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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU ÎN S U A
• Interes deosebit în rîndurile opiniei publice americane • Un moment remarcabil 
in evoluția raporturilor româno-americane • Ceremonia primirii la Casa Albă ® în
ceperea convorbirilor dintre președinții Ceaușescu și Nixon • Dejun oficial în cinstea 

conducătorului statului român

Ziua de marți, 4 decembrie, se înscrie, fără îndoială, ca un moment remar
cabil în evoluția raporturilor româno-americane. Aceasta marchează începutul vi
zitei oficiale pe care președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România o întreprinde in Statele Unite ale Americii, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Richard Nixon și a soției sale, Pa
tricia Nixon.

După vizita din 1969 în România a șefului statului american — prima efec
tuată de un președinte al S.U.A. într-o țară socialistă — și după vizita conducă
torului statului nostru, un an mai tirziu, in Statele Unite, este, așadar, pentru 
a treia oară cînd cei doi președinți se întilnesc.
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ASTAZI, IN ȘAPTE ORAȘE Astă-seară, in sala Floreasca
in i .........

Capitala Statelor Unite, frumosul 
oraș Washington — a cărui piatră de 
temelie a fost pusă în mod simbolic 
exact cu trei secole după descoperi
rea Americii de către Cristofor Co- 
lumb — s-a pregătit să facă o pri
mire deosebită oaspeților, cu cele 
mai înalte onoruri de stat. întreaga 
zonă denumită „Triunghiul", unde 
sînt situate impozantul edificiu al Ca
sei Albe, cea mai mare parte a minis
terelor și alte instituții federale, este 
pavoazată cu drapele de stat ale 
României și S.U.A. în marele parc al 
Casei Albe — unde se desfășoară ce
remonia oficială — au venit în întâm
pinarea președintelui Consiliului' de 
Stat un mare număr de locuitori ai 
capitalei, care poartă stegulețe ale ce
lor două țări. Camerele de luat ve
deri, prezența masivă a coresponden
ților și trimișilor speciali, fotoreporte
rilor, reprezentând principalele organe 
de presă și posturile de radio și tele
viziune din S.U.A., jurnale de actua
lități cinematografice, publicații de 
mare tiraj de peste hotare, agențiile 
internaționale de presă, reflectă grăi
tor interesul deosebit stârnit în rîndul 
opiniei publice din S.U.A., ea și de 
pe alte meridiane, de această vizită, 
conturînd atmosfera specifică eveni
mentelor politice de mare anvergură.

Transmisia în direct de către tele
viziunea română a primirii de la Casa

Albă a permis și milioanelor de tele
spectatori din țara noastră să ia cu
noștință, chiar in momentul desfășu
rării lor, de secvențele pline de so
lemnitate cu care a debutat vizita 
oficială a șefului statului român.

Ora 10,35 (ora locală). Elicopterul 
special, cu care au călătorit de la 
Camp David, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ccaușescu, 
aterizează. Oaspeții sînt invitați de 
Marion Smoak, șeful protocolului Ca
sei Albe, să ia loc într-o limuzină, 
care se îndreaptă spre Casa Albă. Se 
străbat aleile parcului, străjuite de 
ofițeri în uniformă de gală, care 
poartă în bandulieră steagurile Româ
niei și S.U.A. Trompeții dau onorul. 
Numeroșii cetățeni aflați de-a lungul 
aleilor parcurse fac o caldă și spon
tană manifestare de simpatie oaspeți
lor, își exprimă, prin 
sentimentele de prietenie 
porul României, stima și 
față de conducătorul ei.

Limuzina se oprește la 
sud a Casei Albe, bogat ornamentată, 
cu un balcon larg, spre care urcă o 
scară maiestuoasă. Aci, cu cîteva mo
mente inainte, au sosit președintele 
Richard Nixon și doamna Patricia 
Nixon. La coborîrea din limuzină a 
oaspeților, 
cu căldură . _ .
Ceaușescu, urîndu-i bun venit. Pre-

aplauzele lor, 
față de po- 
considerația
intrarea din

președintele S.U.A. salută 
pe președintele Nicolae

ședințele- Consiliului de Stat își expri
mă ..........................................
pe 
ei, 
cu 
Ceaușescu.

Marți, 4 decembrie, la Casa Albă 
au avut loc convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon.

Au fost abordate probleme privind 
relațiile româno-americane, precum și 
probleme internaționale de interes 
comun.

Au asistat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al României, 
și Henry Kissinger, secretar al Depar
tamentului de Stat al Statelor Unite.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate, 
in spiritul raporturilor dintre Româ
nia și Statele Unite.

★
Marți, 4 decembrie, tovarășul Manea 

Mănescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a avut o întîl- 
nire de lucru cu prof. Herbert Stein, 
președintele Consiliului 
economici 
Nixon.

Au fost 
economice 
sibiliiățile 
ce privește schimbul de mărfuri, cit 
și cooperarea industrială și tehnico- 
științifică.

satisfacția de a-1 întilni din nou 
președintele american. La rîndul 
doamna Patricia Nixon salută 

cordialitate pe tovarășa Elena

consilierilor
ai președintelui Richard

abordate stadiul relațiilor 
dintre cele două țări și po- 

lor de extindere, atît în

★
Secretarul de stat Henry Kissinger 

a oferit, la sediul Departamentului de 
Stat al S.U.A., un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Dejunul a decurs într-o ambianță 
de cordialitate.

STARTUL OFICIAL AL „CUPEI TINERETULUI" SE APROPIE
....................

PREGĂTIRI Șl „REPETIJII GENERALE
La 9 decembrie se va deschide, în întreaga țară, 

ediția de iarnă a „CUPEI TINERETULUI”. In vede
rea acestei mari competiții cu caracter republican, 
menită să dea un nou și puternic impuls activității 
sportive a maselor, se desfășoară intense pregătiri 
care să-i asigure, din start, succesul deplin. Iar con-

cursurile desfășurate în multe orașe au avut 
unor adevărate „repetiții 
rei“ de duminică.

Publicăm, în
Ia redacție.

grupajul

LA POIANA BRAȘOV, TRASEELE se vor îndrepta

DE CONCURS AU FOST ALESE...

Am putea spune că pe meleagu
rile brașovene întrecerile „Cupei 
Tineretului" au și început. Au avut 
Ioc primele concursuri 
chid seria. întrecerilor de amploare, 
preconizate să aibă loc

care des-
,_______  _ în școli,
facultăți, în întreprinderi și institu
ții, la sate. Comisia județeană, alcă
tuită în acest scop, a sțabjlit o se
rie de măsuri organizatorice menite 
să asigure succesul deplin al marii 
competiții

Deschiderea festivă se va desfășu
ra duminică în frumoasa stațiune 
Poiana Brașov. în fața cabanei-res- 
taurant „Poiana Ursului" vor fi ina
ugurate întrecerile, într-un cadru 
deosebit (ora 11). Apoi, concurenții

spre locurile stabi
lite pentru primele concursuri de 
tinaj viteză, săniuțe și schi.

Patinoarul artificial va găzdui 
trecerile rezervate viteziștilor, . 
porțiunea de la locul deschiderii fes
tive și pînă în Poiana mică își vor 
disputa 
vechiul 
șov pe la „ 
vor arăta îndemînarea conducătorii 
de săniuțe. Primilor clasați în con
cursurile de deschidere li se vor 
atribui diplome și insigne comemo
rative oferite de C.J.E.F.S. Brașov.

In cursul săptămînii viitoare sînt 
programate primele competiții la 
șah șl tenis de masă. Șahul, disci
plină’ rezervată studenților, își va 
disputa turneele la Casa de cultură 
a universitarilor brașoveni, iar jucă
torii de tenis de masă vor evolua 
în sala de sport a liceului „Unirea". 
Vor urma, la scurt timp, întrecerile

pa-
în- 
pe

întîietatea schiorii, iar pe 
drum care duce spre Bra- 

„Pietrele lui Solomon" își

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
Competiția-surpriză, competiția 

k.o., competiția marilor afirmări 
sau — cum obișnuim să-i spunem 
mai des — competiția nr. 2 a fot
balului nostru, cupa, trăiește astăzi 
momentul optimilor. ~ 
tr-o fază care, de 
fășura în zilele lui 
făcut, prin urmare, un schimb a- 
vantajos pentru că și atunci, ca și 
acum, tot de terenuri înzăpezite și de 
timp friguros avea parte ! Adevă
rul este că aglomerarea de compe
tiții și obligații internaționale ale 
fotbalului face tot mai grea viața 
acestei întreceri care își arată — 
însă — de fiecare dată farmecul.

Dar tot e un cîșitg că s-a ajuns, 
anul acesta, la un regulament veri-

Ea a ajuns în* 
obicei se des- 
martie. Nu a

PROGRAMUL
Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul
Ș. N. Oltenița

Sportul studențesc 
Sport Club Bacău 
Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița 
„U“ Cluj

JOCURILOR Șl ARBITRII
— F. C. Argeș
— Petrolul
— 1 Delta Tulcea

U.T.A.
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
Poli Timișoara 
Oltul Sf. Gheorghe :

C. Ghemigean 
C. Niculescu 
Gh. Popovicl

S. Drăgulicl 
Gh. Manole 
C. Ghiță
I. Cîmpeanu 
Tr. Moarcăș

București
București
Fetești :
Drobeta Tr.
Severin :
Galați:
Tg. Mureș :
Deva :
Mediaș :
Toate partidele vor începe la ora 13,30. Jocurile din Capitală au loc pe 
stadioanele Republicii (Chimia — F.C. Argeș) și Dinamo (Jiul — Petrolul).
tabil pentru un asemenea gen de 
întreceri care desființează — din 
etapa 16-imilor — diferențele de 
tratament și operațiunile de diri
jare a sorților. Temerile că s-ar 
produce o dezechilibrare’ a schemei

competiționale n-au avut justifi
care. Și 16-imile și etapa de astăzi 
ne oferă partide de toate genurile,

(Continuare in pag. a 3-a)

0 acțiune în cadrul Planului de măsuri al C.N.E.F.S. pentru aplicarea

Hotărîrii Plenarei C. C. al P. C. R. din 28 februarie — 2 martie 1973

ICONSFĂTUIRE!
DE COPI

1 CU ANTRENORII CENTRELOR
1 SI JUNIORI LA FOTBAL

J
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Foto : I. MIHAlCAAspect al sălii în timpul consfătuirii

rolul 
generale" înaintea „premie-

de mai jos, noi vești sosite

din prima fază în cadrul tu-oficiale
turor asociațiilor sportive de pe raza 
județului, existînd premisa atragerii 
spre disciplinele etapei de iarnă a 
unui număr mare de tineri și tinere. 
Condiții sînt, preocupare există, mă
surile organizatorice au fost luate, 
iar entuziasmul brașovenilor și do
rința de întrecere a tineretului sînt 
binecunoscute.

Carol GRUIA

PRIMELE ÎNTRECERI LA ARAD

în școlile din municipiul și jude
țul Arad au avut loc, duminică, 
festivitățile care au marcat deschi
derea ediției de iarnă a „Cupei Ti
neretului". Manifestările, organizate 
de C.J.E.F.S. și Comitetul județean 
U.T.C. au atras la startul competi
ției de tenis de masă elevi ai li
ceelor, școlilor generale și școlilor 
profesionale. S-au remarcat tinerii 
de la Liceul nr. 6 din Arad, de la 
grupul școlar I.V.A., 
Iile generale nr. 1 
la liceele din comuna 
orașul Chișineu-Criș.

In zilele următoare 
și întrecerile de patinaj.

Ieri, au continuat la București, 
lucrările consfătuirii cu antrenorii 
din centrele de pregătire a copii
lor și juniorilor și profesorii de? la 
secțiile de fotbal din unitățile de 
învățămînt. Antrenorul Robert 
Cosmoc a expus principalele ten
dințe actuale în fotbalul de per
formanță și implicațiile lor în joc 
și antrenament. Ideile enunțate au 
fost exemplificate cu secvențe se
mnificative din meciurile unor e- 
chipe fruntașe ale fotbalului con
tinental (Ajax, Real........... "
yern, Arsenal, Leeds, 
mo Dresda etc.).

în continuare, tov.
rectorul I.E.F.S., a prezentat refe
ratul : Conținutul educativ al pro-

Madrid, Ba- 
Celtic, Dina-

Ion Șiclovan,

cesului de instruire, educarea dis
ciplinei, simțului de răspundere, 
a comportamentului corect și ra
porturile școală-sport și antrenor- 
jucător.

După amiază, alte două referate 
axate pe probleme specifice mun
cii cu juniorii și copiii au reținut 
atenția participanților la consfă
tuire : ,,Particularitățile morfo-
funcționale ale grupelor de vîrstă 
(10—12, 13—15, 16—18 ani) și im
plicațiile asupra conținutului in
struirii" (referent: dr. N. Stănescu) 
și „Conținutul procesului de instru
ire la grupele de 10—12 ani” (refe
rent : M. Țițeica).

Lucrările consfătuirii continuă 
astăzi.

Bertrange (luxemburg)
in Cupa cupelor

la baschet
După ce a 

pe Helsingin 
vins în prima partidă (în 8-imi) pe 
B.B.C. Sparta Bertrange din Lu
xemburg cu 108—77, echipa Steaua 
susține, astă seară, meciul retur 
cu formația luxemburgheză, ur- 
mînd ca, din luna ianuarie, să par
ticipe la întrecerile grupelor sfer
turilor de finală, alături de cele
lalte formații ce se vor califica în 
această fază a competiției.

B.B.C. (Basket-ball club) Sparta 
Bertrange (o localitate situată la 10 
km de orașul Luxemburg) a fost 
înființată în anul 1935 și a cuce
rit campionatul țării în 1958, 1960 
și 1969 și „Cupa" în anii 1960 și 
1973. Are în activitate șapte echi
pe : două de seniori, cîte una de 
fete, juniori mari, juniori mici, 
școlari și minibaschetbaliști. Spar
ta Bertrange este prima formație 
de baschet 
ne vizitează

eliminat (în 16-imi) 
Kisa Toverit și a în

din Luxemburg care 
țara.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI
Meciul va începe la ora 18,30, 

în sala Floreasca, și va fi arbitrat 
de Ivan Gologanov (Bulgaria) și 
Peter Maischek (R.D. Germană). 
Formații (între paranteze, numă
rul de pe tricou și talia):

STEAUA: Tarău (4—1.98), Baciu 
(6—1,80), Savu (7—1,91), Pirșu 
(8—1,84), Cernat (9—1.94). Poleanu 
(10—1,90), Dumitru (12—1,86), Oc- 
zelak (13—2,01), Posa (14—2,00), 
Ioneci (15—1,97). Antrenor: Vasile 
Popescu.

B.B.C. SPARTA BERTRANGEî 
Cojot (4—1.72), Raymond Krcmcr 
(5—1,75), Mc. Lennan 
Rene Kremer (7—1,78), 
(8—1,85), Geimer (9—1,80), 
mann (10—1,75), 
(11—1,77), Bescht (12 
(13—1,85), Gwozdz (14—2,01), Mu
tter (15—2,04). Antrenor : Scott Mc. 
Lennan.

(6—1,83), 
Fantsch 

Frey- 
Lucian Kremer 

1,83), Krieps

CUM AM ClSTIGAT. I CUM AM PIERDUT !
-3

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE Șl iNFRiNGERILE LOR
Ca în fiecare săptămîni, am ales cîteva opinii ale protagoniștilor celor mai inte

resante manifestații sportive de la sfîrșitul săptămînii. Opinii sincere despre factorii 
care au dus la obținerea unor 
învățăminte prețioase și pentru

succese, recunoașteri loiale ale celor care au pierdut, 
unii șl pentru alții.

POPICE I. TISMĂNARU (Constructorul Galați) r
CONCENTRARE ESTE DECISIVĂ"„PUTEREA DE

Gălățeanul Iosif Tismănaru a cîș- 
tigat, împreună cu Cornelia Petrușcă, 
proba mixtă din cadrul „Cupei Carpați". 
„Deși cunoșteam pistele de joc — 
declară Tismănaru — cu o zi înainte, 
in proba individuală, n-am putut 
să-mi regăsesc ritmul. La un moment 
dat, m-am enervat și am ratat mai 
mult. A doua zi am intrat in concurs 
decis să obțin un rezultat bun, calcu- 
lind de fiecare dată traiectoria bilei. 
Și găsind cu ușurință „ulița" prefera
tă au început să dispară emoțiile și 
necazurile din ajun. Cu cît mă apro
piam de sfîrșitul probei, cu atât mai 
mult doream să nu greșesc nici o 
bilă. Și am reușit Ia „izolate" să rea
lizez procentaje valoroase și apropia
te : 90—88—89 — 72 p d fără nici o 
bilă in... gol. M-am convins incă o 
dată că poți obține cifre mari, numai 
atunci cînd te mobilizezi de la prima 
și pină la 
rcrea mea, 
momentele IOSIF TISMANARU
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JUBILEUL CLUBULUI

locvor avea

STUDENȚII CLUJENI ÎN FAȚA

jucători

(Continuare in pag. a 3-a)

de la 
și nr. 4, 
Vinga și

șco- 
cle 

din

MARII COMPETIȚII

manifestări, care va fi

TIBERIU ȚÎGANU
șeful Sectorului sport la Comitetul 

municipal U.T.C. Arad

Univer- 
Ia toți 

lă

UNIVERSITATEA CRAIOVA

# Stadiul îndeplinirii Hotărîrii Plenarei C C. al P.C. R. din 28 februarie — 2 martie a.c. in analiza Biroului Consiliului
județean Bistrița-Năsăud al Frontului Unității Socialiste

județean

i

La 
vat

Bl»

baza sportivă „Voinicelul" din sectorul 4 al 
ieri dimineață un frumos patinoar natural 

Balta Albă
(Citiți în pagina a 3-a însemnările de la

Capitalei, a fost inaugu- 
pentru copiii cartierului

această festivitate)
Foto : N. DRAGOȘ

ACTIVITATEA PATINATORILOR
In cursul acestei săptămîni, pati

natorii noștri vor apare în două con
cursuri internaționale. La Zagreb, va 
fi prezent campionul de seniori al 
țării noastre, maestrul sportului 
Gyorgy Fazekas. In cadrul aceluiași 
concurs este, invitată și arbitra Vera 
Curceag. La Banska Bystrica (Ceho
slovacia), în tradiționalul concurs 
pentru juniori, vor evolua Silvana

Suciu, Gabriela Voica și Adrian 
Georgescu, însoțiți de arbitra Maria 
Pal tan.

Duminică a avut loc la Sibiu des
chiderea sezonului sporturilor de 
iarnă, cu care prilej s-a desfășurat 
o demonstrație de patinaj artistic, 
cu concursul unor sportivi din Bucu
rești și Brașov. Reuniunea s-a bucu
rai de un desăvîrșit succes, __

Ignorînfl gerul și zăpada care s-au 
instalat la sfîrșitul săptămînii tre- 
cute, studenții universității clujene 
și-au disputat sîmbătă, faza inter- 
facultăți a „Cupei tineretului" la 
fotbal. Dorința de victorie și plă
cerea golului — care au caracteri
zat meciurile desfășurate pe terenul 
de zgură din Parcul sportiv studen-

Clubul sportiv Universitatea Cra
iova împlinește 25 de ani de exis
tență. Cu prilejul acestui frumos 
jubileu, Craiova urmează să găz
duiască în ultimele zile ale Săp
tămînii în curs o suită de inte
resante
inaugurată printr-o adunare festi
vă prevăzută pentru sîmbătă 8 de
cembrie, la ora 18. în aceeași 
seară, va avea loc un spectacol de 
gală.

Duminică 9 decembrie programul 
va începe cu vizitarea unor obiec
tive de interes cultural și istoric 
din municipiul Craiova, precum și 
a expoziției jubiliare „Universita
tea la 25 de ani" (ce va fi des
chisă la sediul clubului). în dimi
neața aceleiași zile, la sala de 
sport, echipeie de baschet (fete) 
și volei (băieți) ale Universității 
vor susține atractive partide cu 
formații divizionare din alte orașe,

după care va urma un inedit meci 
de handbal între actuala echipă a 
clubului și o selecționată a foștilor 
săi jucători. Tot in aceeași sală, 
duminică după-amiază, vor evolua 
— în cadrul unor atractive demon
strații — vechi componenți ai sec
țiilor de baschet și volei. Pe sta
dionul Central, in deschiderea me
ciului de campionat dintre echi
pele Universitatea și C.F.R. Cluj, 
va avea loc defilarea sportivilor 
veterani ai clubului, precum și o 
partidă de fotbal între două for
mații alcătuite din foștii 
craioveni.

Pe această cale, clubul 
sitatea Craioya face apel 
foștii săi sportivi și antrenori 
onoreze cu prezența lor — în cele 
două zile anunțate — manifestă
rile consacrate aniversării sfertu
lui de veac de existență.

ȘAH

ultima lovitură. După pă- 
puterea 
dificile

de concentrare în 
este decisivă".

DE A JUCA

VICTOR CIOCALTEA (Constructorul)

PERFORMANTELE SPORTULUI DE MASĂ 
POT FI MAI BUNE!

Dintre preocupările înscrise pe a- 
genda de lucru a Biroului Consiliu
lui județean Bistrița-Năsăud al 
Frontului Unității Socialiste, stadiul 
îndeplinirii prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 38 fe
bruarie—2 martie a.c. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului a făcut, recent, o- 
biectul unei ample analize. în pre
zența membrilor biroului și a unor 
invitați din organizațiile cărora le 
revin obligații în domeniul educației 
fizice și sportului, a unor președinți 
și secretari de asociații — au fost 
reliefate realizările obținute în pe
rioada care a trecut de la apariția 
importantului document de partid, 
s-au scos în evidență lipsurile ma
nifestate și au fost trasate noi sar
cini legate de dezvoltarea în conti
nuare a activității sportive, pe pri
mul plan situîndu-se acțiunile ce 
trebuie întreprinse în perioada de 
iarnă,

Din partea Consiliului 
al F.U.S. a fost prezent președin
tele acestui organism, tovarășul 
Adalbert Crișan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrița-Nă
săud al P.C.R.

Specificul majorității localităților 
din județul Bistrița-Năsăud permi
te practicarea în bune condiții a 
sporturilor de iarnă. De aceea, ime
diat după apariția Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie, în asociațiile sportive 
au fost întreprinse acțiuni menite 
să ducă la extinderea învățării 
schiului. în același timp au fost în
ființate 24 de centre de învățare a 
înotului, ele fiind frecventate de 
circa 2 000 de copii, alte 27 de cen
tre fiind deschise amatorilor de a 
se iniția în sportul luptelor, în șah 
și atletism.

Ca în toate județele țării, și în 
Bistrița-Năsăud tineretul școlar 
este în număr mare, existența mul-

tor unități de învățămînt generale, 
profesionale, licee și licee de spe
cialitate facilitînd introducerea și 
practicarea disciplinelor sportive 
celor mai agreate. în rîndul pio
nierilor au fost extinse sporturile 
tehnico-aplicative, atît în întreceri 
individuale cît și în acțiuni de echi
pă, foarte mult apreciate de pur
tătorii cravatelor roșii. La acțiunile 
turistice „Floarea de colț", „Floa
rea Prieteniei", la expedițiile de 
marcaje în munți au fost angrenați 
mii de pionieri.

Pentru tineri și, în general pen
tru toți cei dornici 
fizic și mișcare care 
activitatea în unități

de exercițiu 
își desfășoară 
industriale, în

N. LUPU
instructor principal 

la C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. a 3-a)

„PERICOLUL
Partida Ciocâltea — Gheorghiu, din 

runda a 16-a. a constituit derby-ul și 
punctul de atracție al acestei a 37-a fi
nale a campionatului național de șah. 
Pentru a înțelege ambianța psihologică 
în care s-a desfășurat lupta, să amintim 
că înaintea acestei întâlniri Ciocâltea îl 
conducea cu 1 punct pe Gheorghiu și 
o egalitate îi asigura, într-un procent de 
80 la sută, titlul. Iată ce ne-au declarat 
cei doi mari rivali :

VICTOR CIOCALTEA: „Acum. totul 
îmi este clar. Am pierdut fiindcă am 
jucat la remiză. Tentația era prea mare: 
o jumătate de punct la Gheorghiu îmi 
asigura, practic, primul loc, ținînd sea
ma de faptul că rămîneam cu avansul 
de 1 punct, iar finișul nostru era, în 
continuare, cam egal ca dificultate. Eu, 
însă, prin temperament și formație șa- 
1 listă sînt (sau, cel puțin cred câ sînt) 
un jucător de atac. împotriva stilului meu 
tradițional am căutat — avînd albele — 
simplificările cu orice preț. Gheorghiu a 
refăcut destul de ușor handicapul de 
a nu fi avut dreptul primei mutări, apoi 
— cînd am socotit că mi-am atins scopul

1NP0TDIVA STILULUI TĂU..."

— o gravă 
pion. Restul 
stru, o chestiune de pură tehnică. Mo-

neglijență m-a costat un 
a fost, pentru marele mae-

(Continuare in pag. a 2-a)

Participați la tradiționala
anchetă a ziarului nostru

a

10 SPORTIVI ROMÂNI
u

IERI, IN CAMPIONATUL
DE SAH

A

Aseară, în runda a 18-a : Ciocâltea 
— Șuta intr., Ghizdavu — Gheorghiu 
'/z—‘/z, Urzică — Șubă intr., Buza — 

RădulescuGhițescu intr., Pavlov 
intr., Partoș — Rotariu 1—0, Stanciu 
—- Ilijin 1—0,
intr., Vaisman — Mititeîu 1—0, Neam- 
țu — Ungureanu >,'2—V2.

întreruptele de ieri dimineață : 
Gheorghiu — Șuta 1—0, Urzică — 
Ciocâltea 0—1, Ilijin — Pavlov 0—1, 
Neamțu — Urzică »/z—‘A, Ungureanu 
— Vaisman V2, Botez — Stanciu 
0—1, Ghițescu — Partos */,—>/,.

în clasament : Gheorghiu 12, Cio
câltea li1/? (1), Șubă IOV2 (1), Ghizda- 
vu,. Partoș. Stanciu, Vaisman 10 p. etc.

Astăzi dimineață, de la ora 9, se 
reiau partidele neterminate. După- 
amiază, de la ora 16, se desfășoară 
ultima rundă a competiției.

(Citiți în pagina a 2-a un comen
tariu asupra campionatului).

Georgescu — Botez

anul acesta, redacția zia- 
nostru organizează tradi-rului 

ționala anchetă în rîndurile ci
titorilor săi pentru desemnarea 
CELOR MAI BUNI 10 SPORTIVI 
ROMÂNI Al ANULUI 1973.

Cititorii, toți iubitorii sportului 
care doresc să participe la a- 
ceasta interesanta ancheta sînt 
rugați sâ ne trimită răspunsuri- 
le lor — conținind numele ce
lor 10 sportivi preferați, scrise în 
ordine, de la 1 la 10 — pînă 
la 15 decembrie 1973 inclusiv 
(data exPedierii. scrisorii prin 

ziaruluipoștă) pe adresa 
„SPORTUL", str. Vasile Conta 
16, București, sectorul 1, 
mențiunea „PENTRU CONCURS 
’73".

Cei care vor indica ordinea 
finală exactă a celor mai buni 
10 sportivi români ai anului 
1973 vor primi premii.

cu
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AZI, ULTIMA ETAPĂ DUPĂ TURNEUL FINAL Al DIVIZIEI DE LUPTE fiRECO-ROMANE CAMPIONATUL NAȚIONAL MASCULIN DE ȘAH

A CAMPIONATULUI DE RUGBY
i* în meci derby: Grivița Roșie

UN FINIS PASIONANT: ?
Ne aflăm în plină iarnă și din 

campionatul de rugby nu s-au 
consumat decît opt etape, deși s-a 
jucat pe -alocuri într-un ritm ne
obișnuit : duminică — miercuri — 
duminică. Ritm sufocant mai ales 
pentru sportivi care trebuie să îm
bine In chip armonios sarcinile 
din producție și de învățămînt cu 
sportul de performanță. Există o 
cauză a acestei situații oarecum 
ieșite din comun : turneul argen
tinian al echipei noastre naționa
le, turneu care a decalat întregul 
program al campionatului. Se pa
re, de altfel, că sacrificiile de as
tăzi nu sînt gratuite și că evoluția 
rugbyștilor noștri pe continentul 
sud-american a fost importantă 
pentru acumularea acelui plus de 
experiență atît de necesar unei 
comportări la nivelul marilor e- 
chipe ale lumii, ceea ce a și ară
tat, cu destulă autoritate, recent, 
la Valence, în compania atît de 
bine cotatului „XV" al Franței.

Opt etape în viața unui cam
pionat nu înseamnă prea mult, așa 
îneît să putem trage niște conclu
zii definitive, dar nici atît de pu
țin incit să nu fim în măsură să 
facem cel puțin sumare aprecieri 
asupra comportării de pînă acum 
a celor 14 participante la întrece
re. Am spune, fără teama de a 
greși, că plutonul s-a fragmentat, 
în primul plan al cursei menținîn- 
du-se cr.p la cap Steaua, campioa
na „en titre" (cu un joc la fel de 
precis, dar parcă mai puțin auto
ritar ca anul trecut) și Grivița ro
șie, revenită în fruntea întrecerii 
(prin creșterea „mînjilor", dar și 
reîntoarcerea internaționalilor Di
nu, Marinescu, Bărgăunaș). în i- 
mediata urmărire a celor doi li
deri, se află, cu șanse apreciabile 
de a le încurca socotelile și a le 
lua eventual locul, Sportul studen
țesc. a cărui maturizare era de aș
teptat avînd în vedere valorile sa
le individuale (a și administrat, 
de altfel, Stelei singura sa înfrîn- 
gere), Universitatea Timișoara, du
pă un an de oarecare eclipsă, din 
nou ca în zilele bune și Farul 
Constanța, cu multe vedete în for
mație, dar care încă nu și-au eta
lat toate posibilitățile. Iată, deci, 
echipele din 
dintre care 
na. Steaua, 
numeros și 
în continuare, cea mai bine 
sată în cucerirea unui nou 
Desigur că, pînă atunci, mai 
un drum relativ lung și ar mai putea

Sportul Studențesc
apărea și alte candidate, deocam
dată doar pe postul de outsldere, 
cum ar fl Dinamo, relativ Incon
stantă, dar capabilă să înfrîngă 
orice adversar și Știința Petroșani, 
mereu viguroasă și cvasi-imbata- 
bilă pe teren propriu. O bună im
presie au lăsat cele două formații 
nou promovate, Agronomia Cluj și 
Chimia Năvodari, care au evoluat 
cu 
un 
va 
de
divizia A. Politehnica Iași s-a pre
zentat în scădere de ritm, alter- 
nînd rezultate foarte bune (egalul 
cu Steaua) cu altele deosebit de 
slabe (usturătorul eșec de la Con
stanța, 44—0 !!). S-ar cuveni ca 
XV-le ieșean să privească cu mai 
multă seriozitate cea mai impor
tantă întrecere autohtonă a balo
nului oval, deoarece, ne-a dove
dit-o, are suficiente posibilități. A- 
cestea ar fi doar cîteva prime con
cluzii dujkă cele opt etape 
campionatului disputate 
cum. Desigur, ele se pot 
pe parcurs, cu atît mai 
cît după etapa de astăzi, a IX-a, 
campionatul se va întrerupe pînă 
la primăvară. Măsura a fost luată 
din cauza timpului complet nefa
vorabil și a terenurilor înzăpezite.

Așadar, astăzi vom asista la ul
timul act al acestui destul de agi
tat tur de campionat, care se va 
desfășura după următorul program: 
București: Grivița roșie — Spor
tul studențesc (teren Parcul Copi
lului, ora 14) ; Vulcan — Unvier- 
sitatea Timișoara (teren Vulcan, 
ora 14) ; Steaua —• Gloria (teren 
Steaua, ora 14) ; Petroșani; Știin
ța — C.S.M. Sibiu ; Iași: Politeh
nica — Agronomia Cluj ; Năvo
dari : Chimia — Dinamo ; Bîrlad: 
Rulmentul — Farul Constanța. 
Campionatul se va relua la pri
măvară (10 martie) cu etapa a 
X-a.

multă îndrăzneală, nedînd nici 
moment impresia că ar ti cum- 
întimidate de partenerele lor 

întrecere cu mai vechi state în

ale 
pînă a- 
modifica 
mult cu

(10 martie) cu etapa a

fruntea clasamentului, 
se va alege campioa- 
cu al său lot atît de 
valoros rămîne, însă, 

plă
ti tiu.
este

1. Steaua
2. Grivița
3. Sportul
4. Farul C-ța
5. Universitatea Tim.
6. Știința Petroșani
7. Agronomia Cluj
8. Dinamo
9. Chimia Năvodari

10. Gloria
11. Poli, iași
12. Rulmentul Bîrlad
13. C.S.M. Sibiu
14. Vulcan

Roșie 
stud.

1 1
1 1
1 2

PE MARGINEA

DIVIZIEI A

DE SCRIMĂ

S AU DETAȘAI NIT DE

cunoscute, con- 
ne 
nu

referim la 
le-am abor-
dovedit, în

CELELALTE GHEORGHIU SĂU CIOCALTEA?
ușor. Oricum, plutonul de mijloc 
este foarte numeros, 9 jucători fiind 
aliniați pe distanța unui singur 
punct, așa că otice victorie sau o 
înfrfngere acum, la sosire, poate 
provoca salturi sau căderi consi
derabile în clasament. Se poate a- 
precia că în general echilibrul de 
forțe a caracterizat pînă acum fi
nala, poate cea mai omogenă din 
ultimii ani. Iar faptul că înaintea 
ultimelor două runde un singur ju
cător (Gheorghiu) este neînvins, 
vine să confirme aceasta.

Iată clasamentul complet după 
17 runde (rezultatele rundei a 18-a, 
de aseară, le publicăm în pag. I) :

înaintea ultimelor două runde e- 
galitatea se menține în fruntea cla
samentului campionatului național 
de șah. Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâltea, principalii favoriți ai a- 
cestel a 37-a ediții a întrecerii, au 
cite 11% puncte fiecare, urmînd ca 
reuniunile finale să hotărască de
partajarea, dacă ea va fi posibilă. 
Alternativa unei egalități și, deci, 
a unui meci suplimentar de baraj 
nu este exclusă. Pînă acum, între
cerea maeștrilor șahului din țara 
noastră a avut de 10 ori un ase
menea deznodămînt, din 1949 în
coace.

Florin Gheorghiu n-a reușit, după 
. cum se știe, să cîștige finalul de 

piese grele la Mișu Rădulescu,^ în
trerupt în runda 15-a. Poate că a- 
vantajul ce-1 avea era insuficient 
pentru victorie, poate că jocul său 
ia reluare n-a fost tocmai exact, 
în schimb, în runda de luni seara 
marele maestru a condus_cu o de- 
săvîrșită acurateța tehnică, partid-a 
cu Șuta, a obținut — ca și în aceea 
cu Ciocâltea — un pion, pe care 
l-a dus meticulos și cu răbdare 
pînă la victorie. La înălțime s-a 
aflat și Victor Ciocâltea. Cu ne
grele, el a declanșat unul din a- 
cele atacuri vehemente, care l-au 
făcut cunoscut și temut pe multi
plul nostru campion, învingîndu-1 
pe talentatul Aurel Urzică.

Liderii sînt tatonați la distanța 
de 1 punct de Mihai Șubă — in
discutabil revelația acestei finale. 
Reprezentantul Universității Bucu
rești joacă îndrăzneț, activ, este a- 
mator de poziții complicate. El tre
buie luat în seamă la acest finiș 
care programează următoarele în
tîlniri : GHEORGHIU — cu Ghiz
davu (n) și Pavlov (a), CIOCÂLTEA 
— cu Șuta (a) și cu Șubă (n), 
ȘUBĂ — cu Urzică (n) și Ciocâltea 
(a). Foarte importantă, poate chiar 
decisivă, se anunță partida Șubă — 
Ciocâltea din ultima rundă.

Alți pretendenți la titlu în afară 
de aceștia trei, practic nu mai sînt. 
Ghitescu și-a îndreptat considera
bil situația din turneu, 
4‘/« p în 
el se află 
Ghizdavu, 
mai fi de 
toș (6 p

Aluminiu Slatina s-a clasat pe lo
cul III grație prezenței a patru luptă
tori puternici la ultimele categorii 
(M. Rada, M. Vlad, N. Mandea și 
FI. Chițu) care au adus echipei 
puncte prețioase. Din păcate, însă, 
în formația din Slatina nu se nu
mără și cîțiva tineri talentați prove- 
niți din rindul juniorilor de la A. S. 
Aluminiu. După cîțiva ani de activi
tate în prima 'divizie, ar fi cazul să 
se Vadă roadele muncii de creștere a 
juniorilor și în această secție.

în contrast plăcut cu echipa din 
Slatina, s-a prezentat la turneul fi
nal echipa C. S. Pitești, antrenată 
de Emil Bălăneseu. Cu un lot crescut 
în totalitate în sala clubului local (lip
sește Mihai Boțilă — în prezent la 
Steaua), din care s-au evidențiat 
cîțiva tineri ca Ion Dulică, Gheorghe 
Bâdălan, Victor Gherghina, Mihai 
Văcăroitt, Constantin Radu, Nicolae 
Lăcrățeanu etc., formația din Pitești 
a ocupat locul 4.

A.S.A. Cluj are meritul de a fi 
venit la București cu o echipă foarte 
bine pregătită și decisă să-și apere 
cu toată tăria șansele. Cel mai bun 
din formația A. S. Armata Cluj a 
fost concurentul la categoria cea mai 
mică, Ion Bădica, un tînăr bine do
tat pentru acest sport, care a fost o 
surpriză plăcută pentru cei ce l-au 
văzut luptînd în sala Floreasca.

Ultima clasată dintre participantele 
Ia turneul final, Progresul București, 
s-a prezentat la acest ultim act al 
diviziei cu echipa descompletată. 
Cîțiva dintre componenții săi de bază 
se găseau cu formația de lupte li
bere, intr-un turneu, în Polonia (! ?). 
In aceste condiții, firește, Progresul 
nu putea da randamentul scontat. Nu 
este mal puțin adevărat că nici luptă
torii prezenți la concurs, între care și 
campionul național Staicu Olteanu, 
n-au evoluat la nivelul maxim al po
sibilităților.

Am făcut referiri numai la com
portarea celor șase echipe, la com
ponența și nivelul lor de pregătire. 
Dar, la buna desfășurare a concursu
lui (pe trei saltele concomitent) un 
rol de seamă au avut și cei chemați 
să decidă în atîtea situații compli
cate — arbitrii. Din rindul lor am 
remarcat pe cei mai compctenți și 
autoritari : Valentin Bați (Timișoara), 
Gheorghe Marton (Ciuj), Mircea Stru- 
lovici (Galați), Ion 
bucureștenil Ion 
Pîrvulescu, Vasile 
tea. Apreciem, de 
luată de federație, 
meciul dintre Dinamo și Steaua să 
fie arbitrat numai de posesori ai ecu
sonului F.I.L.A. (Crîsnic, Bați, 
Marton).

Săptămlna trecută, sala Floreasca 
a găzduit turneul final al campiona
tului republican de lupte greco-ro
mane pe echipe. Acest ultim act 
al diviziei a reunit cele mai 
bune șase formații din țara noastră : 
Dinamo București, Steaua, Aluminiu 
Slatina, C. S. Pitești, A.S.A. Cluj și 
Progresul București, angajate direct 
în lupta pentru desemnarea campioa
nei pe acest an.

Acum, cînd întrecerile s-au înche
iat și rezultatele sînt 
siderăm necesar să 
unele aspecte pe care 
dat în cronici.

Dinamo București s-a 
continuare, cea mai valoroasă echipă 
din țară, cucerind pentru a 23-a 
oară titlul de campioană. Dar, spre 
deosebire de ceilalți ani, diferența 
dintre campioană și formația clasată’ 
pe locul secund. Steaua, a fost mult 
redusă. De altfel, rezultatul de 16—14, 
stabilit după ce în trei meciuri nu 
s-a putut desemna un învingător (cei 
șase concurenți au fost descalificați 
pentru luptă pasivă), iar campionul 
olimpic Nicolae Martinescu a trecut 
prin mari emoții în confruntarea cu Z. 
Szilak (în final, l-a învins prin tuș) 
sînt elemente edificatoare în ceea ce 
privește echilibrul de forțe existent 
în prezent între cele două secții frun
tașe. Acesta este un fapt pozitiv, 
deoarece o astfel de rivalitate spor
tivă devine generatoare de perfor
manțe și face, desigur, ca sportivii 
celor două formații să se pregătească 
cu și mai multă conștiinciozitate pen
tru confruntările viitoare.

Din disputa celor două echipe am 
constatat dorința puternică a luptăto
rilor de la Steaua de a răsturna ierar
hia ce se menține în acest sport de 
aproape un sfert de secol. Și a lip
sit foarte puțin ca ei să realizeze 
această schimbare de locuri cu Di
namo în clasamentul celor mai bune 
echipe din țară. Cu cîțiva tineri ta
lentați și bine pregătiți (Constantin 
Alexandru, Mihai Boțilă, Zoltan Szi
lak), Steaua a fost un adversar re
dutabil pentru echipa campioană. în 
confruntările directe dintre compo
nenții celor două formații am fost și 
martorii unui rezultat surpriză. Cam
pionul național la categoria 62 kg. 
Ion Păun (Dinamo), a terminat la 
egalitate meciul cu Mihai Boțilă — 
trecut la această categorie numai din 
necesitatea alcătuirii formației (alt
fel, concurează la 57 kg). în sfirșit, 
mulți dintre specialiștii prezenți la 
meciul dintre cele două pretendente 
la titlul de campioană afirmau că 
victoria putea să revină foarte bine și 
sportivilor de la Steaua.

Dar, încheind referirile Ia aceste 
două formații, am epuizat echipele de 
greco-romane care reprezintă valori 
certe, celelalte finaliste avînd în com
ponența lor numai cîțiva sportivi ce 
pot face față cu succes într-o com
petiție de acest nivel.

Oprea (Oradea) și 
Crîsnic, Dumitru 
Toth, Marin Cris- 
asemenea, măsura 
care a hotărît ca

Mihai TRANCA

I— 2. Gheorghiu, Ciocâltea 11% p,
3. Șubă 10% p,
4—7. Ghizdavu, Pavlov, Mititelu, 

Ghițescu 0% p,
8—10. Partoș, Stanciu, Vaisman

9 P,
II— 12. Urzică, Ungureanu 8% p,
13—14. Neamțu, Botez 8 p,
15. Georgescu 7% p,
16—17. Ilijin, Șuta 6% p,
18—19. Neamțu, Rădulescu 6 pj
20. Rotariu 5% p.

Valeriu CHIOSE

«

prilejul ultimei etape 
diviziei A de

NOI MAEȘTRI Âl SPORTULUI
LA JUDO

1 — Agronomia Cluj, din cadrul Divi
ziei naționale, seria a n-a.

Arbitrii bucurețtenl C. SglBCă șl FU 
Gubernu vor conduce întîlnirile.

Iată clasamentul seriei înaintea acesJ 
tor jocuri :

Agronomia
Liceul 1 M. CiUC
I.P.G.G.
Tirnava

Cu
a campionatului 
judo, la festivitatea de premiere a 
echipelor clasate pe primele locuri, 
spectatorii prezenți în tribunele sălii 
Floreasca din Capitală au asistat 
și la un alt eveniment. Au fost de
cernate titlurile de maestru al 
sportului altor 11 judoka : I.azăr 
Moldovan, Ionel Lazar și Tacob 
Codrea (Dinamo. București), Ște
fan Pop, Ionel Filip și Mircea No- 
topol (Dinamo Brașov), Andrei Ne- 
goiță (Politehnica București), Du
mitru Alexandru (Universitatea 
București), Tiberiu Solomon (Agro
nomia Timișoara). Sabin I.ucea 
(I.E.F.S.) și Ioan Buzic (S.C.M. Si
biu).

'1 _ 1. , realizînd
ultimele 6 partide, dar 
la 2 p de fruntași, ca și 
Pavlov și Mititelu. Ar 
notat revenirea lui Par- 
din 8 în ultimele întîl

niri), care-și poate ameliora în con
tinuare poziția, avînd un finiș mai

126î 53
87: 60
90: 49 

107: 47
85: 60
63: 73
69: 96
85: 41
60: 88
46: 62
33: 36
41: 80
63: 84
24:100

19
18
18
17
18
18
15
14
14
13
12
9*)

D. CALLIMACHI 
CLASAMENT

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

3
4
3
4
5
4
5
6
7
cu un punct

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

î o
2
1
0 
0

•) Echipa a fost penalizată .. _ __  . .. .
pentru o neprezentare în „Cupa Federa
ției".

SĂ DĂM CEZARULUI «■a

DAR SĂ NU-I UITĂM PE CEI MULTI
ȘI ATÎT DE LABDRIOȘI!

Dinamovistul Ion Enache l-a fixat în „pod" pe Ion Lăcrățeanu (C. S. 
Pitești) și nw-l va mai scăpa pînă ce arbitrii nu vor consemna tușul

Foto : Dragoș NEAGU

campio-Ediția recent încheiată a 
natului diviziei A de scrimă are o 
istorie care nu o deosebește prea 
mult de cele din anii trecuți, o isto
rie scrisă la altitudinile mai joase ale 
clasamentului și nu pe 
pentru că acolo nu s-a 
vorbind, o luptă pentru 
obicei, echipele clubului 
detașat, încă din start, 
rele lor, terminînd ■ întrecerea 
vinse la floretă, cunoscînd doar cite 
un eșec la sabie și spadă. Există, 
bineînțeles, între campioane și cele
lalte echipe, un decalaj valoric — ge
nerat nu numai de talentul trăgăto
rilor dar și de condițiile de pregă
tire — iar acest decalaj n-a putut fi 
redus decit arareori așa cum au reu
șit, mai înainte, Progresul la floretă- 
fete și Electroputere la spadă, așa 
cum au făcut, în ultimul campionat, 
Politehnica Iași la sabie și 
Tg. Mureș la spadă.

De fapt, ar fi greu de 
ca scrimerii Stelei să nu-și 
titlurile de campioni din moment ce 
ei alcătuiesc într-o foarte mare ma
joritate reprezentativele țării în a- 
ceastă disciplină. Beneficiind de un 
excelent material uman, de bune con
diții de pregătire și de antrenori cu 
o vastă experiență (A. Vîlcca la flo
retă fete, I. Zilahi — floretă bărbați, 
C. Stelian — spadă și D. Mustață -r- 
sabie), Steaua a dobîndit un rol pre
ponderent in scrima noastră și i-a 
devenit, in consecință, exponent în 
marile competiții pentru cupele euro
pene (cu admirabile rezultate Ia flo
retă fete).

Dind Cezarului ce-i al Cezarului,

culmile lui 
dat la drept 
titlu. Ca de 
Steaua s-au 
de adversa- 

neîn-

Medicina
conceput 
adjudece

nu uităm să 
spre restul 
A, cei ce

ne întoarcem 
participanților 
abordează fiecare etapă 

cam cu tot atîtea semne de între
bare cite meciuri au de susținut. 
Confruntările dintre ei sînt cele ce 
dau culoare campionatului chiar dacă 
nu totdeauna ating un nivel valoric 
demn de primul eșalon al serimei. 
Ce constatări ne-au prilejuit dispu
tele lor din acest campionat ?

9 Campionii au fost secundați, la 
fiecare probă, de cite o formație care 
a dominat, la rindul său, restul pluto
nului : mai autoritar, Medicina Tg. 
Mureș la spadă (urmată la abia 16 p 
de a III-a clasată, C.S.M. Cluj), 
Politehnica Iași la sabie (care a pier
dut teren în ultima etapă din cauza 
unor indisponibilități) și I.E.F.S. la 
floretă masculin. Numai la floretă 
fete, lupta pentru locurile II—III a 
fost mai strînsă, Progresul devansînd 
pe I.E.F.S. doar cu 2 p.
• Elementele tinere au avut o con

tribuție însemnată la rezultatele unor 
echipe. Mai mult chiar, formația de 
sabie Tractorul (cu o medie de vîrstă 
foarte mică) și cea de floretă a Po
litehnicei Timișoara (în care predo
mină „noul val") au dat dovadă de 
un bun nivel tehnic și de maturitate 
tactică cunoscînd satisfacția prezenței 
pe podium. De reținut, apoi, că 
C.S.M. Cluj a avut în P. Szabo un 
spadasin cu eficiență maximă (100%), 
în I. Pop principalul trăgător al e- 
chipei de sabie (15 
că dintre tinerele 
Bartoș (Viitorul) a 
mare constanță (14 
cu o performanță

privirea și 
la divizia

v în 20 asalturi), 
floretiste, Magda 
dovedit cea mai 
v în 20 asalturi), 
similară încheind

ultima etapă și floretistul P. Kuki 
(C. S. Satu Mare).

0 Dacă centrul de scrimă de la 
Satu Mare, care ne-a dat tntr-o sin
gură „șarjă" trei floretiste ca Ileana 
Gyulai, Ecaierina Stahl și Suzana 
Ardeleanu, continuă să făurească și 
acum campioni balcanici (deocam
dată !) ca P. Kuki (in 1972) sau Mar
cela Moldovan (1973), dacă din Cluj 
s-au ridicat talente ca P. Szabo și 
I. Pop, dacă Timișoara lansează flo- 
retiști de nădejde ca E. Heim și Gh. 
Pordea, dacă la Craiova „nasc" încă spa
dasini, iar la Brașov, sabreri de 
perspectivă, dacă lașul speră să a- 
ducă și o a doua echipă de sabie 
în divizia A, trebuie să fim recu
noscători antrenorilor din aceste cen
tre (Al» Csipler, I. Haukler, M. Ti- 
cușan, O. Feisthammel, A. Gurath, 
Z. Rohony, P. Ghinju, N. Pufnei). 
Lor li se adaugă și nucleele făura
rilor de mușchetari din secțiile bucu- 
reșteno cu formații în prima divizie 
(I.E.F.S., Progresul, Viitorul) care, de 
asemenea, au crescut și cresc ele
mente de valoare pentru această dis
ciplină olimpică. Deși lipsiți de sti
mulentul pe care l-ar constitui even
tualitatea cuceririi unui titlu, deși 
clasamentul campionatului divizionar 
începe, invariabil, pentru ei, cu 
treapta a II-a, ei își călesc în con
tinuare armele la focul pasiunii lor, 
caută și cizelează noi talente.

...Spre marele noroc al acestei lumi 
mici pe care o formează Scrima 
noastră !

Șebastian BONIFACIU

SUB SEMNUL LUPTEI PENTRU CALIFICARE
IU TURNEELE 10CURIL0R U IA VOLEI

In Divizia A de volei este pro
gramată, azi, penultima etapă a 
returului, care are menirea să a- 
ducă importante clarificări în le
gătură cu șansele pe care le au 
cîteva echipe de a obține calificarea 
în turneele pentru locurile 1—6.

In campionatul masculin, toate 
partidele pot contribui la elucida
rea situației locurilor 2 și 3 din 
fiecare serie, știut fiind faptul că 
lidere autoritare sînt Dinamo și 
Steaua. în prima serie, jpartidele 
programate în București 
Universitatea Craiova și 
— Explorări B, Mare) 
lămuri dacă cele două provinciale 
aflate în deplasare își asigură sau 
nu locurile în urma lui Dinamo 
(și calificarea în turneele pentru 
locurile 1—6) în dauna Universității 
Cluj. In seria a II-a, întîlnirile 
I.E.F.S. — Politehnica Timișoara și 
Tractorul — Viitorul Bacău pot re
zolva definitiv (sau complica) lupta 
pentru cele două poziții din urma 
Stelei.

La fete, în seria I, lupta a trei 
echipe (Rapid, Constructorul și Me
dicina) pentru două locuri în tur-

(Rapid — 
Progresul 

ne vor

neele 1—6 a dominat 
tur. Partida Medicina 
torul este iarăși cap de afiș, pu
țind decide soarta ambelor echipe, 
în seria a II-a, totul este limpede : 
Dinamo, Penicilina și C.S.M. Sibiu 
au scăpat de emoții.

Dar, iată programul etapei : Pro
gresul — Explorări (sala Progresul, 
ora 17), 
Craiova 
Tractorul 
I.E.F.S.
(sala Floreasca, ora 16) — la mas
culin ; Universitatea Timișoara — 
Rapid, Farul — I.T.B., Medicina — 
Constructorul, Dinamo — I.E.FS. 
(ambele în sala Dinamo, de la ora 
17), C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj, Uni
versitatea Craiova — Penicilina 
Iași, la feminin.

întregul re-
— Construc- 

pu-

Rapid — Universitatea 
(sala Giulești, ora 17), 
Brașov — Viitorul Bacău, 

— Politehnica Timișoara

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag. 1)

raia : în șah — ca șl to viață — trebuie 
să fii totdeauna tu însuți !“

FLORIN GHEORGHIU : „Pentru mine, 
partida cu Ciocâltea era decisivă to în
cercarea ce o fac de a cuceri al 7-lea 
titlu de campion național. Victor 
foarte tare cu albele, făcuse — 
întilnirea noastră — 5‘/2 puncte

pînă 
din

este 
la 

7 !

j va 
__ _________ .____ ,1 ml-am 

nu mă opun acestei intenții, 
deci, bucuros la schimburi, 
obțin un cît de mic avantaj 
să-1 pun pe partenerul meu 
neplăcută de a trebui să se 

mi-a facilitat 
egalitate și. •

Am intuit, însă, că împotriva mea 
căuta să temporizeze jOcul șl r. 
propus să 
Am mers, 
căuttnd să 
pozițional, 
în situația ... 
apere. Greșeala sa (C:a7) 
misiunea. Acum sîntem la 
campionatul se joacă 1“

SCRIMĂ : ILEANA GYULA1 (Steaua) :

„AM AVUT O DUBLĂ SATISFACȚIE"
„Campionatul diviziei A ne-a prile

juit o dublă satisfacție. In primul 
rînd, faptul că am adăugat un nou 
titlu la bogata colecție a clubului 
Steaua, iar în al doilea rînd, pentru 
că am reușit să terminăm competiția 
fără nici un eșec. Aceasta nu înseam
nă că drumul nostru spre titlu a fost 
un fel de promenadă agreabilă. Chiar 
dacă echipa noastră a terminat tot
deauna învingătoare, noi — compo
nentele ei — am părăsit, uneori, plan
șa în postură de învinse și nici 
unui sportiv nu-i poate' fi indiferent 
acest lucru. în etapa de încheiere a 
campionatului, aportul meu a fost mai 
redus : am tras numai în două me
ciuri pentru că am avut de susținut 
și un examen în aceeași perioadă.

.Campionatul diviziei îndeosebi,Colegele mele 
Ana Pascu — care 
a pierdut un singur 
tat cu toată rîvna și 
treze imaculată rubrica înfrîngerilor.

Acum, urmează pentru noi o peri
oadă de refacere, pentru că sezonul 
nostru competițional s-a încheiat o- 
dată cu ultima etapă divizionară. A- 
poi, din ianuarie, vom relua pregăti
rile vizînd nu numai competiția ma
ximă a anului, campionatele mon
diale, programate în a doua jumă
tate a lunii iulie, la Grenoble, dar 
și o serie de etape intermediare 
dintre care, cea mai importantă pen
tru noi, rămîne Cupa Europei.

Și» în patru meciuri 
asalt — au lup- 
au reușit să păs-

TENIS DE MASĂ: L. GHEORGHIU (Locomotiva Bucurați)

VICTORIA IN MECIUL (Ii VOINȚA NE-A FOST ABSOLUT NECESARĂ

PENTRU MENȚINEREA LOCULUI III"
jucătorii de la Voin,a au„Cred că _

un complex de inferioritate in fața 
echipei noastre. Altfel nu îmi explic 
maniera în care au pierdut, In afară

de jucătorul Bodea, care nu este încă 
pus la punct cu pregătirea, ceilalți 
colegi ai lui se antrenează zilnic și 
chiar în compania celor mai buni

sportivi ai țării, fiind parteneri de 
lot, deci cu o pregătire superioară. 
Și totuși ei s-au arătat inhibați în 
majoritatea finalurilor de seturi. îna
intea începerii partidei voi recunoaș
te, însă, că și nouă ne era teamă, 
deoarece victoria în acest meci ne 
era absolut necesară în lupta pentru 
ocuparea locului trei în clasament. In 
plus, mă gîndeam și la randamentul 
scăzut pe care îl dăduse la antrena
mentele premergătoare Gelu Păuna, 
datorită schimbării paletei. A fost un 
meci de luptă, viu disputat, în care 
nu știu dacă două partide s-au în-

oheiat cu scorul de 2—0, celelalte ter- 
minîndu-se cu rezultate foarte strîn- 
se. Mă bucură forma bună la care 
s-a prezentat coechipierul meu Ion 
Panait, după o convalescență destul 
de îndelungată Ia care a fost obligat. 
Consider că cele patru victorii ale 
sale slnt normale, el fiind un jucător 
tenace și cu multe calități. Noi alcă
tuim o echipă omogenă, valoarea ju
cătorilor este oarecum egală. Victoria 
noastră este meritată cu toate greu
tățile întimpinate 
din cauza sălii

la antrenamente, 
improprii".

JUDO: IOAN PETROF (Univ. București) :
DIN MARI TMORITI - ÎNVINȘI IA SCOR I"

ATLETISM Simbătă și duminică s-a 
desfășurat în sala „23 August" con
cursul de sală „Cupa Viitorul". La în
treceri, rezervate juniorilor de categoria 
I și III. au luat parte peste 200 de tineri 
atlețl bucureștenl. Iată cîteva din rezul
tatele înregistrate : juniori I, băieți : 
înălțime : Mlhai Zară (S.S.A.) 2,04 m.
prăjină : Marian Voicu (C.S.S.) 3,50 m, 
trlplusalt : Mircea Coșa (Lie. 35)
14,09 m, greutate Cornel Preda (Lie. 33) 
15,41 m, fete : lungime : Elena Ivan 
(C.S.S.) 5,13 m, înălțime : Mariana Lup- 
șa (Progresul) 1,43 m, greutate: Gabri
ela Sabău (S.S.A.) 10,31 m ; juniori III, 
băieți : 50 in : Petre Cristea (Progresul) 
6,4, înălțime : Aurelian Dobrescu (Șc. 
gen. 190) 1,75 m, lungime : Petre Cris
tea 6.10 m, fete : 50 m : Florina Teo
dorescu (C.S.S.) 7,5, lungime : Mihaela 
Stănescu (Lie. 35) 4,85 m. Sîmbătă. în
cepînd de la ora 16,30 și duminică de 
la ora 9,30, în sala „23 August" se va 
desfășura etapa a doua a „Cupei Vi
itorul", la care vor participa juniorii de 
categoria a II-a și copii.

GIMNASTICA în sala
Timișoara, în fața a peste 
tatori, s-a desfășurat cea

Olimpia din 
1 000 de spec- 
de a treia e- 

dlție a tradiționalei competiții de gim
nastică „Cupa Banatul". Bucurîndu-se de 
o participare selectă (gimnaști și gim
naste din Ungaria, precum șl din Arad, 
Galați, Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Ora
dea, Bala Mare, Lugoj, Timișoara, Plo
iești și București), competiția a oferit 
celor prezenți multe exerciții de bună 
valoare tehnică șl spectaculară. La mas
culin a cîștigat Tamaș Pușcaș (Ungaria) 
cu 54,63 p, urmat de compatrioțli săi 
Arpad Farcaș 54,30 p șl Laszlo Laczko- 
vics 54,05 p. La fete, pe primele trei 
locuri s-au clasat Mariana Constantin 
(Ploiești) cu 35,50 p, urmată de Marta 
Meszaroș (Ungaria) 35.35 p și Liliana 
Breckner (București) 35,30 p.

HOCHEI Astăzi și mîlne, pe patinoa
rul artificial acoperit dm Miercurea Ciuc 
se vor desfășura partidele Liceul nr.

Pregătindu-se pentru debutul in C. C. E

HANDBALISTELE DE LA I.E.F.S

« 8 0 0 41—14 11 
6 3 0 3 20-33 «
6 2 1 3 31—22 5
6 0 15 16—39 1

Meciurile Tirnava — I.P.G.G. au fost 
aminate pentru o dată ce se va stabili 
ulterior.

LUPTE C.J.E.F.S. Galați a luat <3 
inițiativă interesantă care vizează dezvo!-» 
tarea sportului luptelor în mediul să-* 
țese și care, după felul cum a început, 
are toate șansele să dea roadele aștep
tate. Este vorba despre campionatul ju
dețean sătesc de lupte libere și greco- 
romane la care participă echipele din 
comunele Cavadineștl, Pechea, Grivița, 
Liești, Tg. Bujor, Independența. Con
semnăm cu satisfacție faptul că la pri
ma etapă — după cum ne transmite co
respondentul nostru județean T, Sirio- 
pol — au participat Aproape 80 de ti
neri. In afara faptului că aceștia au 
dovedit pasiune pentru lupte, antreno
rii gălățeni, care au urmărit concursul, 
au descoperit la mulți dintre ei frumoa
se calități. După disputarea întrecerilor 
primei etape, pe primele locuri se si
tuează echipele din Liești (la libere) șt 
Cavadinești (greco-romane).

POLO. Au continuat întrecerile din 
cadrul „Cupei Municipiului București", 
iată rezultatele înregistrate : SENIORI : 
Rapid — C. S. Școlarul 5—4 (1—0, 0—1. 
‘ ' 2—2) ; Progresul — I.E.F.S. 4—4

‘ , 0—1, 1—2) ; JUNIORI II :
— C. S. Școlarul 10—6 (2—1. 
2—1) ; Șc. sp. 1 — Progresul 
............................. ~ ' Dl-

I.E.F.S.2—1, 
(o—o, 3—i,
Șc. sp. 2 ■
7—5’ (3—2, 2—0, 1—2, 1—1) ; Rapid — 
namo 3—2 (1—0. 0—0, 1—1. 1—1).

VOLEI: In sala de festivități 
C.M.E.F.S.-București are loe marți, 
decembrie, la ora ÎS, deschiderea cursu
lui școli de arbitri de volei, organizat 
de colegiul municipal. • LA TG. MU
REȘ s-a desfășurat partida internațio
nală dintre echipele feminine Medicina 
și Halodos Vasutas din Szombatheli (Un
garia). Victoria a revenit formației gaa- 
dă cu 3—0 (3, 8, 11).

a 
ii

EVOLUEAZĂ ÎN BULGARIA REPREZENTATIV DE POLO
Formația I.E.F.S. București, cam

pioana de handbal feminin a ță
rii noastre, se pregătește în ve
derea participării la primul tur 
al C.C.E., în care va avea de sus
ținut o dublă întîlnire cu reduta
bila campioană a R. D. Germane, 
echipa S. C. Leipzig. Pînă la cel 
dinții joc, programat în ziua de 
13 ianuarie la Leipzig, handbalis
tele bucureștence vor susține, însă, 
un destul de mare număr de întîl
niri.

începînd de astăzi, formația an
trenată de lectorul universitar Ion 
Bota se aliniază la startul unui 
turneu internațional programat să 
se desfășoare, timp de trei zile, la 
Sofia. După acest turneu, studentele 
își vor continua pregătirile în țară,

participînd șl la cea de a III-a 
etapă a „Cupei Municipiului Bucu
rești". Apoi, în primele zile ale 
anului 1974, echipa va pleca în 
R. D. Germană. Acolo, campioanele 
României susțin cîteva întîlniri în 
cadrul tradiționalului turneu inter
național de la Rostock, pe care l-au 
cîștigat anul trecut, în program fi- 
gurînd după această competiție 
două meciuri la Berlin, cu echipe 
încă nedesemnate.

In sfîrșit, la 13 ianuarie. I.E.F.S.- 
ul va fi prezent la Leipzig pentru 
dificila întîlnire cu campioana R. D. 
Germane. Din lotul celor 18 jucă
toare românce fac parte, printre al
tele, Rodica Bunea, Cornelia Mo- 
hanLi, Maria Bota, Elena Oprea și 
Maria Nițâ.

„înaintea partidei de duminică — 
ultima din cadrul campionatului di
viziei A de judo — cu Constructorul 
Miercurea Ciuc, echipa noastră, așa 
cum sublinia și prof Mihai Brăileanu, 
antrenorul formației, la rubrica „Spe
cialiștii au cuvîntul" din ziarul de 
sîmbătă, era de departe favorită. O 
recomandau atît locul în clasament 
înaintea acestei etape, cit și șansele 
certe de a urca treptele podiumului, 
spre deosebire de echipa din Miercu
rea Ciuc, aflată în zona retrogradării. 
Nu ne-am gîndit nici un moment că 
am putea pierde și — mai ales — 
la scor. Totuși, așa s-a întîmplat. Ma
rea surpriză se desfășura sub ochii 
mei și nu puteam face nimic. Unul 
după altul, exceptîndu-1 pe primul, 
„ușorul" Ovidiu Cojocaru, am pără
sit învinși saltelele de concurs și ast
fel meciul s-a încheiat cu un rezultat 
inexplicabil pentru multă lume. (n. r. 
4—1 în favoarea formației Construc
torul Miercurea Ciuc).

Spre neșansa noastră, unul dintre

cei mai buni judoka, multiplul cam
pion republican al semigreilor, Du
mitru Alexandri), ce se transferase 
cu puțin timp in urmă la noi, s-a 
accidentat în ajunul meciului, și a 
asistat la întreceri, cu piciorul în 
ghips. Cum și un alt judoka de bază, 
mijlociul Marin Florea. părăsise e- 
chipa, in urma sancționării sale pen
tru refuzul de a face deplasarea la 
etapa de la Craiova, antrenorul nos
tru a efectuat două modificări în 
formație : pe mine și pe 
povici ne-a urcat cu cite 
de greutate. Poate că, in 
prejurărț, ar fi fost mai 
amîndoi luptam în limitele
noastre. Eu unul aveam cerțitudinea 
victoriei în fața lui loszef Gali. Este 
adevărat, însă, că șansele lui Popovicl 
în meciul cu Dezideriu Csep erau rela
tive. Dar, poate că și el ar fi cîștigat. 
Regret, că învingătorii noștri n-au avut 
Și satisfacția de a nu retrograda..." .

In ultima sa ședință de lucru, 
colegiul central de antrenori a al
cătuit lotul echipei reprezentative 
de polo, care va participa la prin
cipalele turnee internaționale ale 
anului 1974, precum și la campio
natul european de la Viena (18—25 
august). Lista anunțată cuprinde 18 
jucători și anume :

Șerban Huber (23 ani, 81 kg, 
1,90 m). Cornel Frăfilă (33 — 90 — 
1,82), Gheorghe Zamfirescu (29 — 
91 — 1,34), Adrian Nastasiu (23 — 
34 — 1,88), Dinu Popescu (25 — 83 
~J>78), Yiorel Rus (22 — 90 — 

Teodorescu (21 
Dinamo, Florin Slă- 

1,82), Pavei Mu-
— 1,82), Cornel
— 1,77), Adrian 
78 — 1,90), Ilie
— 1,7Î), Bogdan 
80 — 1,83) de la

ANUNȚ*

Se aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și 
unităților cooperatiste că, abonamentele pentru documen
tare, colecții, biblioteci, etc pentru anul 1974 la :

1,86), Dumitru
- 1,80) de la 
vei (23 — 80 
reșan (34 —
Rusu (30 — 1
Schervan (18
Slavei (22 —
Bartolomeu (23 „„ — X)Vd,
Rapid, Victor Stancu (22 — 84 —
1,88), Radu Mirea (20 — 85 —• 1.89) 

Progresul, Claudiu Rusu (26 
— 1,81) de la Voința Cluj. 
Răducanu (20 — 78 — 1,80)
C. S. Școlarul și ’ Dan Frincu 
73 — 1,78) de la I.E.F.S.

78
76

78

82

Victor Po- 
o categorie 
aceste îm
bine dacă 

categoriilor

ZIARE Șl REVISTE
se primesc în continuare în cursul lunii decembrie 

de către direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
oficiile orășenești.

Publicațiile și condițiile de abonare sînt înscrise în 
talogul presei R.S.R. — 1974. (7451)

ac.
Și

ea- ,

de la 
— 78 
Liviu 
de la 
(23 —

Celor 13 jucători care au făcut 
parte din echipa țării în 1973 Ii 
s-au mai alăturat V. Stancu, R. Mi- 
rea, D. Teodorescu din selecționata 
de juniori, precum și doi jucători 
feroviari care s-au evidențiat în 
partidele din C.C.E., Pavel Mureșan 
și Bogdan Bartolomeu.

_ Actualul lot are o medie de 
vîrstă de 24 ani, de înălțime — 
1,83 și greutate — 81 kg. în șe
dința din această săptămînă, biroul 
federal al F.R.N. va decide și asu
pra tehnicienilor care se vor ocupa 
în continuare de formația repre
zentativă.

AI



NUMAI 50 LA SUTA DINTRE SPORTIVII NOMINALIZAȚI
și-au Îndeplinit obiectivele pe anul in curs

A

Un procent scăzut, care nu onorează această unitate fruntașă

cinste 
inter-

mai

„Pepinieră" cu rezultate remar
cabile în sportul de performanță, 
C. S. Școlar București ocupă — 
de mai mulți ani— un loc de 
frunte în Ierarhia unităților noas
tre sportive. De aici au plecat spre 
diferite stadioane o sumedenie de 
sportivi care au apărat cu 
culorile țării în confruntări 
naționale de anvergură.

Firește, este vorba de cele
bune realizări ale C. S. Școlar de-a 
lungul anilor, dar întregul colec
tiv a fost de acord cu concluzia 
analizei care a urmat după J.O. 
de la Munchen : bilanțul putea 
fi mult mai bun dacă toți 
factorii chemați să conlucreze pen
tru îndeplinirea obioctivelor pro
puse s-ar fi străduit să valorifice 
la limita maximă resursele de care 
dispuneau. De aceea, la finele a- 
nului trecut, cînd au fost stabilite 
direcțiile generale ale activității 
din noul ciclu olimpic, conducerea 
clubului a luat o serie de măsuri 
menite să asigure creșterea ritmu
lui și eficienței muncii viitoare. 
Noile măsuri — întărite și orien
tate, apoi, prin liniile directoare, 
trasate de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2

martie — au condus la nominali
zarea a 40 de sportivi în vederea 
participării la J.O. din 1976 și 
1980.

In paralel cu urmărirea atentă 
a sportivilor nominalizați din ca
drul clubului, conducerea C. S. 
Școlar a avut grijă să păstreze în 
sfera preocupărilor sale și legături 
strînse cu sportivii transferați în 
alte unități, ca urmare a încheie
rii perioadei de juniorat. Antre-

Pe marginea analizei
C.S. Școlar la C.M.E.F.S

București

„Cupa tineretului*4
(Urrrwre din pag. 1)

au prilejuit dispute antre- 
o bună dispoziție care a ri- 
multe ... grade temperatu- 
iată și rezultatele : Drept— 
3—0, Istorie—Fizică 3—0, 

fizică—Drept 3—0, Studii

țese — 
nante și 
dicat cu 
ra. Dar 
Chimie 
Educație __ _ __
♦ eonomice—Geologie 12—0.

Concurînd cu fotbalul, au conti
nuat întrecerile intergrupe la atle
tism', competiție ce s-a desfășurat 
pe parcursul întregii săptămîni și 
care a angajat ,în cadrul a patrii 
probe, peste 1 500 de studenți. Și 
pentru că tot sîntem la atletism, 
trebuie menționat — și subliniat în 
mod deosebit, pentru că a consti
tuit o nouă rundă a concursurilor 
interani — concursul atletic al stu
denților de la Facultatea de educa
ție fizică, desfășurat în sala de atle
tism. Au fost incluse în program 
probe de sprint, garduri, înălțime 
și lungime.

Dar, atenția este îndreptată acum 
spre disciplinele incluse în progra
mul ediției de iarnă a competiției cu 
caracter republican, „Cupa Tinere
tului" : schi, șah, tenis de masă. 
Toate trei se bucură de audiență 
în rîndul studențimii clujene, 
orașul și împrejurimile ' ' 
condiții favorabile de desfășurare 
a întrecerilor. Au șl avut loc cîte
va antrenamente (purtînd o pro
nunțată amprentă de ... concurs) ur- 
mînd ca duminică, 9 decembrie, să 
răsune semnalul de start. (N. D.).

norii care îi descoperiseră și îl i- 
nițiaseră în tainele disciplinelor în
drăgite au continuat, deci, să-i ur
mărească Ia antrenamente și în 
competiții, colaborînd cu tehnicie
nii care răspundeau acum direct 
de pregătirea acestor speranțe. De 
altfel, la ședința de analiză a ac
tivității C. S. Școlar — pe linia 
pregătirii sportivilor nominalizați 
în vederea participării la J.O. din 
1976 și 1980 — am avut posibili
tatea să ne convingem că rezul
tatele și situațiile foștilor elevi ai 
clubului^ sînt bine cunoscute. Din 
păcate, însă, așa cum a reieșit din 
referatul întocmit de comisia în
sărcinată de C.M.E.F.S. să anali
zeze activitatea sportivilor nomina
lizați ai C. S. Școlar, o mare parte 
dintre cei transferați n-au mai pu
tut obține în cursul anului 1973 
rezultate ia fel de bune ca îna
inte. Lucrul acesta a fost pus pe 
seama interesului scăzut arătat 
speranțelor de cluburile unde își 
duc în prezent activitatea. Situa
ția a avut, însă, repercusiuni ne
dorite și asupra bilanțului C. S. 
Școlar, care a ,,pierdut" în 1973 
nu mai puțin de 12 dintre cei 
40 de sportivi nominalizați. Astfel, 
comisia de control a constatat că 
obiectivele intermediare — stabi
lite pentru anul în curs — au fost 
realizate de numai 50 la sută din
tre speranțele olimpice ale C. S. 
Școlar, procent deosebit de scăzut

pentru a unitate fruntașă cutn 
este cea analizată. De aceea, Bi
roul Executiv al C.M.E.F.S. a fost 
solicitat Bă atenționeze cluburile 
la care activează în prezent spor
tivii transferați de la C. S. Școlar 
(printre care amintim Steaua, Ra
pid, Progresul și Olimpia) în ve
derea creșterii răspunderii față de 
pregătirea și progresul acestora.

Dar, ,-u toate că, Ia prima ve
dere, Țntreaga vină aparține clubu
rilor. care răspund, în prezent, de 
pregătirea foștilor sportivi ai C.S. 
Școlar, lucrurile nu stau tocmai 
așa. Există numeroase lipsuri și 
în activitatea acestei unități.

Bunăoară, comisia de control a 
constatat că persistă încă o insu
ficientă exigență față de conținu
tul muncii antrenorilor ce se p- 
cupă de sportivii nominalizați, fapt 
care a dus la nerealizarea volumu
lui minimal de ore de pregătire 
prevăzut în planul de măsuri. A- 
poi, planurile individuale Pe 4 ani 
prezintă încă lacune (norme de 
control, volum, obiective de per
formanță etc.) ; o mare parte dintre 
sportivi nu au caiete individuale 
de pregătire; activitățile politico- 
ideologice și cultural-educative nu 
au ritmicitate și continuitate ; în 
sfîrșit, antrenorilor și tehnicienilor 
clubului nu li s-a asigurat un ma
terial documentar îndestulător, ne
cesar cunoașterii punctelor forte 
și slăbiciunilor adversarilor, p e- 
cum și a celor mai noi metode de 
pregătire.

în fața acestor probleme — de
loc neglijabile — conducerea C.S. 
Școlar a manifestat în ședința de 
analiză o poziție autocritică, an- 
gajîndu-se că va face toate efor
turile pentru a înlătura cit mai 
grabnic carențele amintite.

Iată, deci, că șl la o unitate frun
tașă, cum este C. S. Școlar Bucu
rești există suficiente rămîneri în 
urmă. Avem, însă, convingerea că 
ele vor fi rezolvate cu operativitatea 
și promptitudinea obișnuita condu
cerii acestui club, mai ales că aici 
există un colectiv de antrenori bine 
pregătiți, tehnicieni dornici Să con
tinue drumul plin de rezultate bu
ne pe care-1 parcurg, de atîția ani, 
alături de elevii lor...

Horia ALEXANDRESCU

DE IERI, „VOINICELUL"..
iar

luî oferă ÎNVAȚĂ SĂ PATINEZE!
„Duminica sporturilor de Iarnă"

O vie activitate sportivă de masă a 
marcat sfîrșttul săptămînii trecute în ju
dețul Bistrița-Năsăud. Condițiile na
turale prielnice (zăpadă suficientă, 
-gheț) au determinat organele locale 
inițieze, pentru prima dată în actualul 
sezon, o duminică dedicată sporturilor de 
iarnă. Acțiunea a coincis, în mod fericit, 
cu desfășurarea primelor întreceri în ca
drul „Cupei Tineretului”, menite să-l in
troducă pe participant! în atmosfera con
cursurilor șl să verifice, totodată, poten
țialul tehnico-organizatorlc al comisiei de 
specialitate creată în vederea marii com
petiții de masă cu caracter republican.

In orașul de reședință. Bistrița, con
cursurile de schi șl săniuțe s-au desfășu
rat pe pîrtiile tradiționale ale Dealului 
B.’.docului. Deși la prima lor ieșire pe 
zăpadă, elevii liceului Andrei Mureșanu, 
ai școlilor generale nr. 1 șl 2. reprezen
tanții asociațiilor sportive ^Făclia” și 
„Dacia” au dovedit o bună pregătire.

întreceri de schi șl săniuțe au avut loc 
la Prundu Birgăului, Năsăud, Sîngeorz- 
P.ăi și comuna Șanț.

Duminica sporturilor de iarnă a angre
nat peste i 200 de tineri șl tinere.

La Bistrița-Năsăud șl Prundu Blrgău- 
lui sînt în curs de amenajare mai multe 
patinoare naturale pe care se vor orga
niza competițiile de patinaj viteză.

In
să

C. SĂNDUȚĂ
secretar al C.J.E.F.S. Bistrița

Năsăud

După cîteva zile de relativă i- 
nactivitate (cauzată de frigul care 
s-a abătut și asupra Capitalei), în 
care voleiul, tenisul de cîmp, bas
chetul și bineînțeles, fotbalul de
veniseră... amintiri, cocheta bază 
sportivă a celor mici, „Voinicelul", 
și-a pus straie de iarnă. Gerul cu 
valori măsurate în jur de minus 
10 grade a făcut să înghețe mai 
întîi o pojghiță, apoi un strat de 
cîțiva centimetri de apă turnată pe 
una dintre suprafețele sportive ale 
complexului. Aici a avut loc, ieri, 

al sezonului de 
patinaj. Iar alături, pe un alt te
ren, o nouă oglindă este pregătită, 
pentru zilele următoare, atunci 
cînd vestea deschiderii noului pa
tinoar natural va face înconjurul 
cartierului Titan și afluența copii
lor va crește în mod considerabil.

Am ținut să asistăm ia prima 
zi de activitate din acest punct 
de atracție al iernii școlare bucu- 
reștene, în primul rînd, pentru a 

"fi martorii unui start pe care-1 
dorim... repetat, bineînțeles, și în 
alte locuri. Am consemnat mai 
întîi deschiderea festivă a patinoa
rului, la care au fost de față to
varășii Cornel Nicoda, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid 
sectorului IV, Mihai 
secretar cu problemele organizato-

startul „oficial"

al
Ștefănescu,

rice, Tudor Vasile, prlm-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S., activul 
C.E.F.S., profesori de educație fi
zică de la școlile generale încon
jurătoare, și bineînțeles, în cali
tate de beneficiari, cîteva zeci de 
copii. Aceștia din urmă, unii deja 
„specialiști", alții de-abia Ia în
ceputul descifrării pline de peri
peții, deocamdată, a tainelor lune
cării pe gheață, au făcut „recep
ția" cu deosebită satisfacție. Ne-a 
bucurat și faptul că printre ma
turii care au în grijă buna func
ționare și organizare a patinoa
rului, se află și un cadru de spe
cialitate, în persoana absolventului 
specializat al I.E.F.S.. Doru Bucu- 
rescu. Astfel, cursurile de inițiere 
și ședințele de perfecționare vor 
căpăta un fundament de seriozi
tate. Am sugera Cooperativei „De
servirea" deschiderea unui stand 
de împrumutat (la prețuri accesi
bile membrilor asociației sportive 

patine și ghete spe„Voinicelul") 
ciale.

Iată acum 
cîștigători ai 
ral: Daiana 
199), Carmen 
A, Ionescu (Șc. gen. 69) și L. Bă
nică (Șc. gen. 86).

și numele primilor 
concursului inaugu- 

Bădulescu (Șc. gen, 
Predoi (Șc. gen. 199),

Radu TIMOFTE

PERFORMANȚELE SPORTULUI DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

întreprinderi și instituții, au fost 
create condiții bune de practicare 
a sportului. De un succes deosebit 
s-au bucurat întrecerile pe ramuri 
de producție, dotate cu diferite 
cupe, cum ar fi „Cupa forestieru
lui", „Cupa ceferiștilor", „Cupa Fe- 
mina" și altele. La manifestările 
organizate cu aceste prilejuri au 
fost prezenți peste 4 000 de tineri.

Activiștii prezenți la analiza rea
lizării prevederilor I-Iotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. au scos în evi
dență bunele rezultate obținute în 
organizațiile, întreprinderile și in
stituțiile unde își desfășoară ei ac
tivitatea. Vorbitorii — printre care 
tovarășii Aurel Ursache, președin
tele U.J.C.A.P., Teodor Briciu, se
cretar al Consiliului județean al

I
I-
I I

sindicatelor, și alții — au criticat, 
în același t5mp, lipsurile manifes
tate în activitatea C.J.E.F.S. și au 
făcut propuneri concrete de îmbu
nătățire a muncii.

Tovarășul Vasile Ilovan, secretar 
al Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., președintele 
C.J.E.F.S., a apreciat, printre altele, 
extinderea gimnasticii la locul de 
producție, precizînd că sînt, încă, 
destule locuri de muncă unde a- 
ceasta nu se practică, deși există 
condiții. Președintele C.J.E.F.S. a 
arătat, apoi, că nu a existat sufi
cientă preocupare din partea acti
viștilor chemați s-o facă, în vede
rea organizării unor acțiuni de 
masă pe platforma industrială din 
orașul Bistrița, deși în nenumărate 
ocazii muncitorii și ceilalți salariați 
de aici s-au dovedit a fi iubitori 
ai sportului, ai mișcării și exerciții-

EXCURSII DE
AU MAI RĂMAS PUȚINE ZiLE PÎNĂ LA REVELIONUL ‘74 I 

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante 
vă invită să- participați la excursiile organizate 
prilej pe :

— Valea Oltului (Călimânești, Govora, Cozia)
— Litoral în stațiunile: Neptun (hotelurile 

„Neptun", „r „ 
Nord (hotei „Europa" și „Delfin )
De reținut că turiștii vor beneficia de frumoasele pis
cine cu apă de mare încălzită pentru practicarea spor
turilor nautice . .

— In orașele : lași, Piatra Neamț, Tirgu Neamț, Cluj și 
la Agapia

— In stațiunile : Borsec, Herculane, Pucioasa, Siănic-Mol- 
efova, Sovata și Tușnad, unde veți găsi

• ANTREN ! AMBIANȚĂ PITOREASCĂ ! 
de turism din calea 
68, telefoane 15 74 11

București 
cu acest

_._t____ , ,___ , „Sulîna",
.Dobrogea"), Mamaia (hotel „Parc"), Eforie

| BUNA DISPOZIȚIE!
Ș Informații și înscrieri, la filialele 

Victoiiei nr. 100 și bd. Republicii nr.
| si 14 08 00.
g IMPORTANT !

Uifimele locuri se mai pot obține 
■ț. decembrie.

pînă la data de 10

LA ORDINEA ZILEI

MICUL ECRAN Șl VACANȚA
rebule să

minute, în jurul unui fcc inexis-

secretun

x; e-

pline 
timp

de 
de

faptul că numărul foarte mic de 
programarea, la aceeași oră. pe 
Steaua — Universitatea Craiova,

zăpadă, astfel îneît temerarii au stat în 
90 de

nu e 
determinat de
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Atodiresei, care a făcut un meci bun în 16-imile cupei, în fața Politehni
cii Iași, centrează cu toată opoziția lui Stoicescu. Extremul dreapta din 
Reșița reapare astăzi în 
Timișoara

formația sa în jocul de la Deva cu Politehnica 
Foto : Paul ROMOȘAN

-A.

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI1*
(Urmare din pag. I)

eehipele de Divizia A nu sînt mai 
puține decît în același moment al 
ediției trecute (ba dimpotrivă) în 
schimb există satisfacția acestui 
tratament echitabil și stimulativ 
intervenit prin corijările făcute în 
regulament.

Sîntem în domeniul marilor sur
prize, așa că pronosticurile pierd 
și acea brumă de siguranță din par
tidele de campionat. Să încercăm, 
totuși, să găsim, în grupul de 16 
concurente rămase în cursă pe cele 
care își pun cele mai îndreptățite 
candidaturi pentru cîștlgarea tro
feului. Prin tradiție și - valoare ge
nerală pe primul loc al aspirațiilor 
se plasează Steaua. Prin posibilită
țile loturilor și prin performanțe 
anterioare — de cupă sau cam
pionat — numele lui U.T.A. și 
F. C. Argeș ar urma în această 
ordine a șanselor. Prin argumentele 
reușitelor din ultimele apariții dinI campionat trebuie să vorbim despre
C.S.M. Reșița, Jiul și Politehnica 
Timișoara. Orgoliul Petrolului nu 
poate fi lăsat la o parte, element 
care e în aceeași măsură valabil 
ți pentru „U“ Cluj care a dus o

nute). In situația că egalitatea se 
menține se recurge la executarea 
de penaltyuri. întîi, cîte o serie de 
cîte 5 lovituri de la 11 metri, 
pentru fiecare formație (echipa care 
începe e stabilită prin tragere la 
sorți). în cazul cînd scorul rămîne 
tot egal se execută cîte o lovitură 
de pedeapsă, de către fiecare echipă, 
pînă la stabilirea unui învingător. 
Colegiul central al arbitrilor ne-a 
informat că, pînă la modificarea 
regulamentului, efectuarea primei 
serii de 5 penaltyuri se va efectua 
consecutiv de către jucătorii ace
leiași echipe. Ulterior se va trece 
și la noi la aplicarea sistemului de 
execuție alternativă și în cadrul 
seriilor de cinci lovituri de la 11 
metri. i

Trebuie să admitem, că spectatorul nostru de fotbal a avut o 
grea dilemă duminica trecută. în mai toata orașele în care 
s-au jucat partidele primei divizii naționale, termometrul a 

coborît mult sub zero grade. La Reșița au fost — 18, la București 
a fost, ceva mai cald, dar, în general, frigul pătrunzător a făcut ca 
„potcoavele" tuturor tribunelor să fie pustii. Mai mult decît atît, 
gradenele au fost 
picioare, dansînd, 
tent.

Pentru nimeni 
spectatori a fost 
micul ecran, a derbyului etapei, 
Avem convingerea că, în toate orașele, mii de spectatori au preferat 
fotoliul din fața micului ecran, micșorînd sensibil numărul plăti
torilor.

Bineînțeles că discuția pe marginea celor întîmplate duminica 
trecută este acum, inutilă. Dificultățile de programare a derby-ului 
în cursul zilei de sîmbătă aparțin trecutului. Iată însă că acum, un 
alt derby, la fel de atrăgător (F.C. Argeș — Dinamo București) a- 
menință să golească și mai mult tribunele, deoarece reprezintă o 
tentație reală pentru iubitorul fotbalului.

Care ar fi soluția operativă pentru salvgardarea intereselor clu
burilor ? Dat fiind că nu există sau nu se respectă un regulament 
precis care să împace interesele cluburilor cu interesele televiziunii, 
ar fi necesar, credem, ca pentru duminica ultimei etape a turului 
să &e sugereze programarea tuturor jocurilor (exeeptîndu-1 pe cel 
televizat) la ora la care s-a disputat meciul Dinamo București — 
Jiul, adică la 11,30. Această programare în bloc a „matineului" 
tapei a 17-a ar înmulți numărul spectatorilor, deoarece dilema du
minicii trecute ar dispare. Toți cei care ar ține să vadă la T.V. 
tneciul F.C. Argeș — Dinamo București ar avea timpul necesar pen
tru a reveni acasă, la Arad, la Cluj și pretutindeni. Facem această 
sugestie deoarece nu vedem un motiv care să pledeze împotriva ei...

Duminică seara, fotbaliștii intră în vacanță- După cit se pare, 
cele 25 de zile ale vacanței depășesc numărul zilelor afectate 
vacanței ds iarnă, din anii trecuți. Ar fi bine ca toate clubu

rile noastre să gîndească în aceste cîteva zile, înainte de despărțire, 
posibilitatea organizării discrete a vacanței jucătorilor. Siguir că e 
necesară și o deconectare „fără program", dar există destule mij
loace pentru a pune la îndemînă fotbaliștilor un „ghid" competent 
pentru vacanța de iarnă.

Vorbim deseori despre faptul că multe dintre jocurile campiona
tului au un nivel submediocru datorită „imperfecțiunilor metodice" 
din perioada pregătitoare. Pe de altă parte, „imperfecțiunile meto
dice" ale perioadei pregătitoare sînt explicate deseori, ca într-un 
lanț al slăbiciunilor, prin lipsa de consistență .a vacanței, care pre
zintă, ,,la 5 ianuarie", jucători într-o stare psiho-fizică sub nivelul 
ultimei etape a turului. Iată de ce, ar fi bine ca, în aceste zile de 
sfîrșit de sezon, mult disputata problemă a vacanței să fie repusă 
pe rolul antrenorilor și conducătorilor de cluburi. L.a urma urmei, 
vacanța poate fi absolut liberă, ca orice vacanță. Dar, în condițiile 
de astăzi ale fotbalului nostru, este necesară fixarea unui „barem 
psiho-fizic" pentru data de 5 ianuarie, astfel îneît fotbalul nostru 
să nu continue să toarne apă într-o căldare fără fund

loan CH1RILĂ

I
Idată trofeul sub Dealul Feleacului 

și desigur că ar vrea să repete

I
Iți jucătorii lui Angelo Niculescu 

sau cei din Bacău și din Tg. Mureș.

isprava ? Nu reprezintă scena nr. 2 
o neașteptat de repede venită oca
zie spre a infirma nereușitele de 
duminică ? Probabil că așa gîndesc

CAMPIONATUL

REPUBLICAN

DE JUNIORI

I
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I
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I
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Nu am uitat, în această așezare pe 
treptele pronosticurilor, deținătoa
rea cupei, pe Chimia Rm. Vîlcea. 
Dar împrejurarea că ea a trecut, 
cu un mare efort de voință, turu
rile de pînă acum nu e un argu
ment că cei de pe Valea Oltului 
vizează un „bis" ? Ș. N. Oltenița
— autoarea celei mai mari surprize 
din actuala ediție — și Delta Tul- 
cea doresc — fiecare — să repre
zinte mai departe Divizia B, alături 
de vîlceni, în sferturile de finală. 
Iar Oltul Sf. Gheorghe se gîndește 
cu mîndrie că ar putea supraviețui 
în rolul de revelație a competiției, 
ca cea mai mică formație — sub 
raportul categoriei competiționale
— ajunsă în „sferturile" întrecerii.

Vedem dar că motive pentru a 
dori depășirea „optimilor" întîlnim 
in fiecare tabără. Rămîne de vă
zut care vor fi cele opt echipe 
care își vor vedea realizate, în a- 
ceastă după amiază, proiectele.

Mai rămîne să reamintim că sis
temul de calificare este același ca 
în faza 16-imilor. Adică : dacă după 
90 de minute există egalitate pe 
t-abela de marcaj se desfășoară pre
lungiri (două reprize a cîte 15 mi-

I
seria a iv a, f. C. ARGEȘ (fără să forțeze)

• ClTCVA „CURIOZITĂȚI" INADMISIBILE I

• •4

lor fizice. In același timp, a fost 
criticată delăsarea în atragerea 
spre practicarea sportului a tinere
lor, singura competiție cu caracter 
specific, „Cupa Femina", nefiind 

. suficientă pentru cuprinderea mun
citoarelor, altor categorii de sala
riate, în sfera exercițiului fizic.

Concluziile analizei au fost expu
se de tovarășul Adalbert Crișan. 
Făcînd o trecere în revistă a rea
lizărilor obținute, vorbitorul a atras 
atenția asupra posibilităților și con
dițiilor bune existente în toate 
întreprinderile și instituțiile, în 
școli, în asociațiile sportive din lo
calitățile rurale, pentru ca activita
tea sportivă să se ridice la nivelul 
sarcinilor trasate de 
narci C.C. al P.C.R. 
rie—2 martie a.c. cu 
voltarea continuă a 
și sportului.

Ilotărirea. Ple- 
din 28 februa- 
privire la tlez- 
educației fizice

I
I
I
!
I
I
I
I
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Consfătuirea cu reprezentanții 
cluburilor de fotbal care urma să 
aibă loc în ziua de 6 decembrie, 
la Pitești, se va desfășura la data 
de 11 decembrie.

In acest util schimb de expe
riență, inițiat de primul club spe
cializat din țara noastră, F.C. Ar
geș, au fost invitați reprezentanți 
ai cluburilor specializate, precum 
și reprezentanți ai presei și radio- 
televiziunii.

Iată o serie a campionatului care 
a „curs" normat Era de așteptat că 
F. C. Argeș nu va avea probleme ? 
Nici n-a avut. Era de așteptat că 
Universitatea Craiova va încerca să 
ruleze în plasa favoritului 7 Așa a și 
făcut. Era de așteptat că restul echi
pelor se va mulțumi cu puțin ? S-au 
mulțumit cu puțin și chiar foarte pu
țin. Nimic nou sub... soarele confrun
tărilor din această grupă. Nici măcar 
scorurile lor. Ca și anul trecut, ca ți 
acum doi ani, favoriții au cîștigat la 
aceleași scoruri fluviu. F. C. Argeș 
9—0 cu Șc. sp. Pitești, 7—0 cu Liceul 
nr. 1 Caracal și Dinamo Slatina, 6—1 
cu Chimia Rm. Vîlcea, 5—1 cu Ști
ința Petroșani. Universitatea Craiova : 
8—1 cu Șc. sp. Pitești, 6—1 cu Mine
rul Motru, 4—0 cu Dinamo Slatina șl 
așa mai departe. O serie slabă, cu 
2—3 echipe mai răsărite și cU multe 
altele care au făcut, pînă acum, doar 
figurație. în fond, cum poate fi alt
fel caracterizată, din moment ce li
derul ei a realizat un singur meci e- 
gal în 13 etape ? Antrenorul piteș- 
tenilor, Leonte Ianovschi, ne spunea 
Ia încheierea turului : „Ne-am clasat 
pe primul loc fără să forțăm prea 
mult. Și nu văd cum, în a doua par
te a campionatului, lucrurile se vor 
schimba..." Cu alte cuvinte, F. C. Ar
geș țintește spre turneul final. Acesta 
și este obiectivul 11-lui juniorilor 
primului club de fotbal din țară .

Andrei Speria tu — Ilie Bărbulescu, 
Gabi Matei, Gheorghe Dumitrescu, 
Cătălin Cornel Bulf — Vasile Sandu, 
Aurelian Vespeseu — Mihai Gabi'ian, 
Gheorghe Manea, Adrian Gheorghe, 
Marin Dan Toma. Au mai jucat în 
tur : Dan Mălăescu, Nicolae Zimbrea- 
nu, Antonel Grigorescu, Marin Radu, 
Gheorghe Cristian.

Spune un vechi proverb că, „la o- 
mul sărac nici boii nu trag !“ Cit de 
mult se potrivește această idee seriei 
de care ne ocupăm ! Marile și difici
lele probleme de ordin organizatoric 
și-au dat mina în această serie, per- 
pctuînd hora lor săltăreață, de la o 
etapă la alta. Neprezentările s-au ți
nut lanț, contestațiile (cu sau fără 
temei) de asemenea, despre o cit de 
mică popularizare a meciurilor nici 
nu poate fi vorba, ele disputindu-se 
pe cele mai proaste terenuri ale ora-

Dar, să concretizăm. 
Știința

țelor respective.
Partidele Minerul Motru

Petroșani, Știința Petroșani — Șc. sp. 
Pitești, Minerul Motru — Liceul 1 
Caracal, Liceul 1 Caracal — Știința 
Petroșani, Minerul Motru — Dinamo 
Slatina nu s-au mai disputat din 
cauza neprezentării echipelor vizita
toare sau datorită faptului că pe te
renurile unde au fost programate se 
jucau alte meciuri ! ?

Electroputerc Craiova (cu Minerul 
Motru și F. C. Argeș), Șc. sp. Craiova 
(Dinamo Slatina), Șc. sp. Curtea de 
Argeș (Șc. sp. Pitești), Minerul Mo
tru (Șc. sp. Petroșani), etc., au con
testat jucători din echipele adverse, 
considerindu-i substituiți, sau pe mo
tiv că nu era asigurată asistența me
dicală.

Au existat și situații de-a dreptul 
hilare. La meciul Minerul Motru —

dă, N. Zegheru voia, cu orice preț, 
să-l provoace la o repriză de box pe 
arbitrul sibian I. Banclu 1 7

Ne oprim aici cu enumerarea 
riozităților", inadmisibile, ale 
serii, în care orașe ca Tg. Jiu, Rm. 
Vîlcea, Petroșani

- prezinte, de ani 
juniori puternice, 
replică viguroasă 
și „U“ Craiova !

„cu- 
unei

nu sînt în stare să 
de zile, echipe de 
capabile să dea o 
iui F. C. Argeș

Laurențiu DUMITRESCU

ARBITRII MECIURILOR
hilare. La meciul Minerul

CLASAMENTUL
1. F.C. Argeș
2. „U“ Grăi ova
3. Chimia Rm. Vîlcea
l. Cimentul Tg. Jiu
5. Electroputere Cv.
8. Liceul nr. 1 Caracal
7. Știința Petroșani
8. Șc. sp. Petroșani
9. Jiui Petroșani

10. Șc. sp. Craiova
11. Șc. sp. Curtea

12. Dinamo Slatina
13. Șe. sp. Pitești
U. Minerit Motru

6 16—23
7 18—13

1 0 49 3 23 
39—11 20 
21—16 
14— 9 
26—14 
23—19 
19—21 
16—23

8 14—22
8 13—36
8 12—3»

10 11—27

ETAPEI A XVH-a
A DIVIZIEI A

LA 11 DECEMBRIE, 0 NOUA TRAGERE SPECIALĂ LOTO

16
16
15
15
13
11
11
10

io
8
7
5

Tg. Mureș — C.S.M. Re- 
CURSARU, ajutat la li- 

V. Gligorescu

Petrolul 5 GR

REVELION!
La 11 decembrie a.c. Administra

ția de Stat Lcto-Pronosport organi
zează O NOUA ȘI ATRACTIVA 
TRAGERE SPECIALA LOTO. Lis
ta de premii la această tragere se 
prezintă cu o gamă variată și in
teresantă de cîștiguri în autoturis
me, excursii și bani.

Astfel, se vor atribui autoturisme 
DACIA 1300, excursii în TURCIA 
de 2 locuri și 1 loc., precum și nu
meroase premii în numerar de va
loare fixă și variabilă.

Pentru stabilirea nuVnereloțr cîș- 
tigătoare se vor efectua 6 extrageri, 
în 3 faze. în total vor fi extrase 
42 de numere și se vor atribui nu 
mai puțin de 24 de categorii de 
premii.

Participarea la aceasta interesantă 
tragere specială Loto se va face, 

de obicei, cu taxe de 2 lei, 5 
și 15 lei varianta, cu mențiunea 
variantele de 15 lei dau dreptul 
participare La toate cele 6 ex

trageri de 1a cele 3 faze.
C Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va fi televizată direct din stu
dioul de Televiziune cu începere de 
la ota 18.05.

© La 9 decembrie a.c. se dispu
tă ultima etapă a turul â campio
natului diviziilor A și B din țara 
noastră și în același timp este ul
tima duminică din acest an în oare 
se organizează concursuri duble la 
Pronosport. Depuneți-vă din vreme 
buletinele !

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT I DIN 2 DECEMBRIE 

1973
Categoria I : (13 

riantă (25%) a 9.066 
(10%) a 3.626 lei.

Categoria a Il-a : 
71,65 variante a 1.124

Categoria a IlI-a 
901,25 variante a 134 lei.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI II 
DIN 2 DECEMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă (10%) a 52.805 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 11 
variante a 5.761 Iei.

Categoria a III-a : (11 rezultate)
168.60 variante a 5G4 lei.

Ciștigul de categoria I a fost obți
nut pe un buletin jucat 10% de VIC
TOR DINESCU din Baia Mare. 1

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPOKT

F. C. Argeș, tușierii au fost un... co
pil și un reprezentant al oaspeților ! 
Arbitrul A. Ofemberg (Tg. Jiu) a 
alergat, patru ore, prin Pitești pen
tru a găsi terenul unde trebuia să se 
joace meciul Șc. sp. Pitești — Șc. sp. 
Petroșani ! „în toată Craiova — scrie, 
în raportul său, arbitrul FI. Ghenea 
din Caracal — nu se afla nici un a- 
nunț al meciului Elcctroputcre — Ci
mentul Tg. Jiu,..". La partida Cimen
tul Tg. Jiu — Universitatea Craiova, 
unul dintre tușicrl era... depășit de 
virstă ! In timpul meciului Liceul 1 
Caracal — Universitatea Craiova, prof. 
I. Pirvulescn (Caracal) l-a înlocuit 
pe jucătorul N. Maranca. In momen
tul cînd acesta a ieșit din teren l-a 
luat la... palme în văzul publicului ! 
La meciul Șc. sp. Petroșani — F. C. 
Argeș (disputat la Lupeni pe un te
ren ca vai de lume) s-au prezentat 
patru tușicri ! 7 Să fie... Cînd s-a în
cheiat pariida, căpitanul echipei gaz-

A.S.A. 
șița: N. 
nie de I. Chiriță și 
(toț^ din Ploiești);

Uaiv. Craiova —
BÎRSAN, ajutat de T. Trofin și V. 
Paladescu (toți din Galați) ;

Sportul studențesc — Steagul 
roșu : N. HAINEA (Bîrlad), ajutat 
de T. Oniga și V. Buimistruc (am
bii din Iași);

Rapid — Politehnica Iași s I. 
CÎMPEANU, ajutat de T. Gaboș și 
I. Țifrea

Jiul —
REANU,
V. Toma

(toți din Cluj);
CF.R. Cluj: V. PADU- 

ajutat de R. Stîncan și 
(toți din București) ;

U.T.A. — Politehnica 
A. PÎRVU, ajutat de 
și Gh. Vasilescu I (toți 
rești) ;

Sport Club Bacău — ____
GHIȚĂ, ajutat de N. Iliescu și 
Racz (toți din Brașov) ;

,,U“ Cluj — F.C. Constanța: 
ANDERCO (Satu Mare), ajutat 
V. Catană (Cărei) și V. Trifu (Baia 
Mare) ;

F.C. Argeș — Dinamo : M. RO- 
TARU. ajutat de I. Ciolan și V.- 
Popa (toți din Iași).

Timișoara:
A. Munich 
din Bucu-

Steaua : c> 
G.

O.
de

rezultate) 1 va
le! și 1G variante

(12 
lei.
(11

rezultate)
rezultate)

A APĂ807 QQ0QQ0

Din cuprins :

• Comentarii asupra meciurilor din etapa a 16-a a 
jucat echipele în condițiile 
și arbitrilor ; confidențe ;
etc.)
@ Lucrările consfătuirii pe 

copii și juniori
Ld „Interviul săptăminii", fostul internațional
Alie răspunsuri în cadrul anche’.ei „Juniorii,

au 
lor 
lui

terenurilor nefavorabile ; 
echipa săptămînii

țară a anlrenodior

?>

de

Diviziei A (Cum 
notele jucători-

O campionotu-

la centrele de

DobayȘtefan
ia ordinea zilei"

O pagină de cronici și comentarii la Divizia B
Un reportaj cu Ajax... fără Cruyff
Pagina de Magazin extern
Numeroase știri și informații din fotbalul de peste holare
ACEST NUMĂR CUPRINDE UN ALT CUPON DE PARTICIPARE

•
e
o
•
o

LA ANCHETA PENTRU DESEMNAREA CELUI MAI BUN FOTBALIST RO
MÂN AL ANULUI. CARE SE ÎNCHEIE LA 10 DECEMBRIE.



Măsuri importante adoptate
_ I _ ____

de Congresul F.I.G. de la Rotterdam
• Campionatele mondiale din 1974, fără calificări 
» Din 1976, se revine, și la feminin, la exercițiile 
impuse descrise de F. I. G. • Bîrnă acoperită
• Alte îmbunătățiri aduse regulamentului olimpic
• „Europenele" din 1975

și Elveția
- in Norvegia (feminin)
(masculin)

AU ÎNCEPUT pregătirile pentru
J.O. DE IARNĂ - INNSBRUCK 1976

LA TURNEELE OLIMPICE Dt VOLEI Df LA MONTREAL

Zilele trecute, la Rotterdam s-a 
desfășurat cel de-al 52-lea Congres 
al Federației internaționale de gim
nastică. la care au participat repre
zentanți ai federațiilor de pe toate 
continentele, reputați specialiști din 
multe țări ale lumii. Federația noas
tră de specialitate a fost reprezentată 
la acest forum al gimnasticii mon
diale de Maria Simionescu, membră 
în Comisia tehnică feminină a F.I.G., 
și Nieolae Vieru, secretar general al 

,F- R. Gimnastică.
O discuție cu cei doi specialiști 

romani, prezenți la Congresul F.I.G.. 
ne-a oferit interesante amănunte 
despre măsurile adoptate în legătură 
cu uncie dintre cele mai importante 
laluri ale gimnasticii, cu repercusiuni 
imediate și majore asupra’ dezvoltării 
acestui sport în întreaga lume. Am 
aliat, astfel, că pentru Campionatele 
mondiale din 1974, care vor avea loc 
la Varna, în luna octombrie, s-a re
nunțat la formula calificărilor. Comi
siile tehnice ale F.I.G. au fost împu
ternicite să aprecieze posibilitatea ca 

țară, sau alta șă fie prezentă la 
stabiîindu-se ca 
8, de concurent, 

în _ rest, firește, 
sînt cele care 

la Campionatele 
pentru viitoarele 

exercițiile impuse

o ț 
această’ competiție, 
barem minim media 
la fiecare aparat, 
federațiile naționale 
stabilesc înscrierea 
mondiale. O noutate 
Jocuri Olimpice : c.___

■pentru echipele feminine vor fi'"din 
uou elaborate și avizate de către spe
cialiști ai F.I.G., rânunțîndu-se astfel 
la procedeul folosit în ultimii doi 
ani, cînd Federația internațională sta
bilea elemente obligatorii, compoziția 
rămînînd la latitudinea fiecărei fede
rații naționale. Argumentele care au 
dus la această modificare au fost cele 
legate de dificultățile în arbitraj, nu 
întotdeauna consecvent în aprecierea 
uniformă a compozițiilor. în această 
ordine de irTei, s-a stabilit ca pînă 
la începutul anului viitor, federația 
română de specialitate să elaboreze 
exercițiul pentru sol, cea din U.R.S.S.
— exercițiul Ia bîrnă. R. D. Germană
— exercițiul la paralele.

Au fost aduse îmbunătățiri consi
derabile și condițiilor de concurs, atît 
în ce privește scurtarea duratei a- 
cestora, cit și prin schimbarea aspec
tului unor aparate. Astfel, s-a ho- 
tărît ca ceremoniile de deschidere de 
la marile competiții să nu dureze mai 
mult de 6 minute din momentul a- 
pariției sportivilor pe podium și pînă 
Ia părăsirea acestuia de către toți 
participanții la festivitate. In ce pri
vește aparatele, din 1975 se va in
troduce bîrha acoperită cu un ma
terial protector, spre a proteja pe 
gimnaste, iar la bara fixă și sărituri 
urmează să fie utilizate numai sal- 

. tele de 6 cm, cu posibilitatea ca la 
bara fixă gimnaști! să poată folosi 
saltele, duble. Această măsură urmă
rește mai ales , aspectul estetic al 
competiției și. firește, uniformizarea 
materialului pe plan mondial.

O măsură foarte importantă adop
tată de Congresul de la Rotterdam 
privește programul viitoarelor Jocuri 
Olimpice. Astfel, a fost ratificată 
propunerea _ C.I.O. în sensul ca, înce- 
pînd cu ediția din 1976, în concursul 
general să participe numai 12 echipe 
naționale .și alte patru alcătuite din 
sportivi individuali, tn cel de al doi
lea concurs, menit a desemna învin
gătorii la individual compus, o na
țiune nu va putea participa decît cu 
maximum trei sportivi. în finala pe 
aparate fiecare țară va putea fi re
prezentată de cel mult doi gimnaști 
la fiecare probă, evitîndu-se situații 
ca cea petrecută la J.O. de la Miin- 
chen, cînd în finala de la bară fixă 
au fost prezenți cinci gimnaști ja
ponezi ! De asemenea, congresul a 
stabilit că executarea unor elemente 
dificile (ca de pildă, saltul grupat pe 
bîrnă) să fie . permisă pe răspunderea 
federațiilor naționale.

în fine, să consemnăm locurile de 
tesfășurare a viitoarelor competiții eu
ropene și mondiale : în 1975, cam
pionatele europene feminine vor avea 
loc în Norvegia, iar cele masculine — 
în Elveția. Campionatele mondiale de 
gimnastică modernă sînt programate 
în Spania.

Cu două ierni înainte de cea
schiului alpin se pregătesc pentru noi starturi. , .
al Alpilor, are loc „Criteriul primei zăpezi’* și iată două dintre vedetele afișului: 
excelenta sebioară austriacă Anne Marie, 
Jacqueline Bouvier.

„Olimpiade albe*’, campioanele 
La Val d’Isere, pe celălalt v-ersant

Proell (dreapta) și rivala sa franceză,

Telefoto : A. P. AGERPRES

VIENA, 4 (Agerpres). — Pregă
tirile în vederea celei de-a 12-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
care se vor desfășura în luna fe
bruarie 1976 la Innsbruck, au intrat 
în prima fază, la aproape 10 luiți 
după ce Comitetul Internațional O- 
limpic a atribuit capitalei Tirolului 
organizarea „Olimpiadei albe". Au

mur itmiitB.l a cuostim

fost definitivate planurile de con
strucție și reamenajare a bazelor 
sportive și a celorlalte instalații 
cesare unei competiții 
vergură.

Amatorii sporturilor 
Austria se interesează 
de aceste preparative olimpice, toți 
doresc ca Innsbruckul să fie pentru 
a doua oară la înălțime. După cum 
se știe „perla Tirolului11 a mai găz
duit Jocurile olimpice de iarnă în 
anul 1964, fapt ce-i conferă nu
meroase avantaje : majoritatea

de mare
ne- 
an-

dinde iarnă
îndeaproape

pîrtiilor sînt deja trasate, există un 
patinoar artificial pentru probele 
de viteză, un „Palat de gheață1’ 
pentru patinaj artistic și hochei, 
numeroase alte edificii a căror exis
tență facilitează sarcina organiza
torilor.

Probele 
disputa la 
sare unele . .........
giri ale pîrtiilor. întrecerile de bob 
și săniuțe se vor desfășura pe o 
pîrtie comună ceea ce va reduce 
simțitor cheltuielile, estimate acum 
ia circa 20 milioane de șilingi, față 
de 60 de milioane cît fusese prevă
zut inițial pentru două pîrtii sepa
rate. Trambulina de la Bergisel, u- 
tilizată intens în ultimii ani, este 
la fel de trainică și suplă ca și la 
inaugurarea sa. Ar fi necesare doar 
cîteva modificări ale platformei de 
lansare. Cursele de schi fond se 
vor disputa pe vechile pîrtii folo
site în 1964 la Seefeld, stațiune si
tuată la 24 de kilometri de Inns
bruck. Va fi construit în schimb 
un nou sat olimpic, întrucît cel 
vechi a fost transformat într-un 
cartier de locuințe.

Deși există o bază solidă de ple
care, costul Olimpiadei de la Inns
bruck va fi destul de ridicat atin- 
gînd suma de 680 milioane de 
șilingi. Președintele comitetului de 
organizare, dr. Alois Lugger, pri
marul orașului, a. subliniat însă că 
aceste cheltuieli nu pot fi puse doar 
în contul Jocurilor, odată ce este 
vorba de investiții de care va be
neficia după jocuri populația ora
șului. Este cazul centrului de presă, 
ce va fi instalat în clădirea acade
miei pedagogice, în curs de con
strucție, de șosele, autostrăzi, de 
clădirile satului olimpic, ce vor că
păta altă destinație odată jocurile 
terminate.

de schi alpin se vor 
Lizum, unde sînt nece- 
corectări, eventual lăr-

Federația internațională de volei 
a stabilit modalitățile de califi
care la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. La turneul masculin vor 
participa 10 echipe, iar la cel fe
minin 8. La masculin vor lua par
te, calificate direct, reprezentativele 
Canadei (țara organizatoare) și Ja
poniei (campioana olimpică). Lor 
li se vor mai adăuga cîștigătoarea 
titlului mondial la C.M. din 1974 
12—29 octombrie în Mexic), cam
pioana Africii , Asiei, Americii de 
Sud, Americii de Nord și Centrale 
și Europei (1975 — Iugoslavia). 
Pentru desemnarea ultimelor for
mații calificate se va organiza un 
turneu preliminar, care va avea 
loc. după toate probabilitățile, în 
Italia. La feminin, se vor prezenta 
Canada (țară organizatoare),

U.R.S.S. (campioană olimpică), cam
pioanele Asiei, Americii de Sud, 
Americii de Nord, Americii Cen
trale și Europei. Cel de al optu
lea loc va fi ocupat în urma tur
neului de calificare ce va avea 
loc în R.F. Germania.

O Brazilia, care în 1976 va fi 
gazda campionatului mondial de 
juniori, și-a depus candidatura și 
pentru organizarea celei de a treia 
ediții a „Cupei mondiale11 la vo
lei masculin, care nu s-a disputat 
în acest an.

REPREZENTATIVELE
DE GIMNASTICĂ UE ROMM

în „Cupa campioanelor" la șah

CONDUCE SUZANA VEROCZI
BELGRAD 4 (Agerpres). — La 

Vrnjacka Banja au continuat cu 
desfășurarea partidelor din runda 
a 3-a întrecerile celei de-a 5-a 
ediții a ,,Cupei campioanelor11 la 
șah. Iată rezultatele înregistrate : 
Krumova—Lisi 1—0 ; Stadler—Ti
mar 1—0 ; Ranniku—Kușnir —'i-r, 
Veroczi—Angelleri 1—0. Reprezen
tanta României. Gertrude Baums- 
tark a întrerupt cu iugoslava Pi- 
halici.

în clasament conduc Suzana Ve
roczi _ (Ungaria) cu 2*/s puncte, ur
mată ' de Lidia Vokraiova (Ce
hoslovacia) cu 2 puncte și o par
tidă întreruptă.

Ml EVOLUAT LĂ PEKIN
PEKIN, 4 (Agerpres). — La invi

tația federației de specialitate din 
R. P. Chineză, de cîteva zile se 
află la Pekin reprezentativele de 
gimnastică 
lua parte 
monstrații 
chinezi.

Prima demonstrație 
participat gimnaști și 
cele două țări a avut 
în prezența a peste 14 000 de spec
tatori. înaintea începerii demonstra
ției, în cadrul festivității de deschi
dere, sportivii români au fost salu
tați de Li Cin-Ciuan, din partea 
Comitetului pentru cultură fizică și 
sport al R. P. Chineze.

Oaspeții români urmează să mai 
susțină demonstrații la Șanhai și 
Cianșu.

ale României, pentru a 
la concursuri și de- 

împreună cu sportivi

la care au 
gimnaste din 
Ioc la Pekin

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
SAO PAULO. — A început al doilea 

turneu internațional de tenis din cadrul 
circuitului brazilian. In primul tur, ion 
Țiriac (România) l-a învins cu 6—1,
6— 2 pe brazilianul Ricardo Bern, iar 
Manuel Santana (Spania) a dispus cu
7— 6, 6—1 de Eulicio Silva (Brazilia).

SYDNEY. — Finala se .va disputa în
tre jucătorii australieni Ross Case și 
Kim Warwick. In semifinale, primul l-a 
învins cu 6—1, 6—2, 6—1 pe cehoslovacul 
Frantisek Pala, iar al doilea a dispus 
cu 6—3, 5—7, 6—3, 3—6, 6—3 de englezul 
John Seaver. Semifinalele, probei fe
minine s-au încheiat cu următoarele re-

zultate : Ann Kiyomura (S.U.A.) — Jen
ny Dim.ond (Australia) 6—3, 7—5 ; Dian
ne Fromholtz (Australia) 
Turnbull (Australia) 7—5,

BRISBANE. — Iată 
înregistrate : Faegelen 
ker (S.U.A.) 7—5, 7—5 
— Thamin (Franța) 
(Mexic) — T. Parrun 
6—0, 6—2 ; Farell (Anglia)
(Peru) 6—3, 6—0; Hordjijk (Olanda) — 
Joyce (Australia) 7—6, 6—2 : Hopcke 
(R.F.G.) Sheriff (Australia)
6—4, 6—4.

6—2. 
primele 
(Franța) 

; Pinner 
6—3,

Wendy

rezultate
— Par- 
(R.F.G.) 

6—2 ; Lara 
(Noua Zeelandă) 

Ponte

BOGAT AN BASCHETBALISTE ’74
. Anul 

1974 va 
, petiții 5 

ruline.

internațional 
fi dominat de 
campionatele 

ce se vor desfășura intre 3 
și 14 iulie în Porto Rico ; prima edi
ție a Cupei europene a națiunilor, 
competiție masculină programată în
tre 22 mai și 12 iunie ; campionatul 
european feminin, care va avea loc 
la Cagliari (Italia) Intre 23 august 
și 1 septembrie.

Calendarul competițional internațio
nal mai cuprinde, printre altele : fl-

baschetbâllstic 
trei mari corn- 
mondiale mas-

nala „C.C.E." — masculin (4 apri
lie) ; finala „Cupei Cupelor11 —' mas
culin (2 aprilie) ; finala „C.C.E.11 — 
feminin 5 aprilie — meciul tur și 12 
aprilie — partida retur) ; finala „Cu
pei Cupelor" — feminin (3 și 10 a- 
prilie) ; finala „Cupei memoriale Kț>- 
raci" masculin (2 și 11 aprilie) ; 
turneul echipei S.U.A. în U.R.S.S. 
(luna mai)} „Cupa intercontinentală" 
(10—14 septembrie, in Mexic sau 
Brazilia).

Tradiționala competiție internațională 
de cros, care se dispută în noaptea 
Anului Nou, pe străzile orașului brazi
lian Sao Paulo, se va desfășura la a- 
propiata ediție într-un cadru deosebit. 
La 31 ianuarie 1973 se. împlinesc 50 de 
ani de la disputarea primei ediții a 
crosului, astfel că de pe acum organiza
torii au început preparativele pentru ca 
întrecerile să cunoască un strălucit suc
ces. Pe lista invitaților figurează belgia
nul Gaston Roelants, de 4 ori învingă
tor în crosul de la Sao Paulo, Victor 
Mora (Columbia), învingător în ultima 
ediție, Bernard (Anglia), Fava (Italia). 
Maier (R.F.G.). Mendes (Bolivia) și al
ții. Alături de el vor alerga atleți cu
noscut! din Norvegia, S.U.A., Japonia, 
Costa Rica, Porto Rico, Iugoslavia, Por
tugalia, România, Suedia, Uruguay, 
gentina. Mexic etc.

DUPĂ MECIURILE DE HOCHEI ROMÂNIA BULGARIA

DEȘI VICTORIOASA, SELECȚIONATA NOASTRĂ»

A EVOLUAT NECONVINGĂTOR
iîrziu 'decît ne obiș-mai

în alți anî, selecționata de 
a țării și-a început suita

Ceva 
nțiisem 

, hochei
partidelor de verificare în vederea 
ediției viitoare a C.M., prin dis- 

'putarea, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, a două întîlniri cu reprezen- 

, tativa Bulgariei. încercînd azi să 
K concretizăm cîteva observații le- 
'gate de această primă evoluție a 
hocheiștilor noștri pe teren pro
priu, ne vedem obligați să facem, 
chiar de la început, două precizări 

’de natură să edifice mai bine lu
crurile. Primul ar fi acela că se
lecționata română a apărut pe 
gheața patinoarului „23 August" 
cu destul de multe nume noi în 
componența sa, prin promovarea 
unor tineri jucători (Justinian, Nis- 

.tor, Mikloș, Vasile Huțanu, Keme- 
nes’y, Herghelegiu, care — toți — 
au luat parte la unul din cele două 
meciuri). In al doilea rind. se 
cuvine subliniat faptul că adver
sarul pentru acest meci de debut 

• a fost foarte bine ales. Selecționa-

țării
Dar, 

ro- 
cele 
mai 

a-

OKKER L-A ÎNVINS PE SMITH
Ieri, la Baston (S.U.A.), In sala „John 

Bynes-Auditorium". s-a dat startul în 
„Turneul campionilor", ultima probă 
majoră a sezonului Internațional de te
nis pe anul în curs. La ora 14 (ora 21, 
la București), primii au Intrat pe teren 
stan smith șl Tom Okker. Partida s-a 
încheiat cu victoria olandezului care a 
ciștigat cu 7—6, 6—3.

Din cauza diferenței de fus orar, re
zultatele celorlalte întîlniri — printre 
care ^1 cea dintre Iile Năstase și Tom 
Gorman — vor apare în numărul nos
tru de mîine.

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI LA TBILISI

ta Bulgariei, deși evoluează în gru
pa C a C.M. a făcut, în ultimul 
timp, mari progrese (cele două 
partide din Capitală au probat în 
mod evident acest lucru!), fiind, 
în plus, adepta unui joc rapid, cu 
o deplină angajare fizică, ceea ce 
— firește *- a dat acestui test ca
racteristici deosebite. Numai așa 
jucătorii români au putut fi so
licitați intens, ajungînd chiar, în 
cel de al doilea joc, în situația de 
a lupta cu disperare pentru a se 
vedea în cele din urmă învingători 
la limită.

Deci, am asistat la O verificare 
utilă, mai ales prin aceea că a 
scos pregnant în evidență lipsuri
le — încă, destul de multe — pe 
care le prezintă selecționata 
la acest început de sezon, 
pentru că, totuși, hocheiștii 
mâni au încheiat victorioși 
două confruntări, să precizăm
întîi calitățile manifestate în 
ceste jocuri de sportivii români. 
A fost evident pentru toți cei pre- 
zenți că, în special, pe plan tehnic 
hocheiștii români (îmbucurător este 
că, această observație include chiar 
și pe tinerii debutanți) se prezin
tă peste* calificativul mulțumitor. 
Acest lucru înseamnă că benefici
ind de un bagaj tehnic destul de 
variat, există marî posibilități de 
creștere a valorii tactice a echi
pei. Ar mai fi de spus, de aseme
nea, că în unele momente (din pă
cate, destul de rare și scurte...) 
selecționata noastră s-a angajat in
tr-un ritm de joc rapid și combi
na tiv.

Cam acestea ar fi toate aspecte
le pozitive pe care le-au relevat, la 
formația noastră, cele două parti
de cu Bulgaria. Sincer vorbind, 
este destul de puțin. Ne-am fi aș
teptat, ținînd seama de bogata ac
tivitate competițională internă care 
a marcat începutul acestui sezon, 
la mai mult, Ia apariția unor nou
tăți tactice în jocul selecționatei și. 
în mod deosebit, la o mai ridicată

capaciiate de rezistență la efort, 
în afară de aceasta nu poate fi 
trecut cu vederea modul deloc mul
țumitor în care s-a jucat în apă
rare, unde s-au comis multe și, așa 
cum s-a dovedit, ireparabile greșeli. 
In această direcție este vorba nu 
numai de randamentul fundașilor, 
destul de șters și el, ci și de felul 
în care au înțeles să se plaseze și 
să lupte în momentele de defensivă 
înaintașii echipei române. în-special 
în al doilea meci, din cauza unor 
neatenții și a unui plasament defec
tuos, hocheiștii bulgari și-au cîști- 
gat în treimea noastră poziții fa
vorabile, din unele înscriind chiar 
goluri mult mai ușor decît ar fi 
fost normal.

în ce privește atacul să notăm 
că cu excepția liniei a ll-a (Costea- 
Tureanu-Axinte) celelalte două tri- 
o-uri de înaintași ale echipei s-au 
prezentat într-o alcătuire nouă. în 
prima linie, în locul lui Bandaș 
alături de Gh. Huțanu și Pană, a 
apărut fratele primului Vasile Hu
țanu, încă prea... „crud”, iar în cea 
de a treia au debutat promițător, 
alături de Gheorghiu, Mikloș și 
Nistor. în cel de al doilea meci, 
evoluînd în alcătuirea Gheorghiu— 
Herghelegiu — Kemenesy, cea de a 
treia linie nu a maî dat aceeași 
satisfacție ca cea din prima în
tîlnire. în ce privește fundașii, este 
de remarcat revenirea în formă a 
lui FI. Sgîncă, evoluția destul de 
bună pentru un debut a lui Justi
nian și, surprinzător, scăderea în 
randament a lui Gh. Florian.

Una peste alta, însă, rămîne ca 
un element cert că echipa nu a 
dat integral satisfacție și că antre
norii mai au mult de lucru. Zilele 
trec rapid și hotărîtorul termen 
care este campionatul mondial se 
apropie cu pași repezi. Tocmai din 
acest motiv imperativul lotului de 
hochei nu poate fi 
muncă intensă, nici 
pregătire irosit!

Călin

DE IA SAO PAUEO

HALLER DIN NOU

BELGRAD

DEMISIA LUI BOȘKOV

a

este 
care

un meci de baraj, decisiv pen- 
calificarea în turneul final al

C.
a-

vechiul in- 
vest-ger- 
îmbrăcat 

tricoul e-

ACASA...

CORESPONDENȚII NOȘTRI DE PESTE HOTARE

VUJADIN BOȘKOV

DUSSELDORF

altul decît: 
un minut de

ANTONESCU

După ce echipa Iugoslaviei a 
terminat la egalitate (0—0) meciul 
cu Spania, desfășurat la Zagreb, 
micșorîndu-și în acest fel șansele 
de calificare în turneul final al 
C.M., antrenorul Vujadin Boșkov a 
fost acuzat de presa de speciali
tate și de Federația de fotbal din 
Iugoslavia drept principalul vino
vat pentru acest semi-eșec. în di
ferite articole apărute în ziare s-au 
scos în evidență lipsurile selecțio
nerului unic, printre care și aceea 
că Boșkov, fiind stabilit la Novi 
Sad (unde este antrenorul Vojvo- 
dinei), nu poate îndruma pregăti
rile echipei naționale în cele mai 
bune condiții și nu poate urmări 
evoluția selecționabililor. Drept ur
mare, federația de specialitate a 
desființat funcția de selecționer li
nie, înlocuind-o cu o comisie de 
selecție, din care — nota bene — 
face parte și Boșkov.

Lucrurile nu s-au oprit, însă, 
aici. în continuare, presa a luat 
poziție împotriva prezenței fostu
lui 
și, 
să 
de 
din Iugoslavia va accepta această 
retragere, avînd în vedere faptul 
că, în prezent, încep pregătirile 
pentru ultimul meci — decisiv — 
programat la 19 decembrie, la A- 
tena: Grecia — Iugoslavia. După 
cum s-a mai anunțat, pentru a 
obține calificarea, reprezentativa 
Iugoslaviei are nevoie de o vic
torie la trei goluri diferență. La 
o victorie iugoslavă la diferență de 
două goluri, reprezentativele Spa
niei .și Iugoslaviei urmează să sus-

țină 
tru 1 
C.M.

„în fotbal, orice rezultat 
posibil", cu aceste cuvinte, 
conțin un mare adevăr, se conso
lează iubitorii fotbalului din Iu
goslavia. Un singur lucru rămîne 
însă neelucidat: noua comisie teh
nică numită va avea suficient 
timp să pregătească, în cele mai 
bune condițiuni, echipa reprezen
tativă ?

DUȘAN BUGARIN

Reîntors din Italia, 
după ce a jucat 9 ani 
la Bologna și apoi la 
Juventus, Helmut Hal
ler s-a stabilit din 
nou în orașul său na
tal din Bavaria, la 
Augsburg, 
ză, în continuare, 
formația cu 
nume, 
vîrstă 
Haller 
formă 
Grație
— organizator de joc, 
eficacitate — S. 
Augsburg se află 
cum pe primul loc în- 
tr-una din seriile cam
pionatului regional, a- 
vînd mari șanse să ter
mine pe primul loc 
și să participe la me
ciurile de baraj pen
tru promovarea în pri
ma ligă.

Prezența 
bavareză a 
se leagă și 
amănunt 
beneficiile clubului

Bavaria, 
El activea- 

în 
același 

Deși acum în 
de 34 de ani, 
deține încă o 

excepțională, 
calităților sale

în echipa 
lui Haller 
de un alt 

important: 
au

BOLOGNA:

V A

BONINSEGNA RĂMÎNE IN PRIM PLAN

selecționer în această comisie 
drept urmare, Boșkov a cerut 
i se aprobe demisia. Rămîne 
văzut dacă forul de specialitate

în ziua a doua a turneului Internațio
nal masculin de handbal de la Tbilisi, 
echipa secundă a României a învins cu 
scorul de 18—15 (8—9) selecționata
H..S.S. Gruzine. Alte rezultate : Leass — 
Iugoslavia 22—16 (13—8) ; R. F. Germa
nia — U.R.S.S. (tineret) 27—13 (12—7).

TABARLY SE APROPIE 
DE SYDNEY

Yachtul francez „Pen Duick VI", con- 
ius de cunoscutul navigator Eric Ta- 
>arlv, este așteptat să sosească în noap- 
■ea de miercuri sore joi la Sydney, ca- 
șâtul celei de-a doua etape a „Cursei 
;n jurul lumii1', la care participă am- 
iarcațiuni cu pînze din 9 țări. Potrivit 
Satelor primite Ia centrul de control de 
,a Portsmouth, „Pen Duick VI** navi
ghează 1n strîmtoarea Bass, între aus- 
ralia și. Tasmania, avînd un avans de 
L00 mile fată de yachtul britanic „Se
cond Life**.

O altă ambarcațiune engleză. Burton 
butter”, avariată în zona de sud a O- 
îeanului Indian, a făcut cale întoarsa 
țpre Capetown. în clasamentul Ia 
impui compensat, conduce „Pen Duick 
71“, urmat de Ghand Luis (Franța), 
Suaia (Italia), Kriter (Franța).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
* După trei runde, în meciul de șah care 
se desfășoară la Tbilisi între selecțio
natele U.R.S.S. șl Iugoslaviei, scorul este 
de 22%—3’Z> p (4 partide întrerupte). în 
favoarea gazdelor. în turul trei, Gheller 
l-a învins pe Ivkov, Maia Ciburdanidze 
(o șahlstă din Tbilisi, în vîrstă de 12 
ani), a ciștigat la Kaliibrener, Marta 
Șui a obținut victoria în partida cu Ko- 
narkovska-Sokolov. A fost consem
nată remiza în partidele Petrosian — 
Gligorlei și Taimanov —Parma.

Selecționatele feminine de handbal ale 
Iugoslaviei șl Japoniei au susținut la 
Zagreb un meci de verificare în vede
rea apropiatelor campionate mondiale, 
care vor începe sîmbătă în patru orașe 
din Iugoslavia. Partida s-a terminat cu 
scorul de 21—11 (12—7) în favoarea spor
tivelor iugoslave.

La Tokio s-a desfășurat un concurs de 
gimnastică, la care au participat spor
tivi și sportive din U.R.S.S. și S.U.A., 
Ungaria, Cehoslovacia, R. D. Germană 
și Japonia. în concursul feminin, Ia in
dividual compus, pe primul loc s-a cla-

sat Elvira Saacl (U.R.S.S.) eu 38.20 p. 
urmată de coechipiera sa Nelli Kim șl 
Medveckl (Ungaria). La masculin vic
toria a revenit lui Wolfgang Thune 
(R. D. Germană).

în localitatea belgiană Laeken s-a des
fășurat meciul dintre selecționatele mas
culine ale Belgiei șl Danemarcei, con
tînd pentru preliminariile campionatului 
mondial de handbal. Handbaliștii da
nezi au terminat învingători cu scorul 
de 31—11 (15—6). în urma acestei vic
torii, echipa Danemarcei este calificată 
în faza finală a competiției, programată 
anul viitor, între 28 februarie și 10 mar
tie. în R. D. Germană.

Concursul de cros desfășurat pe aleile 
parcului „Parillyw din Lyon, a fost cîș- 
tigat de atletul etiopian Mirens Yfter. 
cronometrat pe distanța de 8,300 km cu 
timpul de 25:12. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său Kotu — 
25:13, francezul Jourdan și englezii Tuck 
și Stewart — toți în 25:11.

Recent, în meciul cu Foggia, Boninsegna — cele
brul înaintaș de la „Inter" — a marcat patru goluri. 
Performanța realizată de elevul „magului H. H.“ este 
remarcabilă, chiar dacă ținem seama de recordurile 
anterioare. Cu trei ani în urmă, Prati a înscris tot 
patru goluri în poarta lui Bari, iar în aceeași peri
oadă, performanța a fost egalată de Rivera, în me
ciul cu Brescia. Un singur jucător din istoria fotba
lului italian s-a detașat de această realizare : Piola, 
care în 1938 a înscris 6 goluri într-un singur joc ! 
Dar să ținem cont că atunci „betonul" era necunos
cut, iar astăzi este cu mult mai greu să străpungi 
apărările aglomerate, specifice campionatului penin
sular.

Și totuși, Boninsegna nu a fost selecționat în echipa 
Italiei pentru ultimul meci cu Anglia. Pentru Val
careggi — spun specialiștii — cea mai dificilă pro
blemă este de a alege jucătorul care poartă pe tri
cou numărul 9. Pe acest post candidează trei jucători 
de certă valoare internațională : Anastasi, Chinaglia 
și Boninsegna. în lipsa lui Anastasi, accidentat, Val
careggi a apelat la serviciile lui Chinaglia. în timp 
ce Boninsegna rămîne pe banca rezervelor. Inspirația 
selecționerului italian s-a dovedit fericită, pentru că 
Chinaglia a fost autorul singurului gol înscris pe 
Wembley.

„Totuși — a 
Boninsegna cu

declarat Valcareggi — pentru mine, 
excepționalele sale calități (reflex,

CAMPIONATE...

Selecționata secundă de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S., antrenată de fostul in
ternațional Boris Maiorov, va întreprin
de pînă la 20 decembrie un turneu în 
Canada. Din lot fac parte între alții 
Krivovlov, Gluhov, Orlov. Korotkov, 
Belousov, Șorin, Repnev și Titov. La 
sfîrșitul lunii decembrie, va pleca în 
S.U.A.. prima reprezentativă a U.R.S.S. 
pentru a participa la „Cupa mondială*’.

Selecționata de hochei pe gheață 3 
U.R.S.S., campioană mondială, a susți
nut a doua întîlnire din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în Austria, ju- 
cînd la Klagenfurt cu echipa locală. 
Hocheiștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 13—1 (3—0, 6—1. 4—0). 
Tn primul joc. echipa U.R.S.S. învinsese 
cu 18—3 formația A. C. Graz.
W
Schimbare de lider în Cursa ciclistă 
de 6 zile, care se desfășoară pe velo
dromul acoperit din Ziirich. După 120 
de ore de întreceri, pe primul loc au 
trecut olandezii Leo Duyndam și De 
Wit, care totalizează 411 p. îi urmează, 
la un tur, cuplurile Stăm (Olanda) — 
Fritz (R.F.G). Kemper—Hempel (R.F.G.) 
și Louis Pfenninger—Spahn (Elveția).

crescut considerabil, 
datorită marelui nu
măr de spectatori ca
re doresc să-1 vadă. 
Pe stadionul Rosenau 
din Augsburg sîntpre- 
zenți întotdeauna cir
ca 30 000 de specta
tori, iar, recent, cînd 
S.C. Augsburg a evo
luat Ia Miinchen, pe 
stadionul olimpic, au 
venit 80 000 de specta
tori !

„Una din marile me
le dorințe este ca e- 
chipa din Augsburg să 
ajungă in prima ligă. 
Realizîndu-mi acest 
vis, voi fi liniștit și 
mă voi consola cu re
tragerea din activita
tea competițională" — 
a declarat 
temațional 
man, care
de 33 de ori 
chipei reprezentative. La 34 de

continuă să joace exce
lentaJOACHIM NEUSSER

ROBERTO BONINSEGNA 
simțul porții), rămîne în mare stimă 
cu siguranță în turneul final al C.M.“.

CESARE TRENTINI

CAMPIONATE... în preliminariile C. M.
POLONIA (etapa a 14-a) : Ruch Chorzow — Odra Opole 3—0; Wisla Craco-
Gornik Zabrze 1—1; Gwardia Varșovia — L.K.S. Lo'dz 0—1; Zaglebie Wal- 

Legia-Varșovia 0—Zj Leh Poznan — Zaglebie Sosnowiec 2—0; Slensk
via —
brzych _ ___  _______ x «.
Wroclaw — Rov Rybnik 0—0: Stal Mielee — Polonia Bytom 1—0; Szombierki Bytom 
— x 1 A . a y-it.. ——  .... t g Stal IVÎLClCC

V.E.F.A. — Eskise-

— Pogonj Sczeczîn 1—0. Clasament: 1. Ruch Chorzow — 23 p;
20 p. ;■ 3. Legia Varșovia — 18 p.

TURCIA (etapa a ll-a> : Galatasaray — Kayserispor 1—0; '_____ _  —
hlrspor 1—3 ; Boluspor — Besiktas 1—1 ; Adanaspor — Fenerbahce 1—1 ;'Goztepe — 
Samsunspor 3—0; Ankaragucu — Adanademirspor 1—0; Mersin — Altar 0—1- Gire- 
sunspor — Bursaspor 3—1. Clasament ; 1. Besiktas — 14 p.; 2. Galatasaray — 14 p ; 
3. Goztepe — 13 p.

GRECIA (etapa a 9-a): Panr.thlnaikos — Larissa 2—l: Olvmpiakos Voios — 
Aegaleo 1—0 ; Panionios — Olympiakos Nicosia 1—1: Fostir — Ka'yala 0—0 ; Apollon
— Heraklis 0—0: Olympiakos Pireu — Kalamaria 5—1; p.A.O.K — A.E.K. 3—0 : 
Aris — Ethnikos 2—1; Serrai — Panahaiki 0—0. Clasament; 1.' Olympiakos Pireu
— 15 p.; 2. Panathinaikos — 15 p.; 3. Aris — 15 p.

• Meciul dintre echipele Standard Liege și Feyenoord Rotterdam, contînd 
pentru Cupa U.E.F.A. a fost aminat cu o sâptămînă, terenul clubului belgian fiind 
impracticabil din cauza înghețului și a zăpezii. Partida se va disputa la 12 decembrie.

MEXIC - HONDURAS 1-1
PORT AU PRINCE. 4 (Agerpres).

— în turneul final al zonei Ame
rică de Nord. Centrale .și Mării 
Caraibilor, contînd pentru preli
minariile campionatului mondial 
s-a disputat meciul Mexic—Hondu
ras, care s-a înche'at la egalitate: 
1—1 (0—0). Fotbaliștii din Hondu
ras au deschis scorul în minutul 
61. prin Guijarro, iar mexicanii au 
egalat după 10 minute, prin Lopez.
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