, prezintă 
dezavantajul că poate da naștere ac
cidentelor. Pentru evitarea lor am 
hotărît să amenajăm un patinoar 
pe terenurile de tenis bituminizate 
ale complexului nostru sportiv. 
Aici, copiii vor putea patina fără 
ca cineva să-i deranjeze, în plus, 
tot aici vor putea să-și încerce ca
litățile sportive și membrii asocia
ției noastre care încă de pe acum 
au început să se intereseze dacă 
avem totul pregătit, astfel ca Ia 
momentul oportun gheața să poată 
fi „recepționată". Da, totul este 
pregătit și deindată ce se va insta
la gerul persistent, să se știe că 
patinoarul de la baza sportivă a 
C.P.B. funcționează.

asociațiile și cluburile bucureștene. 
Să sperăm că așa va fi ! în orice 
caz, noi ne propunem să urmărim 
în ce măsură toate aceste promisi
uni vor fi traduse în fapte.

După un interesant sezon competi- 
țional intern (dominat de adoptarea 
unui nou sistem de întrecere : cam
pionatul Diviziei A), selecționata de 
hochei a țării noastre intră treptat 
și In arena internațională, partici- 
pînd la primele confruntări ale se
zonului cu selecționate de peste ho
tare. Nu este vorba de un debut pro- 
priu-zis deoarece datorită condițiilor 
tehnice de joc începutul a fost făcut 
mult mai devreme (poate, prea de
vreme. în luna august !).

Se poate spune, așadar, că ho- 
cheiștii noștri inaugurează sezonul 
internațional susținînd, astăzi, pe 
patinoarul „23 August" prima din 
cele două jocuri cu reprezentativa 
Bulgariei. Evenimentul marchează 
startul unei interesante suite de 
tîlniri internaționale, care vor 
loc în țară și peste hotare în 
decembrie.

Adversarii jucătorilor români 
astă seară sînt cunoscuți pentru 
litatea lor și, îndeosebi, pentru ambi
ția cu care-și apără șansele, indife
rent de valoarea formației pe care 
o au în față. Din acest motiv, chiar 
dacă pornesc cu prima șansă, repre
zentanții țării noastre nu vor avea 
o misiune prea ușoară. In plus să nu

uităm și faptul că, în ultima perioa
dă de timp, jucătorii bulgari au fă
cut mari progrese, fiind în momen
tul de față una din formațiile frun
tașe ale grupei C a C.M. în conclu
zie, deci, un joc interesant, care pro
mite o luptă aprigă pentru victorie. 
Partida de azi începe la ora 18, iar 
cea de mîine la ora 17, ambele fiind 
conduse de arbitri români.

HANDBAL Pregătlndu-se pentru 
debutul ta Cupa Campionilor Europeni 
(programat Ia Leipzig, pe 13 ianuarie) 
campioana feminină a țării -------—
echipa I.E.F.S. București f- ____
săptămlna viitoare la un turneu inter
național organizat de Institutul pentru 
educație fizică șl sport din Sofia. în 
continuare, handbalistele bucureștence 
se vor alinia, In primele zile ale lunii 
ianuarie, la startul tradiționalei compe
tiții internaționale de la Rostock, unde 
au cucerit anul trecut trofeul pus în 
joc. După acest ultim test, studentele 
se vor deplasa la Leipzig, pentru a pri
mi replica echipei campioane a R. D. 
Germane, S.C. Leipzig, In cadrul C.C.E. 
Antrenorul loan Bota are la disooziție 
următorul lot: Elena Oprea, Liana Flcîu 
și Sabina Cullan (portari) — Maria 
Bota, Cornelia Mohanu, Aneta Schramko, 
Natalia Alexandrescu, Bodies Bunea, 
Florentina Cruță, Marla Niță, Natașa 
Rublenco, Doina Radu, Valentina Io- 
nescu, Lucia Osman, Tuliana Hobincu, 
Elena Frtacu și Maria Boși a C.J.E.F.S. 
IAȘI a organizat, în urmă cu puțin timp,' 
o dublă întîlnire internațională între 
selecționatele masculine ale orașelor 
lași șl Chișinău. în ambele partide, for
mația oaspe a obținut victoria. (cu 
26—20 și cu S3—25) a DUPĂ CUM NE 
RELATEAZA corespondentul nostru A. 
lexandru Nour, formația feminină Uni
versitatea Iași, care activează în prima 
divizie a țării, a participat la un turneu 
Internațional în orașul polonez Lodz. 
Handbalistele ieșence au cucerit locul 
tatii, întrecînd pe Start Lodz cu 16—4 
șl pe Anilana Lodz cu 14—8. De notat 
că jucătoarele Viorica Cojocărița, Ma
ria Cacoveanu și Viorica Nedelcu au 
primit trofeele acordate, în această or
dine, golgeterei, c’elel mai tehnice jucă
toare și celui mai bun portar.

VOLEI Echipa masculină steaua 
București pleacă, în cursul zilei de as
tăzi, In Belgia pentru a susține parti
dele din cadrul turului n al „Cupei cu
pelor" eu formația Rebels Ller. vice- 
camplonii noștri deplasează lotul obiș
nuit. După cum am mal anunțat, cele 
două echipe au convenit să joace am
bele întîlnirl la Ller, în- zilele de 2 și 4 
decembrie.

pentru

noastre, 
va participa

SA SPERAM CA AȘA VA FI...

După cum se vede, pretutindeni 
intenții bune. Comisia municipală 
de patinaj ne-a asigurat că, în ac
tualul sezon, în fiecare sector vor 
funcționa cel puțin 15 patinoare 
naturale, că pe gheața Lacului Ciș- 
migiu, ca și la „Floreasca" și „23 
August", vor fi organizate concur
suri de patinaj viteză și artistic, de 
măsă, la care vor veni pentru de
monstrații sportivi fruntași din

A APARUT REVISTA

în- 
avea 
luna

de 
vita-

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" Nr. 11/1973 1
Din sumar spicuim : „Sistemul unitar de verificare și apreciere a 

gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor", „Aprecierea acti
vității profesorilor de educație fizică".

Rubricile: Teorie —- studii — cercetări abordează problema _
„Testul în educație fizică și sport” (II); iar tehnică — metodică — 
antrenament — vine în sprijinul antrenorilor de hochei și atletism 
prin două materiale de specialitate : Echilibrul și stabilitatea în ho
chei pe gheață ; Consumul de oxigen — factor ajutător în selecția ju
niorilor pentru probele de semifond.

Rubrica — Educația fizică și sportul în învățămînt este prezentă cu 
o tematică de actualitate : Educația fizică în aer liber la clasele I—IV 
în sezonul rece.

Un alt articol care reține atenția specialiștilor este inserat la rubri
ca Opinii-consultații, intitulat: Puțin despre time-out.

Procurați-vă din timp acest interesant număr care se găsește la 
toate centrele de difuzare a presei.

★
Doriți să primiți la timp ți în bune condiții revista „Educație fi

zică și sport" ?
Reînnoiți-vă abonamentele pe anul 1974 î

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT DIN BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la

CONCURS
a următoarelor posturi:

— Profesor la catedra de Științe sociale, disciplina Economie 
politică, poziția 2.

— Profesor Ia catedra de Gimnastică, disciplina Gimnastică 
sportivă, poziția 2.

— Lector la catedra de Teoria, Organizarea, Pedagogia și Psiho
logia educației fizice și sportului, disciplina Psihologia educației fizice 
și sportului, poziția 16.

— Șef lucrări la catedra de Gimnastică, disciplina Gimnastică 
modernă, poziția 27.

— Șef lucrări la catedra de Jocuri sportive, disciplina Baschet, 
poziția 7.

— Șef lucrări Ia catedra de Jocuri sportive, disciplina Baschet, 
poziția 6.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institutului de 
educație fizică și sport din București, str. Maior Ene nr. 12. în termen 
de 30 zile de Ia data publicării acestui anunț în Buletinul oficial al 
Republicii Socialiste România, partea a III-a, cererea de înscriere 
la concurs la care vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului nr. 845 39/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sînt 
obligați să comunice, în scris, rectorului acesteia înscrierea la con
curs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educație fizică și 
sport din București în termen de 2 luni de la expirarea termenului 
de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12—14 Ia 
secretariatul Institutului, telefon 31.44.40.
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PENULTIMUL ACT AL SEZONULUI DE TOAMNĂ
CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE ASTĂZI

1. UNIV. CRAIOVA 15 10 3 2 32—16 23
2. F. C. Constanța 15 8 2 5 25—16 18
3. Steaua 15 7 3 5 20—15 17
4. Dinamo 15 7 3 5 21—18 17
5. F. C. Argeș 15 7 3 5 23—21 17
6. C.S.M. Reșița 15 5 6 4 23—19 16
7. A.S.A. Tg. Mureș 15 7 2 6 20—26 16
8. Jiul 15 6 3 6 19—15 15
9. Steagul roșu 15 6 3 6 15—12 15

10. Poli. Timișoara 15 5 5 5 12—13 15
11. „U" Cluj 15 6 2 7 13—14 14
12. U.T.A. 15 6 2 7 16—20 14
13. Sportul studențesc 15 6 1 8 21—19 13
14. Politehnica lași 15 6 1 8 13—20 13
15. C.F.R. Cluj 15 5 3 7 18—28 13
16. Rapid 15 4 4 7 14—18 12
17. Petrolul 15 5 2 8 15—21 12
18. Sport Club Bacău 15 4 2 9 17—26 10

însă, că ambele echipe care se vor 
întîlni mîine la Timișoara sînt in 
formă, în acest final de campionat. 
Un meci echilibrat, deci, cu atît mai 
mult cu cit forțele trebuiesc dră
muite întruclt peste cîteva zile 
ambele protagoniste vor trebui să 
susțină și partidele din cadrul „Cupei 
României". Echipa gazdă s-a pregă
tit cu o intensitate adecvată acestui 
program prelungit, avînd o singură

indisponibilitate î Șchiopu (colică 
renală). F. C. Argeș a jucat joi cu 
Dacia Pitești și azi dimineață pleacă 
cu trenul (Iotul complect) la Timi
șoara. Situația terenului: după nin
soarea din noaptea de joi spre vi
neri, suprafața de joc a fost cură
țată.

• ARBITRUL PARTIDEI : A.
Bentu (București).

C.S.M. REȘIȚA (6)—SPORTUL STUDENȚESC (13)

STEAUA (3) - UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)
® ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 : 2—0 si 1—1 ;
1971/72 ! 1—2 și 1—1 ; 1972/73: 0—0 și 
2—6

® Pregătiri asidue la craiovenl. 
Antrenamente zilnice In vederea 
găsirii celei mai bune formule de e- 
chipă. Se anunță ca certă reintra
rea Iui Oblemenco, In componența 
liniei de atac, care va face pereche, 
ch Ștefănescu. Pe extreme, Jarălungă 
(care are drept de joc fiind sanc
ționat cu mustrare) și Marcu. O nou
tate și în apărare. Tlnărul Chivu va 
apare pe postul de fundaș dreapta. 
Jucătorii echipei Steaua, și-au În

cheiat ieri pregătirile. Joi militarii 
au susținut un joc de verificare cu 
Abatorul, încheiat cu scorul de 5—1. 
Autorii golurilor i Pantea (2), Ion 
Ion, Răducanu și Dumitru. Este po
sibilă reintrarea lui Năstase în locul 
lui Iovănescu. în rest aceeași forma
ție care a evoluat în etapa tre
cută cu Jiul la Petroșani.

• După cum sîntem Informați, 
suprafața de joc a stadionului „23 
August”, a fost curățată In între
gime de zăpadă.
• ARBITRUL PARTIDEI: Otto An- 

derco (Satu Mare).

• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE. Ediția 1972—1973 ; 5—2 și 
1—1

• Oaspeții — formația studenților 
bucureșteni — vin după o înfrlngere 
pe teren propriu, în timp ce gaz
dele — echipa metalurgiștilor din 
Reșița — abordează întrecerea, după 
un semisucces în deplasare. în apa
rență deci, o întîlnire în care pro
blema învingătorului pare, teoretic 
cel puțin rezolvată. Și totuși, difi
cultatea partidei programată pe sta
dionul din Valea Domanului, preo
cupă în egală măsură, pe antrenorii 
și jucătorii ambelor echipe. Dovada 
o constituie intensitatea pregătirilor 
efectuate de cele două tabere ‘ în 
cursul acestei săptămlni. în ceea ce

privește formațiile care vor fi ali
niate mîine, antrenorul I. Reinhardt 
optează, firește, pentru același „11", 
care a smuls un punct Rapidului în 
Giulești In schimb, A. Niculescu 
are de rezolvat problema fundașului 
și a extremei dreapta, titularii pos
turilor respective, Tănăsescu și Le- 
șanu fiind suspendați. După toate 
probabilitățile în locul acestora vor 
juca Măndoiu și Lucaci. La Reșița 
ninge, grosimea stratului de zăpadă 
fiind — ieri — de aproximativ 10 
cm. Se fac însă eforturi pentru ca 
în ziua meciului terenul să fie in 
bune condițiuni de joc.

• ARBITRUL PARTIDEI: Vasiîe
Topan (Cluj)

C. F. R. CLUJ (15) - U. T. A. (12)

F. C. CONSTANTA (2) - RAPID (16)
® ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 : 1—4 si 2—2 ;
1971/1972 : 2—2 și 0—1 ; 1972/1973 i
0—1 și 1—2.

• Dornici de reabilitare în fața 
publicului lor, fotbaliștii conslănțeni 
s-au pregătit cu maximă seriozitate 
în tot cursul săptămînii. Joi, elevii 
Hui Hașoti au susținut o verificare 
în compania echipei de tineret pe 
care au Intrecut-o cu un scor (10—1) 
elocvent în ceea ce privește verva 
de joc, îndeosebi a atacului. Referi
tor la „U“-Ie care va fi aliniat 
mîine, se dă ca probabilă reintra

rea lui Mihu și Negoescu în locul 
lui Vigu și, respectiv, Caraman. 
Rapidiștii au susținut și ei o veri
ficare, miercuri, în Giulești, unde 
au întîlnit pe divizionara B Meta
lul. Scor i 3—3. întreg lotul (inclu
siv Răducanu, complet refăcut) 
pleacă în cursul dimineții de astăzi 
la Constanța, însoțit de un opti
mism justificat numai de rezultatele 
anterioare directe. La Constanța, 
după ninsoarea din ultimele zile, 
de ieri a început să plouă.

• ARBITRUL PARTIDEI ; Grigore 
Birsan (Galați).

• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/71, 0—3 si 2—2 ;
1971/72, 0—0 și 0—4 ; 1972/73, 1—1 și 
0—3.

• Program intens desfășurat de 
clujeni în această săptămînă. Joi, e- 
chipa a susținut un joc de pregătire 
în compania formației de tineret- 
rezerve iar ieri unul în compania 
juniorilor. In privința formației, 
nici o noutate față de cea aliniată 
duminica trecută în partida cu Di
namo. Arădenii pleacă în această 
dimineață, cu autocarul, spre Cluj. 
Pleacă cu un moral bun, după vi
zibila creștere de formă din ultima

vreme și după dispoziția din cursul 
ultimelor zile de pregătire. Miercuri 
U.T.A. a jucat la Ineu cu Gloria, li
derul campionatului județului Arad, 
utilizînd mulți tineri. Scor 4—1 pen
tru arădeni, prin golurile înscrise 
de Broșovschi (2), Domide și Kun. 
Semne de întrebare asupra lui Po- 
joni (gripat) și, mai ales, Popovici 
(întindere). La Cluj, a nins șl ieri. 
Se vor lua toate măsurile pentru a 
se asigura condiții de joc cit mai 
bune.

• ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghe- 
migean (București)

PETROLUL (17) - „U" CLUJ (11)

DINAMO (4) - JIUL (8)
• ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 : 4—0 și 0—2 ;
•1971/72 i 1—2 și 3-0; 1972/73 t 1—2 
și 2—1.

• După evoluția în ulimele șase 
confruntări directe, Dinamo ar avea 
prima șansă. în jocurile dintre cele 
două formații, după cum se vede, 
avantajul terenului propriu a fost 
decisiv, chiar și în anul cînd bucu- 
reștenii au cîștigat campionatul. 
Așa va fi și acum? S-ar părea, 
dar să nu uităm că Jiul a cîștigat 
la Cluj și că „U* Cluj a învins pe 
Dinamo, la București. Dinamovlștii

și-au continuat pregătirile pînă ieri. 
Pentru acest joc au probleme difi
cile de rezolvat, Cavai, Delcanu, 
Dobrău și Lucescu acuzînd acciden
tări din meciul de la Cluj. Unii 
dintre ei vor juca. în schimb, R. 
Nunweiller nu va mal evolua pină 
la primăvară. La Jiul, formație com
pletă. Reintră și Libardi, după etapa 
de suspendare.

Starea terenului de pe Dinamo 
este corespunzătoare; stratul de ză
padă a fost curățat.

• ARBITRUL PARTIDEI; T. Leca 
(Brăila).

• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/71 : 1—0 si 1—1 :
1971/72 : 1—0 și 2—2 ; 1972/73 : 2—1
și 0—0.

• Ploieștenii privesc încrezători și 
meciul de mîine, cu „U“ Cliij, echipă 
în fața căreia n-au pierdut în ulti
mele trei campionate și în care vor
Prezenta formația din etapa trecută, 
n această săptămînă, în condiții 

grele determinate de timpul nefavo
rabil, elevii antrenorului Dridea au 
efectuat programul de pregătire 
obișnuit, care a cuprins și jocuri

—școală. Terenul de joc din Ploiești 
a fost curățat de zăpadă, dar este 
înghețat Clujenii, care vor susține 
mîine a doua partidă consecutivă in 
deplasare, s-au antrenat și ei zilnic, 
iar ieri au plecat cu trenul spre 
Ploiești, unde au ajuns în cursul 
după-amiezii. După ’ toate probabili
tățile, studenții vor prezenta aceeași 
formație care a jucat și în etapa 
trecută la Brașov

• ARBITRUL PARTIDEI : V. Pă- 
dureanu (București).

POLITEHNICA IAȘI (14) - A.S.A. TG. MUREȘ (7)

POLITEHNICA TIMIȘOARA (10) - F.C. ARGEȘ (5)
în etapa trecută în fața liderului, 
atirnă mai greu în balanța campio
natului decit „draw“-ul realizat de 
„Poli" Timișoara la Bacău, cu deți
nătoarea „lanternei roșii". Cert este,

Echipele nu s-au întîlnit între 
ele în ultimele trei ediții ale cam
pionatului.

• Este greu de apreciat dacă 
victoria piteștenilor, acasă, obținută
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• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/71 : Politehnica în Di
vizia B; 1971/72 : 2—0 și 1—3;
1972/73 : Politehnica în Divizia B.

• Echipa ieșeană, aflată în fața 
ultimului meci din turul campiona
tului pe care îi dispută în fața pro
priilor suporteri, s-a antrenat cu 
mult sirg în ultima săptămînă. 
Miercuri, Politehnica a efectuat un 
meci de antrenament cu A.S.A. 
...Iași (echipă care activează în 
campionatul județean), pe care a în
trecut-o cu categoricul scor de 10—1 I 
Și A.S.A. Tg. Mureș a susținut un

meci de pregătire, joi la Mediaș, In 
compania divizionarei B Gaz Metan 
din localitate. Scorul neobișnuit pen
tru astfel de meciuri — 6—0 (4—0) 
(pentru gazde ! ! — a fost explicat 
mai ales prin prisma... crampoanelor 
din plastic de la ghetele jucătorilor 
mureșeni, care au alunecat continuu 
pe terenul înghețat. La A.S.A. nu 
va juca Naghi, care este suspendat 
pe o etapă. La Iași este foarte frig 
(—8 grade, vineri dimineața), dar n-a 
căzut nici un fulg de zăpadă.

• ARBITRUL PARTIDEI: Gabriel 
Blau (Timișoara).

STEAGUL ROȘU (9) - S. C. BACĂU (18)
• ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE t 1970/71 î 0-0 și 0—1 ; 
1971/72 : 2—0 și 2—0 ; 1972/73 : 0—1
și 0—2

• în această săptămînă jucătorii 
echipei Steagul roșu s-au antrenat 
zilnic pe un teren acoperit de ză
padă. Acesta a fost -și unul din mo
tivele pentru care s-a renunțat la 
obișnuitul joc—școală de joi. Toți 
jucătorii (exceptindu i pe Adamache 
și Pescaru) sînt valizi, antrenorul 
N. Proca intenționînd să folosească 
formația de bază, aceeași din meciul 
cu Universitatea Cluj. Pînă la a- 
ceastă oră terenul a fost curățat în 
întregime de zăpadă existînd condi
ții bune de desfășurare a meciului. 
Băcăuanii au susținut. miercuri un 
joc de verificare cu divizionara C Mi
nerul Comănești. Scor 6—0. Joi și 
vineri au avut loc ultimile două an
trenamente Munteanu, accidentat nu 
va face deplasarea la Brașov, stabilită 
în cursul acestei dimineți, cu auto
carul. Formația va avea următoarea

alcătuire : Ghiță — Margasoiu, Ve- 
licu, Catargiu, Volmer — Hrițcu, Du- 
țan . — Florea, Dembrovschi. Pană, 
Băluțâ.

• ARBITRUL PARTIDEI : C. Pe- 
trea (București).

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

ÎNTRE CLUBURILE DE FOTBAL

F. C. Argeș organizează joi 6 de
cembrie la Pitești, cu începere de 
la ora 10, un schimb de experiență 
între cluburile de fotbal. Pe agen
da consfătuirii figurează probleme 
legate de activitatea cluburilor. Au 
fost invitați reprezentanți ai F.R.F., 
ai tuturor cluburilor de fotbal, re
prezentanți aj presei, radioului și 
televiziunii.

SIMBATA
BASCHET : sala Arhitectura: ora 

16: Arhitectura — Progresul (f), 
I.E.F.S. II — Arhitectura (m), Uni
versitatea — P.T.T. (m); sala Pro
gresul, ora 16: I.E.F.S. II — Medi
cina (f), Universitatea — P.T.T. (O. 
Progresul — Armata (m), Mine 
Energie — Voința (m) — meciuri in 
cadrul Diviziei B.

BOX : sala Dinamo, ora 18: gală 
de verificare a lotului de tineret.

HOCHEI: Patinoarul „23 August", 
ora 18: România — Bulgaria.

LUPTE: sala Fioreasca, de la orele 
10 ș! 16,30: reuniuni in cadrul tur
neului final al campionatului repu
blican pe echipe la libere. Participă 
formațiile Steaua, Dunărea Galați, 
Dinamo Brașov, Rapid București, 
Steagul roșu Brașov și C.S. Tîrgo- 
vlște.

POPICE: arena Voința, de la orele 
10 și 16: întrecerile competiției in
ternaționale „Cupa Carpați" — pro
ba individuală.

ȘAH: aula I.P.G.G., ora 16: finala 
campionatului național masculin 
(runda a 15-a).

TENIS DE MASA: sala Spartac, 
ora 17: Politehnica Buc. — Rovine 
Craiova (f>, ora 18,30 Spartac Buc.

— Voința Buc. (f) — meciuri in ca
drul Diviziei A.

TIR ■ poligonul Dinamo, ora 9 : 
întrecerile ediției a nl-a a diviziei 
Capitalei, la armă cu aer comprimat.

VOLEI: sala Giulești, ora 17: Ra
pid — Constructorul (f A), I.T.B. — 
Medicina (f A); sala Flacăra roșie ; 
ora 17: Spartac — Progresul (f B), 
Flacăra roșie — Viitorul (f B); sala 
Institutului Pedagogic, ora 17: Uni
versitatea — C.P.B. (f B).

SCRIMA — sălile clubului I.E.F.S., 
ora 8: ultima etapă a campionatului 
diviziei A.

DUMINICA
FOTBAL: stadion „23 August", ora 

14: Steaua — Universitatea Craiova 
(Div. A), teren Steaua, ora 10: — 
Steaua — Universitatea Craiova (tl- 
neret-rezerve); stadion Dinamo, ora 

9 : Dinamo — Jiul (tineret-rezerve), 
ora 11.30: Dinamo — Jiul (Div. A) ; 
stadionul Progresul, ora 11: Progre
sul — Metrom Brașov (Div. B); sta
dion Metalul, ora 11: Metalul — 
Gaz metan Mediaș (Div. B), teren 
Steaua, ora 12: Șoimii TAROM — 
Dlnamo Slobozia (Div. C), teren 
T.M.B., ora 11: T.M.B. — Laromet 
(Div. C), teren Triumf, ora 11; Tri-

IMPERATIVUL ETAPEI

PORNIND DE LA ÎNVINGEREA 

ADVERSARULUI Nr. 2
Mai multe sînt evenimentele și factorii care apar în mod special 

înaintea etapei a 18-a, și care atrag unele „imperative". Vom începe 
cu cel care condiționează în mod decisiv însăși desfășurarea parti
delor. E vorba de condiția curățirii de zăpadă a terenurilor cu toată 
grija și atenția, astfel ca jocul în sine să nu aibă de suferit. Zăpada 
care a căzut în ultimele zile ți care continua să cadă în unele din 
cele opt orașe gazdă ale penultimei etape a turului, devine un al 
doilea inamic al fiecărei formații și al campionatului, al fotbalului, 
dacă nu va fi îndepărtată la timp și in bune condițiuni de pe 
suprafețele de joc. Altfel va trebui să vorbim, duminică seara, des
pre o etapă de fotbal... pe gheață sau zăpadă în care cei care au 
mal mult talent în alunecarea pe ghete cu crampoane pot avea cîș- 
tig de cauză. E primul și marele imperativ al etapei de mîine!

Trebuie să mai vorbim despre imperativul ce se adresează arbi
trilor. Colegiul central al „cavalerilor fluierului" a trimis, pentru 
mîine, pe teren, forțe ale sale din cele mai valoroase, mai reputate 
și ar trebui să aibă mereu în vedere acest deziderat al competi
ției nr. 1 a fotbalului. Știm că și mal tinerii arbitri au nevoie de
rodaj, de încercarea puterilor, dar operațiunea aceasta trebuie efec
tuată gradat, pornindu-se de la partidele mai ușoare, cu dublări la
linie de către experimentați colegi și doar mai apoi să se ajungă
la fixarea noilor „cavaleri ai fluierului" în jocurile cu mare im
portanță, cu echipe de forțe apropiate în arenă. E o condiție care* 
se impune și din punctul de vedere al reușitei carierei unui arbi
tru tînăr și talentat ; el poate fi compromis, asemenea unui talent 
fotbalistic, printr-o nejudicioasă sau forțată delegare. Credem că 
toate brigăzile partidelor de mîine cuprind forțe capabile să asigure 
regulamentara desfășurare a jocurilor. In frunte cu acest trio de 
cunoscuți „cavaleri ai fluierului”, Anderco — Rus — Rotaru care 
va conduce pe stadionul „23 August" din București meciul nr. 1 al 
etapei.

Dar, oricît de competenți și de atenți ar fi arbitrii, ei nu își pot 
duce la bun sfîrșit misiunea dacă nu vor beneficia de sportivitatea, 
de corectitudinea jucătorilor. Mai cu seamă acei jucători reputați și 
apreciați pentru corectitudinea lor, mulți dintre ei și deținători ai 
banderolei de onoare, trebuie să-și propună în mod special ca cei 
pe care îi conduc în teren să fie— fără excepție — animați numai 
de cavalerești sentimente, de a utiliza numai armele corectitudinii.

Eftimie IONESCU

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A XVl-a 

A DIVIZIEI B
SF.R1A I

• Oțelul Galați — C.S.M Sucea* 
va: ST. LAZAR (București) • Vic
toria Roman — Știința Bacău: C. DI- 
NULESCU (București) • Metalul 
l’lopeni — Ceahlăul P. Neamț: N. 
MOGOROAȘE (Craiova) • Gloria 
Buzău — Caraimanul Bușteni : C- 
NICULESCU (București) • Progresul 
Brăila — C.S.U. Galați: A. MU
NICH (București) • Petrolul Moi- 
ncști — Delta Tulcca: Tr. MOARCAS 
(Brașov) — se dispută la Roznov • 
Viitorul Vaslui — Metalul Mija : 
V. TOMA (București) • C.F.R, 
Pașcani — Constructorul Galați 
C. 'GHIȚA (Brașov) ® F.C. Galați — 
Celuloza Călărași: A. PILOSIAN 
(Constanța)

SERIA a Il-a
® C.S. Tîrgoviște — Minerul Mo- 

tru: V. POPA (Iași) • Progresul 
București — Metrom Brașov: GH. 
MANOLE (Constanța) • Dinamo Sla
tina — Nitramonig Făgăraș: GH. 
MICU (Tg. Jiu) • Dunărea Giurgiu — 
Metalul Drobeta Tr. Severin: EM, 
PAUNESCU (Vaslui) • Carpați Bra
sov — Autobuzul București; Z. DRA- 
GHICI (Constanța) • Șoimii Sibiu 
— Chimia Rin. Vîlcea' A. PÎRVU 
(București) ® Tractorul Brașov — 
Flacăra Mnreni: N, HAINEA (Bîrlad) 
• Elcctroputere Craiova — Ș.N Ol
tenița : I. BARBU (Deva) • Metalul 
București — Gaz metan Mediaș: L 
HRISTEA (Alexandria).

SERIA a IlI-a
• Metalurgistul Cugir — Unirea 

Arad: S. DRAGULICI (Drobeta Tr 
Severin) • Textila Odorhei — C.F.R. 
Timișoara: I. CÎMPEANU (Cluj) • 
Gloria Bistrița — Minerul Baia Ma- 
re: R. STINCAN (București) • MU 
nerul Cavnic — Olimpia Oradea : 
P. BRATANESCU (Suceava) • O- 
limpia Satu Mare — Ind. sîrmei C 
Turzii: T. DRAGHICI (București) • 
l'.M. Timișoara — Minerul Anina: 
1. CH1LIBAR (Pitești) • Corviuul 
Hunedoara — Mureșul Deva : N. 
CURSARU (Ploiești) • F.C. Bibor — 
Arieșu] Turda: GH. POPOVICI (Bucu
rești) ® Victoria Cărei — Vulturii 
Textila Lugoj: V. GRIGOIIESCU 
(Craiova).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

SERIA I: UN LIDER MERITUOS - LICEUL
în 1973, duelul fotbalistic Bacău — 

Iași (la nivelul echipelor de eopH și ju
niori, bineînțeles) a revenit, fără drept 
de apel, tinerilor jucători din orașul de 
pe Bistrița. înființarea Liceului de fot
bal a țintărit decisiv în această dis
pută. La încheierea ediției trecute a 
campionatului, liceenii băcăuani au ocu
pat primul loc în serie, califlcindu-se 
pentru turneul final. Acum, după cele 
13 etape ale turului, tot ei se află pe 
primul loc al seriei.

Dorel PRICOP — Mircea CRAINICIUC, 
Pavel PANAITE, Marcel POPESCU, Nl- 
colae URSU — Petrișor CIOBĂNAȘU, 
Hainz ISAC — Eugen pelin, ciprian 
ANGHELUȘ, Francisc POLCZER (Pavel 
ILIE), Ioan RUSU... Așa s-a prezentat, 
aproape etapă de etapă, echipa primu
lui Și singurului liceu de fotbal din 
țară. Mat puțin au jucat, în acest tuc 
de campionat. Emil Cobuz, Constantin 
Butnaru, Stelian Mereuță, Puiu Anghel 
și Ioan Asande. Liceul de fotbal Bacău, 
este un lider de toamnă merituos, des-

pre al cărui joc nu se pot spune decit 
lucruri frumoase. Semnificative, in 
această privință, ni se par a fi afirma
țiile citorva arbitri care au condus me
ciurile echipei din Bacău. „Liceul de 
fotbal este o formație alcătuită din jucă
tori cu reale calități, buni tehnicieni, 
masivi, avînd o condiție fizică foarte 
bună. Mi-au plăcut, îndeosebi, Anglicluș, 
Ursu și Panaite..." (Gh. Arhire — Su
ceava). „Mi-e foarte greu să remarc pe 
cineva din echipa Liceului de fotbal, 
care a jucat excelent. Totuși, Panaite, 
Isac și Rusa mi se par a fi jucători de 
certă perspectivă..." (I. Bartolomeu — 
Pașcani).

Dar, dacă victoria de... toamnă a Li
ceului era oarecum previzibilă, surprin
zătoare, șl plăcută în același timp, apare 
ascensiunea Scolii sportive Tecuci, cla
sată înaintea altor două favorite, s.c. 
Bacău șl „Poli“ Iași. La aceste echipe 
fruntașe evoluează cițiva jucători buni, 
de perspectivă: State (Se. sp. Tecuci). 
Chitara șl Solea (S.C. Bacău), Stuparu

în obiectiv Divizia C

SANCȚIONAREA UNOR GRAVE ACTE
DE INDISCIPLINĂ Șl NESPORTIVITATE

Codașele seriei a II-a și a IV-a, 
Locomotiva Adjud și, respectiv, 
Arrubium Măcin au fost principa
lele subiecte ale ultimei reuniuni 
a comisiei de disciplină a federa
ției. La Adjud și Măcin s-au pe
trecut grave, inadmisibile acte de 
indisciplină și nesportivitate de care, 
n-au fost străini o parte dintre 
spectatori, jucători și, ceea ce este 
mai grav, conducerile formațiilor 
respective.

Dar iată, pe scurt, ce s-a întîm- 
pLat. La Adjud, după meciul Loco
motiva (locul 16)—Relonui Săvi- 
nești (locul I) din etapa a 13-a 
(scor 2—3) arbitrul C, Bizinichi 
(București) a fost lovit de către 
unii jucători și spectatori iar con
ducerea echipei, în frunte cu in
structorul J. Mărcuță, în loc să 
asigure integritatea corporală a 
conducătorului jocului n-a inter
venit. Ba, mai mult, după ce, în 
prealabil, li s-au cerut arbitrilor 
chitanțele pentru baremul de ar
bitraj, nu li s-au plătit sumele ce 
li se cuveneau! Epilogul acestui 
incident grav: interzicerea drep
tului de organizare a jocurilor de 
campionat la Adjud, pe timp de 
patru etape, suspendarea jucătoru
lui V. Stîngaciu (recidivist în ma
terie) pe trei etape, mustrarea pen
tru întreaga echipă, interzicerea 
dictată instructorului J. Mărcuță de 
a asista echipa în 
de un an, suspendarea din 
de delegat al asociației, a 
Cojocaru. Mai sînt însă 
conducători ai Locomotivei 
care, prin atitudinea 
cele întîmplate se fac vinovați. 
Oare tov, P. Grosu, 
prim-vicepreședintele 
care au fost prezenți la acest meci, 
și după cum declarau în fața co
misiei — „n-au văzut nimic", nu 
au nici o vină ? Tov. P. Grosu n-a 
fost străin nici de faptul că arbitri-

teren timp 
funcția 
lui FI. 
și alți 
Adjud, 

lor față de

și I. VasiPu
C.O.E.F.S.,

umf — Sportul Ctorogîrla (Dlv. C), 
teren Laromet ora 11: Tehnometal
— Olimpia Giurgiu (Div. C), teren 
Electronica, ora 11: Electronica — 
Sirena (Div. C), teren F.R.B. ora 11: 
I.O.R. — Unirea Tricolor (Div. c).

HOCHEI: patinoar „23 August", 
ora 17: România — Bulgaria,

JUDO: sala Fioreasca, ora 9,30: 
meciurile ultimei etape a Diviziei A.

POPICE: arena Voința, ora 8; În
trecerile de perechi mixte din ca
drul competiției internaționale „Cupa 
Carpați".

RUGBY: teren Gloria, de la ora 9: 
Sportul studențesc — Vulcan, Glo
ria — Chimia Năvodari; teren Vul
can, ora 10: Dinamo — știința Pe
troșani (partide în cadrul Diviziei A).

ȘAH: aula I.P.G.G., ora 16: finala 
campionatului național masculin 
(runda a 16-a).

SCRIMĂ: sălile clubului I.E.F.S., 
ora 8: ultima etapă a campionatului 
divizie! A.

TENIS DE MASA: sala Progresul, 
ora 9: I.E.A.B.S. Buc. — Progresul 
Buc. (m), ora 11.30: Politehnica Buc.
— Universitatea Craiova (m), ora 16: 
Locomotiva Buc. — Voința Buc. (m)
— meciuri în cadrai Diviziei A.

TIR: poligonul Dlnamo, de la ora 
8,30: Întrecerile etapei a IH-a a di
viziei Capitalei, la arme cu aer com
primat.

VOLEI: sala Giulești, de la ora 9: 
Confecția — Electra (ra B), Locomo
tiva — Medicina (m B), sala URE- 
MOAS, ora 10: Confecția — Univer
sitatea Iași (t B).

DE FOTBAL BACĂU

lor nu li s-au plătit drepturile bă
nești. Dînsul spunea chiar în șe
dința comisiei: „Nu am dat banii 
arbitrilor pentru a atrage, în felul 
acesta, atenția federației asupra ar
bitrajului sub orice critică și să 
fim chemați Ia F.K.F. ca să 
tăm cum au condus respectivii 
joc“. Ciudată optică a unui 
ducător (! ? !).

La Măcin, după partida dirftre 
formația locală Arrubium (locul 16) 
și Rapid Fetești, din etapa a 14-a 
(scor 2—2), s-a înregistrat un in
cident asemănător dar existînd, în 
plus, o altă infracțiune, și anume 
o substituire de jucător : Eugen lo- 
nescu, care nu avea drept de joc, 
fiind suspendat cu o săptămînă în 
urmă, a folosit legitimația unui 
coechipier : el a și provocat scan
dalul, insultînd și lovind pe arbi
trul V. Măndescu (București). 
Sancțiunea dată echipei Arrubium : 
retragerea dreptului de organizare 
pe patru etape, suspendarea jucă
torului E. Ionescu pe 6 luni, pro
punerea de a 
pe antrenorul

Sperăm că 
deși destui de 
vitatea actelor de huliganism și 
nesportivitate — să aibă efectul 
unei revizuiri a atitudinilor con
ducătorilor, antrenorilor, instructo
rilor, jucătorilor și de a declanșa 
o mai susținută muncă de educație.

(„Poli” Iași). Alături de 
evidențiat, prin jocul lor 
(Rulmentul), promovat și 
țională, Stratulat (Liceul 
Nemțeanu (Cehlăul) etc.

Seria I a campionatului ____ , ...
cate, și deficiențe, Îndeosebi de ordin 
organizatoric. La Victoria Roman, care 
a solicitat F.R.F. să-i Înființeze un cen
tru nu există nici un fel de preocupare 
pentru juniori (!?) Argumentăm prin- 
tr-un singur exemplu concludent. Scrie 
în raportul său (la meciul Victoria — 
c.s.M. Suceava) arbitrul băcăuan Petre 
Gherfași: „Echipa Victoria n-a tost În
soțită de antrenor, de nimeni din partea 
asociației. Ea este alcătuită din niște 
tineri certați cu disciplina, eu podoabe 
capilare ea... fetele, mereu puși pe cear
tă. în lunga mea carieră de arbitru 
n-am mai întîlnit atlta dezinteres din 
partea unei asociații față de o compe
tiție de nivel republican"... inutil, cre
dem,. orice comentariu In plus.

Alte două mări' deficiente au fost re
liefate pregnant de cele 13 etape ale tu
rului: neprpzentarea multor arbitri — 
tușlerii, în special — la partidele la 
care au fost delegați (Victoria Roman — 
C.S.M. SUțeava, S.C. Bacău — Liceul 
2 iași. c.F.H. Pașcani — Unirea Focșani 
etc.) și foarte slaba popularizare a me
ciurilor juniorilor. Răsfoind atent fo
ile de arbitraj ale seriei am gă
sit notată in ele de NOUA ori propune
rea, ca partidele campionatului „să se 
joace în deschiderea celor de Divizia B 
sau C“. Sigur că ar fi bine. Doar ni
meni, absolut nimeni, nu oprește clu
burile șl asociațiile să programeze me
ciurile propriilor echipe de juniori Îna
intea confruntărilor divizionarelor B, C 
sau chiar A.

Laurențiu

aceștia, s-au 
bun, și Filler 
in echipa na- 
nr. 2 Iași),

oferă, din pă

DUMITRESCU

ară- 
acest 
con-

!

1. Lie. de fotbal Bacău
2. șc. sp. Tecuci
3. S.C. Bacău
4. Poll. Iași
5. Rulmentul Bîrlad
6. C.S.M. Suceava
7. Se. sp. Gh. Gh. Dej
8. Ceahlăul P. Neamț
9. Unirea Focșani

10. Llc. Sp. Focșani
11. Llc. nr. 2 Iași
12. Știinta Bacău
13. C.F.H. Pașcani
14. Victoria Roman

8 3
8 3
7 4
7 1
7 1
6 2
4 4
4 1

1 42- 3 22
2 40— 9 31
2 38— 9 19
2 36—10 19
2 za— 9 18
5 21—20 15
5 16—19 15
5.22—16 14
5 20—19 12
8 14—20 9
8 20—33 8
8 7—34 8

10 13—34 4
13 4—86 0

CONSFĂTUIREA
CU ANTRENORII CENTRELOR 

DE COPII Șl JUNIORI 
Șl DE LA UNITĂȚILE 

de Învățămînt
destitui din funcție 
P. Simion .
aceste sancțiuni — 
blînde față de gra-

T. RABȘAN

Sala Dlnamo din Capitală va găz
dui, de luni dimineață, consfătuirea 
cu antrenorii centrelor de copii și 
juniori și de la secțiile de fotbal 
din unitățile de învățămînt.

Cu acest prilej vor fi puse în 
discuție problemele ce stau în fața 
acestor unități fotbalistice și se 
va face un util schimb de expe
riență între antrenorii ce pregă
tesc schimbul .de mîine al actua
lilor jucători.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
2 DECEMBRIE 1973

BANI, AUTOTURISME
Șl EXCURSII IN U.R.S.S

LENINGRADMOSCOVA

AZL ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 30 NOIEMBRIE 1973

Fond general de premii: 896.666 lei

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
Plata premiilor va începe in Capitală de la 8 decembrie 1973 pînă la 30 

ianuarie 1974 ; în țară de la 12 decembrie 1973 pînă la 30 ianuarie 1974 
inclusiv,

l-o : 34 28 71 3 88 65 85 62 55 
a ll-a : 75 33 44 64 47 69 14 18 52

Butetel reflacțaja de LOȚpjPRQftpsi’ORȚ



TREI ANTRENORI DE PESTE HOTARE RĂSPUND LA ÎNTREBAREA;

CE IMPRESIE V-A FĂCUT NOUA ECHIPĂ MASCULINĂ
VM mai amintiți! Se apropiau Jocurilor Olimpice de la Miinchen și 

selecționata mascuIinS de handbal a țării noastre nu-și găsea deloc ca
dența. Insuccese pe teren propriu, comportări, uneori mediocre, o com
ponență eteroclită, care nu putea conferi echipei forță ți omogenitate. Au 
urmat marile întreceri olimpice, handbaliștii români, urcind pe podium 
ți !ntorcindu-se acasă cu medaliile de bronz. După aceasta, un an de 
liniște. Dar, a fost o liniște doar aparentă, pentru că s-a lucrat serios, 
s-au pus bazele unei noi formule de echipă, cu un alt stil de joc, cu 
mai multă vigoare și forță (prin masiva infuzie de tineret). O acțiune, în 
fond, de loc ușoară. In ee măsură 
din acest sezon: trei mari turnee
In intilniri bilaterale.

Sînt, însă, aceste rezultate pe

ea a reușit o pot proba rezultatele 
internaționale cîștigate, alte succese

deplin concludente ? Răspunsul nu-i 
ușor de dat, ținînd seama de faptul că, în majoritatea cazurilor, se vor 
găsi argumente pro și contra. Iată motivul pentru care, profitind de 
prezența lor Ia Cluj, am solicitat unora dintre cei mai reputați tehnicieni 
din lume, antrenori a trei reprezentative, părerea lor despre actuala se
lecționată română, rugîndu-i să ne spună observațiile lor cu privire la 
calitățile și defectele ei.

O echipă tînără și din infrrngeri
poate învăța

IVAN SNOJ
(Iugoslavia): „Eu 
cunosc, poate mai 
bine . ca alți co
legi, handbalul 
românesc și o 
spun — de fapt, 
am spus-o încă 
din vară, după ce 
selecționata ro
mână a cucerit 
Trofeul Iugoslavia 
— că actualul Iot 
de care dispu

ne această reprezentativă este mai 
valoros ca în trecut. Am convin
gerea că formația de azi a Româ
niei este mai bună decît cea care 
a fost prezentă la J.O. și chiar 
decît cea care a evoluat la C.M. 
din 1970. De ce spun acest lucru? 
în primul rînd, pentru că acum 
fiecare jucător din echipă este un 
pericol pentru poarta adversă și 
nu ca înainte cînd totul se baza pe 
capacitatea de finalizare a ace
lui mare handbalist care a fost 
Gruia. Dacă pînă la începerea noii 
ediții a C.M. românii își vor pune 
la punct sistemul defensiv și dacă

în această direcție vor învăța 
să-șî stăpînească mai bine reacți
ile — fiind foarte tineri, sînt și 
foarte nervoși, dornici să intre 
repede, mai repede decît este po
sibil uneori, în posesia mingii, 
ceea ce îi duce Ia comiterea unor 
grave erori — atunci, indiferent 
de cum se vor pregăti ceilalți, ei 
vor putea fi socotiți printre prin
cipalii favoriți. Lipsa de stăpînire, 
de coordonare, de luciditate sînt, 
de altfel, evidente și în 
aceea, 
și ingenioasele acțiuni 
mânilor sînt stopate, ei 
tră apoi greu în ritm, în felul a- 
cesta reușim noi să contracarăm, 
atunci cînd putem, firește, verva 
ofensivă a echipei române. în sfîr- 
șit, ar mai fi de spus ceva. Aveți 
o selecționată tînără, cu mari per
spective. Dar, pe tinerii jucători 
români, ca pe orice sportivi mai 
cruzi, îi pîndește o oarecare doză 
de supraîncredere în forțele pro
prii. Este un 
poate fi evitat 
frîngeri!“

atac. De 
în clipa în care rapidele 

ale ro- 
își rein-

pericol,mare
prin cîteva...

ce 
in

Handbalul românesc rămtne o forță
pe plan mondial I

ANATOLI EVTUȘENKO
nea Sovietică):

(Uniu-
Românii au con

firmat că marile succese pe care 
le-au obținut nu sînt întîmplătoa- 
re. în momentul cînd, după J.O., 
au pierdut cîțiva mari jucători 
(numai exemplul lui Gruia este, 
cred, edificator) cu toții am cre
zut că selecționata română nu se 
va mai număra printre favoritele 
viitoarei ediții a C.M. Spre sur
prinderea tuturor, cînd reprezen
tativa României a apărut în are
na internațională, după o pauză 
de un an, a dovedit că a rămas 
la fel de valoroasă. Eu nu văd 
vreo diferență între echipa de a- 
cum și cea dinainte. In locul lui 
Gruia se află în prezent Birtalan, 
iar toți ceilalți tineri handbaliști 
români fac dovada că au o foar
te bună mobilitate și o tehnică 
individuală demnă de invidiat 
dacă ținem seama de vîrsta lor. 
în ceea ce privește apărarea, unde 
am impresia că mai există încă

DE HANDBAL A ROMÂNIEI?
handbal ți că succesele obținute 
sînt pe deplin meritate, aaast sport 
bucurîndu-se în țara dvs. de o

mare răspîndire în rîndurile ti
neretului șl de aportul prețios al 
unor tehnicieni prlcepuțî."

Pe români doar In finală aș vrea
să-i tntilnesc...

am apre- 
reprezen- 
României 
este la 
puternică

s-a arătat

HANS SEILER 
(R. D. Germană): 
„încă înainte de 
Jocurile Olimpi
ce, noi 
ciat că 
tativa 
nu mai 
fel de
cum
la C.M. din 1970. 
Și, totuși, în 
lupta pentru me
daliile de bronz 
la J.O. noi am 
pierdut. Este ceva 
curios la această 
selecționată ro
mână... O combi
nație de calități 

și de inteligențătemperamentale 
tactică individuală, dublate ~cîte- 
odată de o mare ambiție, care o 
fac irezistibilă. Alteori lucrurile 
se petrec invers și românii pierd, 
chiar la scoruri categorice, tocmai 
atunci cînd se părea că au prima 
șansă. înclin să opinez că le lip

sește disciplina tactică, stăpînirea 
de sine, poate chiar maturitatea 
în cazul acestei noi formule de 
echipă. Doriți o comparație cu ve
chea reprezentativă a țării dvs ? 
Nu-i greu de făcut. Atunci, în

Pe 
șut a unui 
iar azi for- 
un joc co

pe extreme, 
dinamic pe semicerc, 
se creează mai greu 
gol, și — surprinză- 
un șuter remarcabil 

cum este Birtalan. Se vede că este 
altceva. Desigur, nu se poate spu
ne că reprezentativa 
atins punctul maxim 
sale. Dar, ținînd seama de tinere
țea componenților săi, este cert că 
va progresa, va căpăta mai multă 
personalitate, mai mult calm, mai 
multă siguranță în joc. Sincer să 
fiu, eu n-aș dori să-i întîlnesc pe 
handbaliștii români decît în finala 
campionatului mondial. Sper că nici 
ei n-ar avea nimic împotrivă...”

greu de făcut. Atunci, 
preajma J.O., totul se baza 
punerea în poziție de 
singur jucător : Gruia, 
mația română practică 
lectiv, cu finalizări de 
cu un joc 
unde totuși 
situațiile de 
tor — cu

română a 
al valorii

Acestea sînt opiniile antrenorilor a trei dintre cele mai puternice 
formații masculine de handbal din lume. Desigur că în discuțiile purtate 
au mai apărut și unele aprecieri ceva mai complezente. Le-am evitat, în 
mod deliberat, păstrînd esența considerațiilor acestor reputați tehnicieni, 
în speranța că, în primul rînd, tinerii noștri jucători — firește, nu numai 
ei — yor înțelege că obținînd bunele rezultate din acest sezon, dovedind, 
deci, posibilitățile de care dispun, au datoria să se concentreze mai mult, 
să nu-și risipească energia pe nici o altă cale (fie ea cît de... „plăcută”), 
onorînd în continuare palmaresul handbalului și al întregii mișcări spor
tive din (ara noastră.

Călin ANTONESCU

ASTA SEARĂ, LA CREIL, LÎNGĂ PARIS

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ DE BOX
FRANȚA - ROMANIA (tineret)

fo o- 
Pa- 
ele-

CREIL, 30 (prin telefon).
După un zbor liniștit, cadeții 

xului românesc au aterizat la 
ris, iar după puțină vreme, un 
gant autocar i-a transportat în lo
calitatea Creil, din apropierea ca
pitalei Franței, unde, sîmbătă sea
ra, va avea loc întîlnirea Interna
țională amicală dintre reprezentati
vele de tineret ale Franței și Româ
niei.

Confruntarea se anunță deosebit 
de interesantă prin faptul că am
bele federații doresc, de pe acum, 
să verifice o parte dintre candidații 
lor pentru campionatele europene 
de tineret, din anul viitor, de la 
Kiev. în echipa română au fost 
incluși boxeri cu o experiență mai 
mare a ringului cum sînt Remus 
Cozma, Ion Șulă, Ilie TîrîJă, Ion 
Vladimir, Marcel Lupu sau Vasile 
Croitorii, dar și tineri în plină afir
mare ca Mihai Ploieșteanu, Ion Bu- 
dușan sau Gheorghe Matachi. Du
pă cum se vede, sînt o parte din
tre pugiliștii cu aspirații la titula
rizarea în lotul național pregătit 
de antrenorul emerit Teodor Nicu- 
Iescu pentru C.E. de tineret. în me
ciurile din această seară, fiecare 
va încerca să demonstreze că este 
capabil a face față dificilelor dispu
te din cadrul campionatelor conti
nentale de anul viitor. De 
antrenorul emerit Marcu 
care-î însoțește la această 
este optimist în eeea ce
comportarea elevilor săi. El speră 
să obțină ’ cu tinerii sportivi un re
zultat satisfăcător, o victorie de

prestigiu pentru boxul din Româ
nia.

Pe de altă parte, gazdele sînt 
dornice de o evoluție corespunză
toare. care să le asigure succesul 
îh întîlnirea cu pugiliștii români. 
Ziarele acordă atenție confruntării 
și în majoritatea lor. fac pro
nosticuri favorabile reprezentanți
lor cocoșului galic. Antrenorii fran
cezi, cu toate eforturile depuse, nu 
au reușit, deocamdată, să găsească 
un sportiv pentru categoria grea, 
astfel că se vor desfășura doar 10 
partide, de la semimuscă la semi
grea. Dar iată programul complet 
al întîlnirii internaționale amicale 
Franța—România (echipe de tine
ret): Joseph Simoes — Remus Coz
ma, Youseif Onld — Ion Șulă, 
Georges Lietaer — Memet Iuseim. 
Gabriel Lamperti — Mihai Pioieș
teanu, Petrick Christ — Ion Vladi
mir, Philippe Dumont — Ion Bu- 
dusan. Christian Gracia — Ilie Ti- 
rîlă, Christian Rebeyroles — Marcel 
Lupu, Paul Seiminor — Vasile 
Croitoru, Erik Kopelc — Gheorghe 
Matachi.

In C.C.E., la baschet:

POLITEHNICA (f)

ÎNVINGĂTOARE,

DINAMO (m) ÎNVINSĂ

altfel, 
Spacov, 
partidă, 
privește

IN PRELIMINARIILE C.M. 
DE FOTBAL

La Port au Prince (Haiti) 
început întrecerile turneului 
al zonei Americii de Nord, 
trale și Mării Caraibilor

an 
final 
Cen- 

pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal.

în primul joc, echipa Hondura
sului a întîlnit formația Trini- 
dad-Tobago, pe 
scorul de 2—1 
fost marcate de 
Hernanez (min. 
vid (min. 61).

care a învins-o cu 
(1—0) .Golurile au 
Guifarrd (min. 32), 
51), respectiv Da-

FIȘIER

unele lacune, 
handbaliștii ro
mâni încearcă să 
aplice o variantă 
a cunoscutului 
sistem de apărare 
suedez (3-|-3), va
riantă pe care o 
consider de mare 
perspectivă. Din 
păcate, în mijlo
cul acestei apă
rări nu se află 
numai jucători 
înalți șl, totoda
tă, rapizi. Gu- 
nesch și Kicsid 
și-au pierdut ceva 
din vitalitate, iar 
Stockl, cu toată
ambiția luî, nu poate să rezolve 
blocarea șuturilor ce pornesc din 
mîna handbaliștilor înalți. în con
cluzie, este evident că românii au 
probat tuturor că ei sînt absolut 
pe drept campioni ai lumii la

THE GUARDIAN

ROMANII
AU IMPRESIONAT

LA VALENCE
Intr-un comentariu despre ultimele 

meciuri internaționale de rugby 
disputate pe continentul european, 
ziaristul David Frost de la cotidianul 
„THE GUARDIAN" din Manchester 
se referă și la partida dintre selecțio
natele Franței și României, desfășu
rată Ia Valence. Iată îeprodus din 
articolul gazetarului britanic, pasa
jul respectiv :

„Intr-unui dintre ultimele meciuri 
de pregătire ale selecționatei cocoșu
lui galic pentru «Turneul celor 5 na
țiuni», cel cu reprezentativa Româ
niei, rugbyștii francezi au fost cîști- 
gători norocoși, oarecum împotriva 
cursului jocului. Meciul anual al e-

ECHIPELE FEMININE DE HANDBAL
VOR AVEA CONDIȚII OPTIME 

DE ETALARE A VALORII
O Delegatul I. H.F., prof. LUCIAN GRIGORESCU, ne relatează aspecte dintr-o recentă
vizită în cele 9 orașe din Iugoslavia care vor găzdui a V-a ediție a C.M.

După cum se știe, între 8 și 15 
decembrie se va desfășura în 9 orașe 
din Iugoslavia cea de a V-a ediție 
a campionatului mondial de hand
bal feminin. Recent, prof. LUCIAN 
GRIGORESCU, secretar general al 
F.R.H., a vizitat — în calitate de 
delegat al I.H. F. (Federația Inter
națională de Handbal) — bazele 
sportive care vor găzdui meciu
rile celor 12 reprezentative na
ționale (Iugoslavia, Danemarca, 
Olanda, Ungaria, R. F. Germania, 
Cehoslovacia, România, Norvegia, 
Japonia, R.D. Germană, Polonia și 
Uniunea Sovietică) calificate la a- 
cest turneu final. Iată ce ne-a re
latat prof. Lucian Grigorescu :

„De la bun început, doresc să 
relev faptul că gazdele — federa
ția iugoslavă de specialitate, comi
sia centrală de organizare a C.M., 
comisiile locale — depun eforturi 
considerabile pentru a organiza în 
cele mai bune condițiuni cea de a 
V-a ediție a campionatului mon
dial de handbal feminin. Nenumă- 
rați entuziaști susținători ai aces
tui sport muncesc, de multă vreme, 
fără preget pentru ca suprema 
competiție a handbalului feminin

să se bucure de cele mai • optime 
condiții de desfășurare. S-au făcut 
mari investiții pentru construirea 
de noi săli sau pentru amenaja
rea celor existente, 
gurate condiții 
gătire pentru 
tive naționale, 
pentru oficiali 
zentanți ai presei, care au 
tat acreditarea. Din cite 
putut da seama, există un 
interes și 
lor.

Desigur, 
„Sportul" 
amănunte 
in care vor juca handbalistele din 
reprezentativa României. Ele vor 
susține meciurile din grupa B în 
localitatea Zavidovici, situată la 
530 km de Belgrad. Sala — la care 
se lucra 
mele — 
brie. Ea 
1000 de 
joc este 
un material 
vor locui la hotelul Balkan (situat 
la 10 km de Zavidovici), iar oficia
lii și ziariștii la Doboj (52 km

au fost asi
de cazare și pre- 
cele 12 reprezenta- 
condiții de 

și numeroși
lucru 

repre- 
solici- 
mi-am 

mare 
în rîndurile spectatori-

pe cititorii ziarului 
îi interesează îndeosebi 
referitoare la condițiile

încă în momentul vizitei 
a fost gata la 24 noiem- 
poate cuprinde pînă la 

spectatori. Suprafața de 
acoperită cu „regupol", 

sintetic. Sportivele

REUNIUNEA COMITETULUI DIRECTOR

depărtare). Așa după cum se știe, 
la Zavidovici vor evolua reprezen
tativele României, Japoniei și Nor
vegiei. Primele două clasate în a- 
ceastă grupă (nutrim speranța că 
printre ele se va afla și echipa Ro
mâniei) vor juca în grupa semifi
nală I, la Negotin. Există, desigur, 
dificultatea că ambele formații vor 
trebui să facă în ziua liberă (11 
decembrie) un drum de 835 km, 
de la Zavidovici la Negotin, adică 
să călătorească aproximativ 13 
ore. Organizatorii ne-au asigurat, 
însă, că vor lua măsurile necesare 
pentru ca acest drum să fie cît 
mai puțin obositor. La Negotin se 
află o sală (căreia i s-au adus 
unele retușuri) cu o capacitate de 
aproximativ 1300 de locuri. Su
prafața de joc: parchet.

In fine, finalele vor avea loc 
la 15 decembrie, la Belgrad, în 
sala „Pionir", ale cărei tribune pot 
găzdui 7 000 de spectatori. Supra
fața de joc este acoperită cu par
chet. Și în celelalte localități pe 
care le-am vizitat (Zagreb, Varaz- 
din, Sibenik ș.a.) am constatat ace
eași evidentă grijă pentru buna 
organizare a competiției, același 
entuziasm. Nutresc speranța că e- 
chipele vor 
diții optime 
lor, pentru 
la care le
și puterea lor de luptă".

chipei Franței contra rugbyștilor ro
mâni s-a terminat cu scorul de 7—6 
în favoarea gazdelor, dar trebuie să 
nu uităm că oaspeții au condus pînă 
cînd nu mai rămăseseră decît patru 
minute înainte de fluierul final. 
Franța a aliniat cea mai puternică 
echipă a sa la ora actuală, iar în 
plus nici măcar scuza arbitrajului 
n-ar putea fi invocată de gazde, pen
tru că la centru s-a aflat experimen
tatul conducător de joc irlandez Pad
dy d’Arcy. De fapt, după cum s-a 
văzut, cei nemulțumiți de arbitraj 
ar fi trebuit să fie jucătorii români, 
care au acuzat că 1_______ ~
land Bertranne nu a fost cprectă.

Rezultatul de la
Ia două întrebări. _ _ ______
va trebui să-1 aflăm cît de curînd. 
Oare echipa reprezentativă a Româ
niei nu este în momentul de față su
ficient de bună pentru a i se încre
dința cinstea de a fi parteneră de joc 

selecționatelor din Marea Britanic ? 
Apoi, cît de puternică va fi Franța 
în apropiatul turneu internațional ? 
La prima dintre întrebări, trebuie 
să reamintim că România a pierdut 
în turneul pe care l-a efectuat nu de 
mult în Argentina (turneu inițial 
stabilit pentru echipa Angliei, care 
însă a preferat în cele din urmă să 
plece în Noua Zeelandă) ambele me
ciuri oficiale susținute în compania 
rugbyștilor din reprezentativa țării 
gazdă, sau „Pumele" cum li se mai 
spune jucătorilor argentinieni. Cu 
toate acestea, se pare că turneul din 
Argentina a dat noi forte selecțio
natei române, i-a întărit și modificat 
substanțial maniera de joc.

In viitorul apropiat va fî _foarte 
normal ca echipei de 
niei să i se acorde 
drepturi de a întîlni, 
patru reprezentative 
cum au căpătat anul 
natele Japoniei și Argentinei. Rug- 
byștii români, este adevărat, sînt 
dezamăgiți întrucîtva de turneul pe 
care l-au efectuat anul trecut în 
regiunile Devon și Cornwall, dar 
forma lor din acel turneu nu ar mai 
trebui să fie un impediment în calea 
stabilirii datelor unor turnee șl me
ciuri cu echipe britanice, mai ales 
acum, după excelentul meci teușit 
împotriva Franței".

■miiii iivwhill'll

SE AȘTEAPTĂ PERFECTAREA

încercarea lui Ro-

Valence îndeamnă 
al căror răspuns

rugby a Româ- 
măcar aceleași 
în turneu, cele 

britanice, așa 
acesta selecțio-

MECIURILOR OFICIALE
Răspunzînd la rubrica „întrebarea 

zilei" unui cititor, care întreabă le
gitim; „de ce rugbyștii români nu se 
întîlnesc cu cei britanici ziaristul 
francez Henri Garcia, de la cotidianul 
de specialitate „l’EQUIPE”, scrie ur
mătoarele :

„între 1950 și 1958 au existat mai 
multe meciuri româno-britanice, 
disputate intre selecționate regio
nale sau echipe de club. Apoi, ca ur
mare a unei decizii a lui Internatio
nal Board asemenea utile partide 
n-au mai avut loc în 1971, cu ocazia 
sărbătoririi centenarului ]ui Rugby 
Union (n.n. — denumirea oficială a 
federației britanice de rugby), odată 
cu diverși conducători ai asociațiilor 
naționale de rugby din întreaga lu
me, au fost invitați și mai mulți pre
ședinți de federație din țările din 
estul continentului european. A avut 
loc cu această ocazie și un congres 
mondial, ținut la Cambridge, în 
cursul căruia britanicii au arătat ten
dința de a relua contactele sportive 
cu unele țări, și în mod special cu 
federația de specialitate din Româ
nia. In sezonul trecut, o selecționată 
românească de rugby a și efectuat 
un turneu de mai multe meciuri în 
Anglia, lucind în comitatele Cornwall 
și Devon.

Aceste schimburi sportive vor tre
bui în mod normal să se intensifice, 
și nu este deloc imposibil ca într-un 
viitor destul de apropiat să fie 
perfectate chiar meciuri oficiale între 
România și țările membre ale lui 
International Board. Lărgirea indis
cutabilă a calendarului competițional 
al selecționatelor britanice — dovedit, 
între altele, și de turneele reprezen
tativelor Japoniei și Argentinei — 
este un prim, dar foarte util, indiciu 
în această privință".

găsi în Iugoslavia con- 
pentru etalarea valorii 
obținerea rezultatelor 

dau dreptul pregătirea

AL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE CICLISM 
sportive la recentul Congres olim
pic de la Vama, privind revizuirea 
articolului 26 din Carta Olimpică, 
în sensul ca fiecare federație să 
stabilească în viitor normele spe
cifice de calificare la Jocurile O- 
limpice.

Comitetul director a luat act de 
candidaturile federațiilor din Japo
nia, R.F. Germania și Anglia pen
tru organizarea campionatelor 
mondiale (profesioniști și amatori) 
din anul 1977. Țara organizatoare 
a campionatelor mondiale din 
1977 va fi desemnată cu prilejul 
Congresului Uniunii internaționale 
de ciclism, care se va ține anul 
viitor.

GENEVA, 30 (Agerpres). — Co
mitetul director al Federației inter
naționale de ciclism amator, întru
nit la Geneva, a hotărît să pro
pună Comitetului internațional o- 
limpic înscrierea în programul 
Jocurilor Olimpice a probei de 
semifond cu adițiune de punffte. 
După cum se știe, C.I.O. a hotărît 
excluderea din programul Olim
piadei a cursei de tandem și re
ducerea la doi (pentru fiecare ța
ră) a numărului de participanți 
în probele de viteză.

Federația internațională de ci
clism amator s-a declarat de acord 
cu propunerea făcută de majori
tatea federațiilor internaționale
• '•   11. muI n„ IIH !!!

Evoluînd la Viena, în cadrul opti
milor de finală ale C.C.E., campioa
na feminină de baschet a României, 
Politehnica București, a repurtat un 
succes net, învingînd formația Union 
Garant Viena cu scorul de 94—73 
(43—40). în prima repriză, întrecerea 
a fost echilibrată, dar în cea de a V 
doua bucureștencele au jucat foarte 
agresiv în apărare și, ca urmare, au 
realizat numeroase intercepții și con
traatacuri, încheiate cu coșuri spec
taculoase.

Prin acest succes, Politehnica este 
practic calificată pentru una din gru
pele sferturilor de finală ale com
petiției. Meciul retur cu Union Ga
rant va avea Ioc joi la ora 17, în 
sala Floreasca.

Alte rezultate din C.C.E. la fete l 
Ignis Mataro (Spania) — L.K.S. Lodz 
47—79 (28—39), D.B.C. Alost (Belgia) 
— Standa Milano 56—63 (26—37), 
Edinburgh — Slavia Praga (s-a dis
putat și meciul retur) 31—107 și 38— 
95 (Slavia s-a calificat în „sferturi”), 
Maccabi Tel Aviv — U.C. Clermont 
Ferrand 49—67 (24—27), Y. G. An
kara — Marița Plovdiv 58—96 (27— 
49). Jocurile retur vor avea loc săp- 
tămîna viitoare.

'•ir
în optimile de finală ale C.C.E. la 

băieți, la Anvers s-a desfășurat în
tîlnirea Racing Ford — Dinamo Bucu
rești. Gazdele au obținut 
scorul de 75—65 (38—38). 
avea loc joi 6 decembrie 
în sala Floreasca.

Tot în C.C.E. la băieți, 
registrate următoarele 
U.S.C. Heidelberg — Real Madrid 
54—92 (31—46). I. F. Solna (Suedia) — 
Radnicki Belgrad 67—78 (36—46), Al.a- 
demik Sofia — Dukla Olomotrc 
(Cehoslovacia) 83—65 (47—34), Pana- 
thinaikos Atena — Berck (Franța) 
99—80 (49—36).

Meciurile retur, joi 6 decembrie.

victoria cu 
Returul va 
(ora 18,30),

au fost în- 
rezultate :

TENIS

CHRIS EVERT (S. U. A.)
S-ar fi părut că sezonul ’73, pri

mul în care a atacat ferm piscurile 
tenisului feminin, nu se va încheia 
pentru Chris Evert la cota marilor 
speranțe. E drept, ea a dominat cu 
autoritate circuitul „INDOOR” ameri
can de lamă pină In primăvară, dar 
a capotat în marile clasice ale sezo
nului liber, fiind stopată de rache
tele consacrate Court șl King. Și 
deși păstra pînă înainte de finiș un 
avans apreciabil (35 p) în clasamen
tul Marelui Premiu — F.I.L.T. femi
nin, acesta ar fi putut dispare dacă 
ea nu și-l apăra în ultimul turneu, 
la Johannesburg, în fața celei de a 
doua clasate, Evonne Goolagong.

între aceste două jucătoare se dă
duse un aprig -duel” de-a lungul 
celor 27 de săptămîni ale întrecerii 
care desemnează nr. 1 feminin, în 
competițiile de sub egida forului in
ternațional al tenisului. Pînă la 
urmă, Evert marchează o 
netă în cele opt finale susținute_ în 
acest an cu rivala sa: 6—2! *
înscrisă chiar la potou, în 
sud-african, unde Goolagong 
cu 3—6, 3—6.

Christine Marie Evert va 
la 21 decembrie vîrsta de 19 
Este originară din Fort Lauderdale 
(Florida), fiica unul profesionist al 
tenisului, Jim Evert. Iar alături de 
sora sa mal mică, Jeanne Evert (16 
ani), face încă un dublu redutabil 
în competițiile de junioare, ca șl în 
cele de senioare.

Cea mai tînără jucătoare inclusă 
vreodată în clasamentul ^primelor 10” 
ale federației de tenis din S.U.A., 
Chris Evert înscrie acum recordul 
precocității șl în lista cîștigătoarelor

Pînă
y istorie 

_ *1 
Ultima, 
open-ul 
a cedat

împlini 
) ani.

Marelui Premiu. Ea la locul ocupat 
cu autoritate plnă acum de Billie 
Jean King, laureata primelor două 
ediții ale circuitului.

Chris Evert — un fenomen? Po
sibil. Dar mal curind, dovada Că 
nici tenisul nu face excepție de la 
nota tot mai pregnantă dată de cam
pionii tineri — și foarte tineri — din 
alte sporturi.

TRAGERE LA SORȚI ÎN
CLEVELAND, 30 (Agerpres). — 

Joi seara, a avut loc tragerea 
la sorți a partidelor din 
finalei „Cupei Davis“, care 
în sala „Auditorium11 din 
tate echipele de tenis ale 
și Australiei.

în primele două partide de 
simplu, de vineri, se întîlnesc Stan 
Smith cu John Newcombe și Tom 
Gorman cu Rod Laver. Antrenorul

FINALA „CUPEI DAVIS"

cadrul 
opune 
locali- 
S.U A.

formației gazdă, Dennis Ralston, 
a anunțat că în partida de dublu, 
sîmbătă, 
și Eric van 
traliană va 
meciului.

Duminică,

vor evolua Stan Smith 
Dillen. Perechea aus- 

fi comunicată în ziua

La Palatul expozițiilor din Geneva, a avut loc recent, o reușită demon
strație de gimnastică, organizată cu prilejul aniversării centenarului gimnas
ticii elvețiene, tn imagine, trei reprezentanți ai delegației sovietice, Viktor 
Klimenko — campion european, antrenorul Vladislav Rastoroski și cam
pioana continentală Ludmila Turisceva, la un antrenament în sala 
Palatului din Geneva Foto : A. S. LAUSANNE

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
La Palma de Mallorca, în cadrul unei 
reuniuni a ligii europene de natație, a 
fost stabilit calendarul internațional al 
anului viitor. Iată principalele date ale 
cîtorva dintre cele mai importante ma
nifestări ale natației europene: 5—7 apri
lie, la Minsk, întîlnirea U.R.S.S. — 
R. D. Germană; 9—10 iulie la Roma „Tu
rul celor 7 coline"; 17—20 iulie, la 
Blackpool, campionatele Marii Britanii; 
2—4 august, la Londra, meciul triunghiu
lar dintre echipele Angliei, Olandei și 
R.F. Germania; 18—25 august, la Viena, 
campionatele europene.

de specialitate din U.R.S.S. în clasa
mentul acestui trofeu. U.R.S.S. s-a situat 
pe primul loc eu 31 de puncte, fiind ur
mată de Polonia și Cehoslovacia — cite 
27 p, Olanda — 21 p. Italia — 13 p, R-D. 
Germană — 11 p., Austria — 10 p., Fran
ța și R.F. Germania — cîte 9 p.

La Vicenza s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Lanerossi și formația ma
ghiară Tatabanya, contînd pentru „Cupa 
Europei Centrale” la fotbal. 
maghiari au obținut victoria 
de 1—0 (0—0).

Fotbaliștii 
cu scorul

Asociația internațională a organizatorilor 
de curse cicliste a atribuit „Trofeul 
Challange" (pentru amatori) federației

Campionatele internaționale de tenis 
ale Braziliei au continuat la Rio de Ja
neiro cu disputarea sferturilor de finală. 
Ton Țiriac, I-a întîlnit pe Cliff Drysdale 
în fața căruia a pierdut în trei seturi: 
6—2, 3—6, 3—6. Pentru semifinale s-au 
mai calificat E. Mandarino și T. Koch 
Primul a dispus cu 6—7, 7—6, 6—3 de M. 
Santana, iar al doilea a cîștigat cu 6—0, 
6—3 partida susținută cu H. Kary.

Concursul internațional de ciclocros, 
desfășurat in apropiere de San Sebas
tian, a fost dominat de sportivii elveți
eni, clasați pe primele două locuri. A 
cîștigat Ueli Muller, cronometrat pe 
distanța de 20 km cu timpul de lh 01’27, 
urmat la 52 de secunde de W. Lienhard. 
Pe locul trei s-a situat belgianul Declercq 
th 03’16, iar locul patru a fost ocupat de 
spaniolul Gorostidi — 1 h 03’34. La star
tul cursei au fost prezenți 28 de cicliști 
din Belgia, Elveția, Franța și Spania.

ciclocros, 
,n Sebas-

în ultima zi a finalei, 
se vor desfășura întîlnirile 
Gorman — John Newcombe 
Stan Smith — Rod Laver.

★
Meciurile de la Cleveland 

putîndu-se în nocturnă, rezultatele 
lor vor apare — din cauza dife
renței de fus orar — în numai ui 
nostru de mîine.

Tom 
și

dis-

DIN NOU SCIZIUNE
IN TENIS?

PARIS, 30 (Agerpres). — Federa
ția franceză de tenis a anunțat că 
nu va accepta la turneul de la 
Roland Garros nici un. jucător care 
este legat prin contract cu asociația 
organizatoare a turneului american 
interorașe (W.T.T.). Hotărîrea luată 
de forul francez este un răspuns la 
scrisoarea Asociației jucătorilor de 
tenis profesioniști (A.T.P.) privind , 
poziția organizatorilor marilor tur
nee europene față de tenismanii an
gajați în turneul interorașe. Totoda
tă, Federația franceză de tenis pro
pune constituirea unui organism care 
să coordoneze circuitele de tenis eu
ropene.

ECHIPELE DE TENIS DE AAASĂ
ALE R. P. CHINEZE ÎN SUEDIA

STOCKHOLM, 30 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în Suedia, 
reprezentativele de tenis de masă 
ale R.P. Chineze au susținut, în 
localitatea Vaenersborg, noi întîl- 
niri cu selecționatele țării gazdă.

Meciul dintre echipele masculine 
s-a încheiat cu scorul de 5—3 în 
favoarea formației suedeze.

Iată rezultatele înregistrate (pri
mii sînt trecuți jucătorii suedezi) : 
Stellan Bengtsson — Lu Iuan-cen 
0—2 (17—21, 19—21) ; Ingemar
Wickstroem — Uan Cia-lin 0—2 
(19—21, 18—21) ; Kjell Johansson 
— Ciu Ci-ciun 2—0 (21—18, 21— 
19) ; Bengtsson — Uan Cia-lin 2—0

(21—19, 23—21) ; Johansson — Lu 
Ciuan-cen 1—2 (7—21, 21—16,
9—21) ; Wickstroem — Ciu Ci-ciun 
2—0 (21—14, 21—12) ; Johansson — 
Uan Cia-lin 2—0 (21—16, 21—16); 
Bengtsson — Ciu Ci-ciun 
(13—21, 21—16, 21—12).

întîlnirea feminină a
sportivelor din R.P. Chineză 
scorul de 3—2.

în primele meciuri, desfășurate 
Ia Stockholm, echipa masculină a 
R. P. Chineze a terminat învingă
toare cu 5—1, iar la feminin au 
cîștigat gazdele cu 3—0.

2—1

revenit
cu
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