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• Semnarea Declarației comune — eveniment important care 
marcheazâ o noua etapa in relațiile dintre cele două fari • Activi
tate intensă, deosebit de fructuoasă, pentru dezvoltarea raportu
rilor de colaborare româno-americană • Pretutindeni, aprecieri 
elogioase fafă de progresul economic impetuos al României, față de 
politica ei statornică de pace și cooperare internațională
• Dineu oferit la Casa Albă

în „sferturile14 Cupei cupelor la baschet,

Miercuri, 5 decembrie, la Casa Albă, in sala de ședințe a cabinetului 
american, a avut loc solemnitatea semnării Declarației comune a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon.

După ce au semnat documentul, președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon și-au strins călduros miinile.

In încheierea ceremoniei, cei doi președinți au rostit scurte alocuțiuni.

Marți după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la reședința sa oficială din 
Washington, Blair House, pe direc
torul general al Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.), dr. Johanes 
Wittevcen.

Directorul general al F.M.I. a dat 
o inaltă apreciere dinamismului dez
voltării economice a României, stabi
lității remarcabile a acestei dezvoltări 
în condițiile cunoscutelor fluctuații 
ale sistemului monetar internațional.

Primirea a decurs intr-o ambianță 
cordială.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți seara, la 
Blair House, pe Robert McNamara, 
președintele Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.).

Au fost discutate probleme privind 
evoluția și perspectivele relațiilor din
tre Republica Socialistă România și 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare.

Președintele Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare a 
exprimat aprecieri elogioase față de 
dezvoltarea economică impetuoasă a 
României, a relevat spiritul de coope
rare ce caracterizează relațiile dintre 
autoritățile române și B.I.R.D.

Programul zilei de marți al vizitei 
oficiale a președintelui Nicolae

Ceaușescu în Statele Unite a cuprins 
un obiectiv de referință in dezvolta
rea relațiilor economice dintre Româ
nia și Statele Unite — întîlnirea șe
fului statului român cu reprezentanți 
de frunte ai vieții economice ameri
cane. întîlnirea a avut loc la sediul 
central al Camerei de Comerț a Sta
telor Unite ale Americii.

în cursul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu reprezentanții vieții economice 
americane.

în continuare, în prezența șefului 
statului român, a avut loc ceremo
nia semnării acordului de constituire 
a Consiliului româno-american pentru 
promovarea relațiilor economice.

Invitat să ia cuvîntul, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rostit o scurtă 
alocuțiune.

întilnirea cu reprezentanții vieții 
economice americane s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, cordială.

★
Tovarășa Elena Ceaușescu. însoțită 

de Frances Smoak, soția șefului pro
tocolului de stat al S.U.A., a făcut, 
marți după-amiază, o vizită la Gale
riile Naționale de Artă din Washington.

★
în onoarea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Richard Nixon 
și doamna Patricia Nixon au oferit 
un dineu, marți seara, la Casa Albă.

în timpul dineului, care s-a desfă

șurat intr-o ambianță plină de cor
dialitate, cei doi președinți au rostit 
toasturi.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut miercuri diminea
ța, la Capitoliu, sediul Senatului și 
Camerei Reprezentanților, o intilnire 
cu liderii Congresului Statelor Unite 
ale Americii.

în cadrul acestei reuniuni a luat 
cuvintul Carl Albert, președintele Ca
merei Reprezentanților, care a salutat 
cordial, în numele Congresului State
lor Unite, pe conducătorul statului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, arătind că 
prezența sa in rindul congresmenilor 
americani este o mare onoare pen
tru ei.

A luat apoi cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea sa a 
fost subliniată de puternice aplauze 
de congresmenii americani prezenți la 
intilnire.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit miercuri dimi
neața, la reședința sa din Washing
ton, Blair House, pe senatorii Henry 
M. Jackson, președintele Subcomite
tului senatorial pentru problemele 
comerțului, și Abraham A. Ribicoff, 
președintele Comitetului senatorial 
pentru problemele 'energici.

★
Miercuri Ia amiază, după solemni

tatea semnării Declarației comune a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon, 
cei doi șefi de stat au avut o nouă 
rundă de convorbiri oficiale la Casa 
Albă.

STEAUA A ÎNVINS NET: 
117-77 CU SPARTA BERTRANGE
Deși baschetbaliștii de la Steaua 

acumulaseră în deplasare un avans 
de 31 de puncte (și deci meciul de 
la București nu mai prezenta in
teres în ceea ce privește califica
rea), ieri seară, în sala Floreasca, 
s-au aflat cîteva sute de spectatori 
dornici să urmărească evoluția u- 
nei echipe străine, respectiv a re
prezentantei Luxemburgului, Spar
ta Bertrange. Deși aveau un han
dicap de 31 de puncte și ieri au 
pierdut Ia o diferență de 40 de 
puncte, sportivii din Luxemburg 
au lăsat o impresie plăcută, dato
rită tehnicii curate a unor jucă
tori (Fautsch și Geimar) și perso
nalității altora (Mc Lennan și 
Gwozdz, ambii din S.U.A.).

Ca atare, întrecerea a fost pe 
alocuri atractivă, presărată cu faze
de adevărat baschet, purtate în- 
tr-un ritm rapid de-a lungul tu
turor celor 40 de minute de joc. 
Victoria a revenit, bineînțeles, for-
mației Steaua și încă la un scor 
mai categoric decît în Luxemburg 
— 117—77 (53—36) deoarece bucu- 
reștenii au prezentat un plus de 
tehnicitate, talie, pregătire fizică 
și concepție tactică. Oaspeții au 
menținut scorul strîns -circa 10 
minute, după care au fost depășiți 
net, în ciuda eforturilor lor vădite, 

în urma dublei sale victorii (scor 
total 225—154), Steaua s-a califi
cat pentru sferturile de finală ale 
Cupei cupelor și urmează să întil-

ÎNCĂ TREI ZILE PÎNĂ LA DESCHIDEREA OFICIALĂ A „CUPEI TINERETULUI"

In Întreaga ȚARĂ, PREGĂTIRI FEBRILE, INTERES MAJOR!

Viitorii participanți se pregătesc... Foto : N. DRAGOȘ

Au rămas trei zile pînă la des
chiderea oficială a întrecerilor din 
cadrul competiției republicane de 
masă „Cupa tineretului" — ediția 
de iarnă. Pentru ca acest eveni
ment să constituie un început de 
bun augur în activitatea sportivă 
de masă din viitorul apropiat, în

★

REPETIȚIE GENERALA 
LA VOINȚA BUCUREȘTI

După cum ne informează vice
președintele clubului bucureștean 
Voința, Constantin Purcela, în a- 
ceastă unitate sportivă, amatorii 
de mișcare vor putea practica în 
cadrul ediției de iarnă a „Cupei 
tineretului" cinci discipline : po
pice, schi, tenis de masă, săniuș și 
șah. In vederea „acomodării" cît 
mai depline cu aceste sporturi, azi 
și mîine se va desfășura o adevă
rată „repetiție generală" a între
cerilor de duminică. Astfel, sta
dionul Voința va găzdui astăzi, în- 
cepînd de la ora 9, și mîine după 
amiază, întreceri de popice la care 
vor participa amatori din coopera
tivele Tehnometalica, Sporul, Avîn- 
tul îmbrăcăminții, Instalatorul, Car
tonașul, Mobilă și tapițerie și 
Munca. în același timp, lucrătorii 
acestor unități vor mai susține par
tide de tenis de masă (la sediile 
cooperativelor și la sala Spartac). 
Tot la stadionul Voința, vor avea 
loc întreceri de schi.

PREGĂTIRI, ANTRENAMENTE
La Cîmpulung Muscel, data fi

xată pentru începerea importantei 
competiții va fi respectată. Pînă la 
deschiderea festivă, organele locale 
de resort analizează regulamentul 
competiției pentru a fructifica cît 
mai eficient caracteristicile geogra
fice ale împrejurimilor și iau ul-

mai toate localitățile mari sau mici 
ale țării și în asociațiile sportive 
școlare sau sindicale, au loc pre
gătiri intense. între acestea, asigu
rarea bazei materiale și, mai ales, 
concursurile-uvertură ocupă un loc 
de frunte. Iată noi amănunte so
site de curînd la redacție.

★ ★
timele măsuri. Vestea organizării 
„Cupei tineretului" a fost primită 
de pionierii și elevii din localitate 
cu mult entuziasm, efectuîndu-se 
în aceste zile, la școlile generale 
nr. 2, 3 și 5 și la Liceul nr. 2, 
antrenamente, profitîndu-se de ză
pada abundentă căzută în ultima 
vreme. Pentru amenajarea pîrtiilor 
de schi de la Strimtu (pe drumul 
ce duce spre cabana Voina) și de 
la dealul Sasului, specialiștii au e- 
fectuat deplasări în vederea ale-

Petre SILAGHI 
prim-vicepreședinte al Consi
liului județean Sălaj pentru 

educație fizică și sport

(Continuare în pag. a 2-a)

IARNA ÎNCEPE SĂ DEVINĂ
ANOTIMPUL TURISMULUI DE MASĂ!

CHEMAREA MUNTELUI...
Odată cu începutul lunii decembrie am intrat în plin sezon 

turistic de iarnă. Ne bucură să aflăm că asprimea vremii, cu vînt și 
ceață, nu înseamnă o barieră de netrecut în calea amatorilor de dru
meție. Cel puțin, așa ne relatează mulți dintre corespondenții noștri, 
și tot așa aflăm din informațiile puse direct, la dispoziția noastră, de 
instituțiile specializate. Iarna nu constituie, așadar, o „sincopă" în 
turismul de masă', ci. o continuare a activității din anotimpurile, așa-- 
zj.se, propice, mai calde. Bineînțeles, cu virtuți specifice, cu frumu
seți aparte, cu activități noi, determinate, toate, de această bucurie 
a tuturor vîrstelor, care este zăpada.

La această oră, pregătirile sint, în mare parte terminate. La 
Vatra Doritei a fost extinsă încălzirea centrală la alte trei noi vile; 
teleschiul de la Mogoșa (Baia Mare) a „suferit" revizuiri ce i-au mă
rit randamentul și vor elimina perioadele de staționare; din Poiana 
Brașov aflăm că s-a deschis o nouă pîrtie de schi pentru începători 
și mijlociu-avansați; s-au pas la dispoziția amatorilor traseul paralel 
cu teleschiul și varianta din partea dreaptă a telescaunului de la 
Predeal; a fost ruptă și „panglica" pîrtiei de la Cota 1 500. la Sinaia; 
în planurile multora dintre asociațiile sportive sindicale și școlare 
figurează excursii combinate cu drumeție pe timp de iarnă și cu di- ) 
ferite acțiuni sportive specifice, schi, săniuș, patinaj; s-au contractat 
cazările la cabanele din întreaga țară pînă spre mijlocul lunii ianua
rie 1974.

Toate acestea, și multe altele, nu demonstrează nimic altceva 
decit că iarna și-a intrat în drepturi, că amatorul de excursie nu 
iubește numai „confortul" și căldura și că imaginea albă a muntelui 
se află la mare preț. Aerul tare și mișcarea în aer liber continuă să 
ne cheme în împărăția de basm a munților...

CALE LIBERĂ 
„TRENURILOR 
TINERETULUI !

„Avem nevoie de ziua asta, in 
care să ieșim din oraș, din între
prindere sau din școală. Avem ne
voie de oboseala plăcută a acestei 
duminici în care vom fi liberi să 
mergem oriunde, să facem ce vrem, 
de la plimbare la schi, de Ia urcuș 
pe munte la un ceai fierbite de ca
bană..." Bineînțeles, nu spune ni
meni din acest „Tren al tineretu
lui", în care ne aflam în una din 
duminicile trecute, la o oră destul 
de matinală. Nu rostește nimeni a- 
ceste cuvinte care, însă, se fac sim
țite pretutindeni printre glumele și 
veselia ce împînzesc vagoanele, alt
fel atît de banale, ale unui tren 
obișnuit. Din cînd în cînd, șefii de 
grupuri — ușor de recunoscut după 
echipamentul de munte adecvat și 
după obișnuința de a repeta același 
lucru de mai multe ori — rezolvă 
operativ cererile și dau răspunsuri 
celor (încă) nelămuriți: „Coborîți

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag, a 2-a)

nească prima adversară în luna 
ianuarie.

Au marcat: Savu 26, Cernat 22, 
Poleanu 18, Oczelak 17, Ionecj 12, 
Grădișteanu 6, Pîrșu 8, Posa 8 
pentru Steaua, respectiv Mc Lennan 
26, Gwozdz 26, Mutter 10, Fautsch 
11, Cajot 2, Geimar 2. Au arbitrat 
I. Gologanov (Bulgaria) și P. Mai- 
schek (R.D.G.).

D. STANCULESCU

Alin Savu (principalul re
alizator al bucureștenilor 
— a marcat 26 de pune- ftL
te) înscrie, printr-o spec- wB
taculoasă pătrundere indi- V*
viduală, un nou coș pen

tru echipa Steaua.

ASTÂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA, JOCURI ÎN C. C. E. LA BASCHET

DINAMO - RACING FORD ANVERS,
UN VERITABIL MECI

După Steaua, calificată cu ușu
rință în sferturile de finală ale Cu
pei cupelor la baschet, astă seară este 
rindul echipelor Dinamo și Politeh
nica să încerce promovarea în aceeași 
fază a C.C.E. Dacă pentru studente 
misiunea este mai ușoară (deoarece 
au cîștigat în tur, la Viena, cu 94—73), 
dinamoviștii au o sarcină dificilă, ei 
trebuind să remonteze handicapul de 
10 puncte cedat la Anvers (65—75). 
Oaspeții, cunoscuți publicului bucu
reștean de anul trecut (cînd au fost 
eliminați la limită de baschetbaliștii 
de la Steaua : 80—76 la Anvers,
70—76 la București) au același lot 
(care include și pe nord-americanii 
Beli și Gillespie), întărit, insă, cu 
gigantul Roger Marien (2,10 m), un

jucător, redutabil prin calitățile sale 
de apărător.

Formația Dinamo, înapoiată dumi
nică seară de la Anvers s-a antrenat 
luni în sala proprie, marți și miercuri 
la Floreasca. Jucătorii sint hotăriți să 
lupte din răsputeri pentru calificarea 
în grupele sferturilor de finală ale 
competiției. Din Iotul de bază vor 
lipsi,' probabil, Dragomirescu (acci
dentat) și Niculescu (bolnav).

Sala Floreasca, ora ÎS: Politehnica 
București — Union Garant Viena. Arbi
tri : i. Gologanov (Bulgaria) și P. Mal- 
schek (R.D. Germană).

POLITEHNICA (între paranteze, numă
rul de pe tricou și înălțimea) : Marilena 
Poștani (4—1,75). Margareta Pruncu 
(5—1,77), Elena Babare (6—1,63). Suzana 
Szabados (8—1,68), Anca Demetrcscu 
(9—1,80), Ecaterina Savu (11—1,79), Cor

nelia Taflan (12—1.71). Gabriela Ciocan 
(13-=—1,82). Rodica Stănoiu (14—1,80), Geor- 
geta Friedlender (15—1,76). Antrenor : 
Grigore Costescu.

Deoarece echipa vieneză sosește astăzi, 
nu îi putem publica datele.

Ora 19,30 : Dinamo București — Racing 
Ford Anvers. Arbitri ; H. Topuzoglu 
(Turcia) și s. Popovski (Iugoslavia).

DINAMO : Cernea (4—1,96), Hanes 
(5—1.82). Chivulescu (6—1,86). Gll. Du
mitru (8—2,00). Niculescu (9—1,30). Gcor- 
geseu '(10—2,00). Diaconescu (11—1.86), 
Novac (12—1.96), Visner (13—1,90). Dra- 
gomireșcu (14—1,88), Popa (15—1,04). An
trenor : Dan Niculescu.

RACING FORD : Van Hoeywcglien 
(4—1.79), Hillen (5—1,79), Marien (6—2.10), 
Van Damme (7—1.94). Bell (S—1,92). 
Geerts (9—1.86), D’Hondt (10—1,92), De 
Koster (11—2.01), Van Sweeveldt (12—1.86), 
Van Gestel (14—1,86). Gillespie (15—2,07). 
Antrenor : Jacques de Coninck.

„OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

GIMNAȘTII NOȘTRI JUNIORI 
VOR EVOLUA iN ELVEȚIA

Echipa reprezentativă masculină 
de gimnastică-juniori a României 
va evolua la sfîrșitul săptămînii în 
Elveția, în compania selecționatei 
similare a țării gazdă. Meciul este 
programat în orașul Reinach, nu 
departe de Bale, tinerii gimnaști 
urmînd să evolueze cu un program 
liber ales. Antrenorii Mircea Bă- 
dulescu și Vasile Coșariu s-au oprit 
asupra următorilor sportivi, din 
rîndul cărora urmează a fi alcă
tuită echipa: Radu Branea, Sorin 
Cepoiu, Cristian Enoiu, Valeriu Răs- 
pop, Gheorghe Neagu, Ion Checi- 
cheș, Mihai Nicolae și Pavel Szabo.

Scăpat spre buturile ploieștene, Roznai a săltat balonul peste Rămureanu care a plonjat în zadar. Așa a în
scris, ieri, Jiul cel de al patrulea gol al ei în partida sa cu Petrolul. (4—2).

STEAUA, U.T.A., JIUL, POLITEHNICA TIMIȘOARA, A.S.A. TG. MUREȘ, 
UNIVERSITATEA CLUJ, CHIMIA RM. VÎLCEA Șl DELTA TULCEA

MECIUL DE BARAJ 
GHEORGHIU - CIOCÂLTEA 
VA DESEMNA PE CAMPIONUL DE ȘAH AL ȚĂRII

După întreruptele din runda a 
18-a, continuate ieri dimineața, 
egalitatea s-a restabilit în fruntea 
clasamentului finalei celui de al 
37-lea campionat național de șah. 
Partida Ciocâltea — Șuta, foarte 
agitată și plină de peripeții, s-a în
cheiat remiză, după ce ambii jucă
tori scăpaseră, cu schimbul, într-o 
teribilă criză de timp, posibilitatea 
cîștigului Celelalte rezultate : Buză 
— Ghițescu 0—1, Georgescu — Bo
tez Va—1/:. Pavlov — Rădulescu 
1—0, Urzică — Șubă :/s—Va.

Si astfel, Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocâltea au abordat ultima 
reuniune avînd fiecare cîte 12 
puncte. Teoretic, sarcina Iui Cio
câltea era mai dificilă, el întîlnin- 
du-1 cu negrele pe Șubă, în timp 
ce Gheorghiu avea albele la Pav
lov.

Dar se pare că liderii erau obo
siți de luptă și n-au mai avut 
nici unul resursele nervoase nece
sare pentru a Juca la cîștig, înțele- 
gîndu-se tacit să-și continue riva
litatea în meciul de baraj. Astfel, 
partidele centrale ale rundei a 19-a

au fost remize rapide. Cu excepția 
victoriei lui Ungureănu la Urzică, 
rezultatul de egalitate s-a înregis
trat în toate celelalte întîlniri :: 
Ghițescu — Stanciu, Mititelu — 
Neamțu, Botez — Vaisman, țlijin 
— Georgescu, Rotariu — Buză, 
Rădulescu — Partos, Șuta — Ghiz- 
davu.

Florin Gheorghiu și Victor Cio
câltea împart primele două locuri 
(12ț2 p), urmînd să dispute un meci 
suplimentar, ale cărui detalii teh
nice vor fi stabilite astăzi dimi
neață.

Clasamentul se prezintă astfel în 
continuare : 3. Mihai Șubă llVs p., 
4—5. Mircea Pavlov și Theodor 
Ghițescu II p., 6—9. Dumitru 
Ghizdavu, Carol Partos, Traian 
Stanciu, Valodea Vaisman IOV2 p., 
10—11. Gheorghe Mititelu, Emil 
Ungureănu 10 p., 12—14. Constan
tin Botez, Șerban Neamțu, Aurel 
Urzică 9 p.. 15. Vasile Georgescu 
8i/j p.. 16—17. Neboisa Ilijin, Mihai 
Șuta 7V2 p., 18—19. Adrian Buză, 
Mihai Rădulescu 6»/a P-, 20. Gheor
ghe Rotariu 6 p.

S-AU CALIFICAT PENTRU 
„SFERTURILE DE FINALĂ“
Pe terenuri dificile, unele acoperite de zăpadă, altele alunecoase din cauza 

începutului de topire a zăpezii, s-au disputat ieri jocurile „optimilor de finală" 
ale Cupei României la fotbal. A fost, în general, o etapă calmă, singura sur
priză fiind cea de la București, unde deținătoarea Cupei României, divizio
nara B Chirpia Rm. Vîlcea, a eliminat pe F. C. Argeș, cîștigînd jocul, fără 
drept de opel, deși scorul este minim, 1—0 ! De remarcat că și anul trecut 
edhipa vîlceană a eliminat formația piteșteană. Ea se confirmă, deci, încă 
o dată drept o specialistă a jocurilor de Cupă.

lată rezultatele tehnice :
București 
București 
Fetești 
Drobeta 
Tr. Severin 
Galați
Tg. Mureș 
Deva
Mediaș
Citiți in pag.

CHIMIA RM. VÎLCEA 
JIUL
DELTA TULCEA

U. T. A.
STEAUA
A. S. ARMATA 
POLI. TIMIȘOARA 
„U“ CLUJ

— F. C. ARGEȘ
— PETROLUL
— Ș. N. OLTENIȚA

— SP. STUDENȚESC
— S. C. BACAU
— MINERUL B. MARE 2—1
— C.S.M. REȘIȚA
— OLTUL SF. GHEORGHE

I 
a lll-o amănunte de la aceste partide.

1—0 (0—0)
4—2 (1—1)
3—0 (1—0)

2— 1 (1—C)
3- 1 (2—1) 
(1-0, 1—1)
3—1 (1—0)
1—0 (0—0)

DUMINICĂ PE TERENURILE 
DE FOTBAL DIN CAPITALĂ
Turul campionatului Diviziei C fiind 

încheiat, stadioanele Capitalei vor găz
dui duminică numai meciuri in Diviziile 
A și B, precum și în campionatul de 
tlneret-rezerve.

Iată programul :
Stadionul Republicii, ora 11.30: SPOR

TUL STUDENȚESC — STEAGUL ROȘU 
(Div. A); ora 9.30; Sportul studențesc — 
Steagul roșu (tineret-rezerve). (In cazul

în care terenul de la Republicii nu va 
suporta două jocuri, întîlnirea echipelor 
de tlneret-rezerve se va disputa, de 'a 
aceeași oră. pe stadionul C.A.M.).

Stadionul Glulesti, ora 14: RAPID — 
POLITEHNICA IAȘI (Div. A): ora 12. 
Rapid — Politehnica laș! (tineret-rezerve).

Teren Autobuzul (Drumul Găzarului), 
ora 11: Autobuzul — Trar‘<»-ul Brașov 
(Div. B'
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Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu 
'4—4 (4—4), Grivița Roșie — Sportul 
studențesc 12—4 (12—4), Politehni
ca Iași — Agronomia Cluj 10—6 
(10—0), Vulcan — Universitatea Ti
mișoara 4—0 (0—0), Steaua — Glo
ria 27—4 (15—4), Chimia Năvodari 
— Dinamo 15—0 (3—0), Rulmentul 
Bîrlad — Farul Constanța 0—6 
(0—6).

Cu partidele programate, ieri, în 
etapa a IX-a ă Diviziei A. actua
lul sezon rugbystic s-a încheiat, ul
timele patru runde ale turului ur- 
mînd să aibă loc în primăvară. 
Confruntările de miercuri după-a- 
miază s-au desfășurat sub semnul 

Dispută pentru balon între rugbyștiă de la Sportul Studențesc (in alb) și cei de la Grivița Roșie, într-o 
confruntare care a dat cîștig de cauză echipei grivițene. Foto : Paul ROMOȘAN
duelului pentru șefia în clasament 
între Steaua și Grivița Roșie, pri
ma avînd o adversară mai slab co
tată (Gloria), iar cea de a doua o 
garnitură cu mari resurse (Sportul 
studențesc). Cum ambele formații 
au ieșit învingătoare, ele- se mențin 
la egalitate coutinuînd cursa pen
tru titlu. Să notăm surprizele eta
pei ■ infrîngerea studenților timișo
reni, e drept in deplasare, in în- 
tîlnirea cu ultima clasată. Vulcan, 
și a dinamoviștilor în meciul cu 
Chimia Năvodari.

Cel mai important joc a avut loc 
pe Parcul Copilului, între Grivița 
Roșie și Sportul studențesc. Terenul 
acoperit de zăpada muiată de soare 
a îngreuiat controlul mingii, comi- 
țîndu-se în acest fel numeroase 
greșeli și obligînd pe jucători să 
șuteze foarte mult. După un început 
mai viguros (soldat și cu o încer
care reușită de Hariton în min. 5), 
studenții au încetinit ritmul, permi- 
țînd adversarilor să preia inițiativa, 
care au atacat mai viguros, au cîș
tigat mai multe baloane în tușă și 
La grămezi. Eforturile singulare și 
sporadice ale lui Atanasiu, Nicoles- 
cu, Fugigi, Hariton au fost insufi
ciente pentru a echilibra situația, 
mai ales că Grivița, în urma trans
formării loviturii de pedeapsă din 
min. 20 (autor : Țibuleac) se mobi
lizează luînd conducerea Și distan- 
[îndu-se : min. 24 — Stoica Enciu 
a culcat balonul în terenul de 
țintă advers, încercare pe care a 
ransformat-o Țibuleac, care după 

9 minute a reușit o nouă lovitu- 
.’ă de pedeapsă. Cu scorul de 12—4 
:entru Grivița va lua sfîrșit și 
neciul. în repriza secundă asistînd 
a un joc de uzură, eforturile fă- 
mte în prima parte punîndu-și am
prenta asupra evoluției celor două 
îchipe.

Arbitrul AI Lemneanu a condus 
>ine următoarele formații: GRIVI-

LA TUȘNAD SE PATINEAZĂ
In cunoscuta stațiune montană 

lin județul Harghita termometrul 
i scăzut în ultimele zile la minus 
10 de grade, ceea ce a făcut ca 
acul Ciucaș, scena marilor con
cursuri republicane de patinaj vi- 
eză, să înghețe tun. Imediat s-a 
recut la curățarea gheții, trasîn- 
lu-se o pistă de 400 m care, de 
narți, a fost pusă la dispoziția vi- 
ezlștllor de la asociația locală — 
>oimii. Prima competiție pentru 
ilergătorii consacrați se va orga- 
iiza în cea de a doua decadă a 
unii de către clubul Mureșul — 
’g. Mureș.
Odată cu căderea înghețului s-a 

eschis și centrul de închiriere a 
naterialului și echipamentului 
portiv, mulți dintre oamenii care 
;i petrec concediul aci solicitînd 
hete cu patine pentru a se relaxa 
e „dreptunghiul" de gheață re- 
ervat publicului.
• După cum se știe, în spatele 

latinoarului artificial din Miercurea 
liuc s-a amenajat o pistă de di
mensiuni olimpice. De cîteva zile 
-a dat drumul la apă, pe partea 
inspre calea ferată a „inelului de 
heață" putîndu-se deja patina.

CENTRE DE CULTURISM 
IN JUDEȚUL OLT

Din inițiativa consiliilor locale 
>entru educație fizică și sport, la 
'.latina și Balș au fost constituite 
entre de culturism: primul la 
Irupul școlar metalurgic (condus 
le prof. Gh. Voicu), și al doilea la 
coala ajutătoare (prof. Constantin 
lara). Dotate cu materialele și 
itilajul corespunzător, cele două

FINALUL SEZONULUI
ȚA ROSIE : Simion — Țibuleac, 
Sabău, Damaschin (Vlad), Ghiță — 
Comănici, Bărgăunaș — Stoica, 
Măcăneață, Al. Pop (Hengher) — 
Miclescu, Veluda — Toma, Meza- 
ros, Dinu ; SP. STUDENȚESC : 
Crăciunescu — Gheorghiu, Batter, 
Hulă (Piștalu), Hariton — Ni- 
colescu, Paraschiv, Fugigi, Mihala- 
che, Galanda — Atanasiu, Chifan 
(Mihai) — Stănculescu, Iorgulescu, 
Ene. Em. F.

• Pe terenul Vulcan, c’eținătoa- 
rea „lanternei roșii * * a întîlnit pe 
fosta campioană. Universitatea Ti
mișoara. Surprinzător, Vulcan a 
reușit să cîștige (Căuna — încerca
re), datorită faptului că s-a arătat 
mai hotărită în fazele de atac, res- 

ss

Cea de a VII-a ediție a „Cupei 
Carpați" la popice, consumată la 
sfîrșitul săptămînii trecute pe a- 
rena Voința din Capitală, a consti
tuit, atît pentru reprezentanții țării 
noastre, cît și pentru sportivi, de 
peste hotare, un important criteriu 
de verificare a stadiului pregătiri
lor efectuate în vederea C. M. din 
primăvara anului viitor. Dominînd 
întrecerile popicarii român, — în
vingători în toate probele care au 
figurat în program — au înregis
trat un sensibil progres de la d-u- 
bla întîinire cu echipele reprezen
tative ale Ungariei, desfășurată în 
aceeași sală. Ne referim, în spe
cial, în jocul prestat la manșele 
„izolate", unde marea majoritate a 
selecționabililor au orientare tac
tică în rezolvarea diferitelor figuri 
rămase în lăcașul popicelor și și-au 
îmbunătățit loviturile de deschi
dere, realizînd astfel procentaje de 
natură să bucure pe antrenorii ce
lor două loturi.

Bilanțul ar fi fost pozitiv pentru 
toată lumea, dacă s-ar fi acționat 
cu aceeași siguranță și în manșele 
„pline". Foarte puțin, au fost a- 
ceia care au reușit să realizeze o 
medie de „6 bețe" doborîte la fie
care bilă, cifră minimă pentru a 
se putea — în cazul că se acțio
nează precis și la „izolate" — de
păși granița celor 400 p.d. la proba 
clasică feminină și 900 p.d. la cea

prezent. Este vorba de secția de 
handbal, pregătită de prof. Paul 
Militaru. care deja se impune pe 
plan județean, aspirînd cu justifi
cate pretenții Ia promovarea în 
campionatul diviziei B.

prof. Radu TOMA

ÎNTRECERI TRADIȚIONALE
„Cupa 30 Decembrie", competiție 

deschisă tuturor categoriilor de 
participanți. a intrat în tradiția 
activității sportive de masă din 
Mediaș. în programul apropiatelor 
concursuri figurează întreceri de 
șah, popice, tenis de masă, volei 
și orientare turistică.

Pentru disputele în aer liber 
se vor amenaja patinoare naturale 
la asociațiile Voința. Textila, Casa 
pionierilor și în curțile școlilor, 
iar pantele din împrejurimile ora
șului vor fi transformate în pîrtii 
de schi și săniuțe.

Z. RIȘNOVEANU, coresp.
• La Lupeni s-a deschis primul 

patinoar natural, el fiind pus Ia 
dispoziția amatorilor acestui fru
mos sport de iarnă.

S. BĂLOI, coresp.

SPORTIVI DE SEAMĂ IN VIZITĂ 
LA ORȘOVA

Orașul Orșova a fost gazda de 
onoare a unor maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului la caiac-canoe, 
medaliați ai olimpiadelor și cam
pionatelor mondiale. Aceștia au 
răspuns invitației orșovenilor de a 
petrece cîteva ore în mijlocul lor. 
Ivan Patzaicliin, Serghei Covaliov, 
Viorica Dumitru, Maria Nichiforov 
și alte nume consacrate pe pistele 
internaționale au fost mai întîi 
oaspeții Comitetului orășenesc de 
partid, unde tov. Gh. Dăogaru, 
primarul orașului, a făcut cunoș
tință vizitatorilor cu realizările și 
perspectivele turismului și spor
turilor nautice pe aceste meleaguri- 
Apoi, la Casa de cultură, plină 
pînă la refuz, a avut loc o întîi
nire a fruntașilor „flotilei" româ
nești cu elevii claselor experimen

pingînd, totodată, încercările de pă
trundere ale studenților. Gazdele 
au avut posibilitatea să obțină o 
victorie mai categorică, dar ele au 
ratat, de puțin înscrierea, în prima 
repriză, a două încercări. A con
dus : V. Cișmaș (O. GUȚU).

• Disputa dintre Steaua și Glo
ria a revenit, conform așteptărilor, 
rugbyștilor militari, care au domi
nat cu autoritate înscriind prin 
Munteanu (încerc.), Teleașă (2 în
cerc.), Mateescu (3 transf. l.p.), 
Gh. Mircea (încerc.) și Corneliu 
(transf.). Ghețu (încerc.) a marcat 
pentru Gloria (GH. BURLEA — 
coresp.).

• Victorie netă a obținut Chi
mia Năvodari pe teren propriu în 
meciul cu Dinamo. Gazdele s-au 
impus, în special, prin jocul la 
margine și în grămezile spontane, 
unde a cîștigat numeroase baloane. 
Au marcat : Agavriloaie (încerc.), 
Drondoie (încerc.), Celea (l.p., 2 
transf.), pentru învingători, A ar
bitrat : P. Ionescu. (C. POPA — 
coresp. județean).

• întîlnirea dintre cele două e- 
chipe studențești, Politehnica și A- 
gronomia, a dat cîștig de cauză ie
șenilor. care și-au asigurat victo
ria prin punctele marcate (Pascal,

*) Echipa Vulcan este penalizată cu un 
punct pentru o neprezentare !n „Cupa 
Federației**.

Căldâraru — încerc., Gheorghiu —
CLASAMENT

1. Steaua 9 7 1 1 153— 57 24
2 Grivița Roșie 9 7 1 1 99— 61 24
3. Farul 9 5 2 2 113— 47 21
4. Sportul stud. 9 5 1 3 94— 61 20
5. Universitatea 9 4 2 3 85— 64 19
6. știința 9 4 2 3 67— 77 19
7. Chimia 9 4 1 4 75— 88 18
8. Agronomia 9 4 0 5 75—106 17
9. Politehnica 9 3 2 4 43— 92 U

10. Dinamo 9 3 2 4 85— 56 17
11. Gloria 9 3 0 6 50— 89 15
12. Rulmentul 9 2 1 6 41— 86 14
13. C.S.M. Sibiu 9 2 1 6 67— 88 14
14. Vulcan 9 2 0 7 28—100. 12*)

săli din localitățile menționate sînt 
frecventate zilnic de mulți tineri 
și vîrstinci. Asemenea centre se 
vor mai deschide la Caracal, Co
rabia și Drăgănești.

Constantin GHIȚESCU, 
coresp.

„TOT ÎNAINTE"
Pionierii școlii generale din 

Călimănești și-au disputat în- 
tîietatea într-o frumoasă com
petiție de tenis de cîmp, do
tată cu trofeul „Tot înainte", 
care s-a bucurat de o nume
roasă participare. Dintre micii 
jucători s-au evidențiat Mihai 
Moise (cls. a VII-a B), Dănuț 
Zgripeca (cls. a VII-a B), Eugen 
Maxim (cls. a VII-a A) și Con
stantin Cheran (cls. a VI-a B) — 
cîștigători la categoriile respec
tive de vîrstă.

prof. Aurelian CÎRSTEA

NOI SECȚII PE RAMURA 
DE SPORT

• înființată recent, secția de 
box a asociației sportive C.F.R. 
Sighișoara atrage mulți tineri dor
nici de a-și însuși arta scrimei pu- 
gilistice. După o serie de trialuri, 
fostul boxer Mihail Solomon, că
ruia i s-a încredințat conducerea 
tehnică a secției, a reușit să se
lecționeze 22 de băieți înzestrați 
pentru performanță.

I. TURJAN, coresp.
• în cadrul asociației sportive

I. M. Roman a luat, de curînd, 
ființă o nouă secție pe ramură de 
sport, pe lîngă cele de atletism, 
popice și judo, existente pînă în

RUGBYSTIC
transf.) în prima repriză. Pentru 
clujeni : Balint (2 l.p.). Arbitru : P. 
Niculescu. (D DIACONESCU — 
coresp. județean.).

© La Petroșani, Știința nu a reu
șit să treacă de C.S.M. Sibiu cu 
care a terminat la egalitate (Mar
tin — pentru gazde, Lupaș — pen
tru oaspeți, cite o încercare), la 
capătul unui meci desfășurat pe un 
teren acoperit cu zăpadă, ce a în
greuiat acțiunile ambelor echipe 
A arbitrat : R. Chiriac.

© Farul a cîștigat la Bîrlad. in 
vingînd pe Rulmentul prin încer
carea lui Motrescu. transformată 
de Florescu. Arbitru ! Șt. Cristei. 
(E. SOLOMON — coresp. județean).

„CUPA CARPAȚI“ - TEST IMPORTANT PENTRU LOTURILE REPREZENTATIVE DE POPICE

LIPSA PREGĂTIRII FIZICE Șl URMĂRILE El

MICROINTERVIU CU DR. C. LUPU,
B» PREȘEDINTELE COMISIEI

JUDEȚENE TIMIȘ
— Care sînt realizările în dome

niul turismului din județul Timiș 
în 1973 ?

— A fost un an bun. In acțiunile 
organizate de B.T.T., O.J.T. secțiile 
de turism ale asociațiilor sportive 
și din grupele sindicale, de către 
cercurile turistice ale organizațiilor 
U.T.C., au fost cuprinși peste 95 000 
de participanți. însă, acțiunile au 
fost axate mai mult pe excursii 
efectuate cu mijloace de transport 
și mai puțin pe excursii active.

— Există motive pentru justifi
carea existenței excursiilor „pasi
ve" ?

— Din păcate, există o singură 
cabană turistică în județ : Căprio
rul, cu o capacitate mică și greu 
accesibilă. Este neapărat necesar 
să se construiască și alte cabane, 
posibilă la Sarlota și Bogda pentru 
timișoreni, la Capia și Nădrag, 
pentru logojeni și pe muntele Pa- 
deș. Mai sînt posibilități nevalori
ficate : turismul preorășănesc, cir
cuitele instructive între localitățile 
de pe malurile Begăi, traseele Țiu
lui Timiș (mai ales între Albina și 
Timișeni), dealurile din jurul Lu

SISTEMATIZAREA TURISTICA 
A JUDEȚULUI SUCEAVA

Recenta plenară a filialei Su
ceava a Uniunii arhitecților a a- 
vut pe ordinea de zi o temă ex
trem de interesantă : sistematiza
rea turistică a județului, printr-o 
mai bună valorificare a monumen
telor de artă, arhitectură și a fru
museților naturale. După ce au 
apărut de curînd o mulțime de o- 
biective avînd tangență cu turis
mul ca hotelurile Arcașul din Su
ceava și Zimbrul din Cîmpulung 
Moldovenesc, motelul Ilișești, ha
nul Drăgușeni, drumul ce traver
sează Obcinele Feredeului și Mare, 
complexul balnear de la Vatra 
Dornei, I. P. J. Suceava are în lu
cru proiectele pentru două mote- 
turi, la Sucevița, Suceava și o ca
bană la Obcina Mare. Se va con
strui, de asemenea, un nou com
plex turistic și sportiv lîngă lacul 
de acumulare de la Dragomirna.

masculină. Din păcate, jucătoarele 
și jucătorii vizați a reprezenta țara 
noastră la marea confruntare mon
dială au „spart" sau nu au putut 
găsi cu ușurință „ulița" preferată 
Ceea ce ni se pare mai grav, este 
faptul că printre sportivii români 
care nu și-au regăsit ritmul nor
mal, s-au numărat și o serie de 
nume consacrate în arena interna
țională, jucătoare și jucători cu 
experiența meciurilor tari. După 
cum se știe, la femei trofeul a 
fost cîștigat de tînăra bucureș- 
teancă Margareta Bordei, de curînd 
promovată în lotul național, cele 
444 pd înscrise de ea pe tabela de 
marcaj din startul întrecerii (a 
tras în primele schimburi) au con
stituit un handicap pe cit de ne
prevăzut, pe atît de greu 'de depă
șit de principalele favorite ale con
cursului. Și la băieți, tot un popi
car tînăr a cîștigat proba indivi
duală, iar colegii lui mai rutinațî, 
lansînd bila fără adresă, au lăsat 
impresia la un moment dat că 
nu-i interesează rezultatul. • Am 
spus că au lăsat impresia, pentru 
că în fond sportivii în cauză, vă- 
zînd că nu le merge jocul, s-au 
resemnat prematur, în loc să lupte 
pentru fiecare lovitură. Urmarea: 
cu cîteva excepții, jucătoare și ju
cători de bază ai echipelor repre
zentative nil au trecut de 400 și, 
respectiv 900 pd în prima reuniu

tale de sporturi nautice ale liceului 
din Orșova și cei de la Școala 
sportivă, precum și cu numeroși 
cetățeni, iubitori ai sportului. Cu 
acest prilej s-a produs un plăcut 
și interesant dialog sportiv între 
oaspeți și localnici, iar la sfîrșit 
Ivan Patzaichin și colegii Iui au 
acordat autografe șl fotografii ad
miratorilor lor.

GH. MANAFU, coresp. județean

PASIUNEA UNUI INGINER
Fostul atlet, Stelian Ghelț, ac

tualmente inginer la IPROLAM — 
filiala Tîrgoviște, a rămas același 
animator al sportului pe care l-a 
practicat cu pasiune ani de zile. 
Acum, în orele de răgaz, el ajută 
— în mod voluntar — pe antreno
rii clubului sportiv din Tîrgoviște 
în acțiunea de depistare și pregă
tire a viitorilor performeri ai pis

gojului (Tapia, Diurova, Cireșuș, 
Găvojdi). Mai mult, pe brațele 
Begăi (la Poieni, Luncani, Gladna) 
ar trebui organizate sate turistice. 
Nu mai vorbesc de muntele Țarcu, 
de munți Semenic și munții Cer- 
nei — obiective turistice montane 
ce pot fi, în mai mare măsură, 
exploatate.

— Vine iarna. Ce acțiuni sînt 
preconizate ?

— Tabere pentru elevi și stu- 
denți; concursuri de săniuțe, schi 
și patinaj; s-a reamenajat pîrtia 
de schi de la Nădrag; concursuri 
de orientare turistică; dotarea unor 
școli cu materiale specifice schiului.

Petre ARCAN, coresp. jud.

PRECAUȚII (UTILE) $1
Fără îndoială, muntele este și 

iarna o mare ispită pentru ama
torul de drumeție (mai ales cînd 
acesta are și pasiunea schiatului). 
Dar, iarna ne impune precauții su
plimentare. Mai întîi, în ceea ce 
privește îmbrăcămintea. Chiar dacă,

Zona turistică de la Cîmpulung 
Moldovenesc va căpăta și un profil 
sportiv, amenajîndu-se aici, într-o 
primă etapă, pîrtii de schi Și o 
trambulină. Apoi, va apare un nou 
hotel și alte cabane pe platoul 
Deia. O pîrtie de bob, o sală de 
sport și cîteva teleschiuri vor 
completa geografia turistico-sporti- 
vă a orașului.

Pentru o mai bună organizare 
a turismului, deschis unui număr 
cit maj mare de cetățeni, județul 
Suceava a fost împărțit în patru 
zone turistice: zona mănăstirilor 
Bucovinei, zona mănăstirilor din 
Munții Stînișoarei, zona Cîmpulung 
Moldovenesc și zona Vatra Dornei, 
fiecare dintre ele avînd anumite 
caracteristici geografice și cul
turale.

C. ALEXA, coresp. județean 

ne a competiției. Prin urmare, se 
pare că există la selecționabili 
deficiențe de ordin moral-volitiv, 
deoarece nu se pot concentra su
ficient în momentele dificile, se 
enervează și ratează exasperant. 
Că lucrurile cam așa stau au do
vedit-o în cea de a doua zi de 
concurs Elena Trandafir, Ilie Bă- 
iaș și Gh. Silvestru, ca să dăm 
numai cîteva exemple, care — mai 
bine îndrumați de antrenorii lor 
— s-au mobilizat la maximum de 
la prima și pînâ la ultima lovitură 
și au dat un randament sporit, pe 
măsura valorii lor.

S-a mai petrecut și un alt feno
men și anume unii dintre popicarii 
care au evoluat bine în prima zi 
(laureații concursului Margareta 
Bordei, Iuliu Bice ș.a.) au avut 
căderi în ultimele dispute. Defi
ciențele sesizate la aceștia ne con
duc la constatarea că mai sînt se
lecționabili care nu respectă pro
gramul indicat de specialiștii fe
derației, neglijînd în procesul de 
instruire de la cluburile și asocia
țiile respective pregătirea fizică. 
Au fost cazuri cînd în evoluția u- 
nor sportivi a apărut foarte repede 
oboseala, iar imprecizia a dus 
treptat, treptat, și la o oarecare 
resemnare atît de păgubitoare în 
jocul de popice.

Troian IOANIȚESCU

• Zilele trecute, în prima 
confruntare amicală, proaspăta 
secție de lupte greco-romane a 
asociației Dacia—Bistrița a evo
luat în orașul Bălan. în com
pania unei echipe locale. Spor
tivii oaspeți Simion Monda, 

Gheorghe Bruy și Ion Gîțu, pre
gătiți de instructorul Liviu Bin- 
diu, au debutat victorioși.

tei brăzdate de culoare albe. Ingi
nerul Ghelț se ocupă în prezent 
de o grupă de tinere elemente 
talentate, lucrînd (după cum se 
poate vedea din fotografia alătu
rată) cot la cot cu elevele sale. în 
mod deosebit îi inspiră încredere 
Nina Voicu și Zoica Boțea, care 
progresează văzînd cu ochii.

Mișu AVANU, coresp. județean

Turiști pe schiuri în Bucegi

BRAVADE (RISCANTE) știri... știri... știri...
acum, telefericul sau telecabina ne 
lasă pe culmea muntelui, nu-i deloc 
recomandabil să străbatem potecile 
— fie ele bine bătătorite — în ți
nută de oraș, cu încălțăminte de 
stradă (pantofi, ba uneori chiar 
ghete de baschet !). în al doilea 
rînd nu trebuie să se uite că bra
vadele — mai ales în timp de 
iarnă — se pot încheia cu grave 
accidente. Drumeția de munte are 
legile sale și orice abatere de la 
ele este sancționată, uneori extrem 
de aspru.

Dacă revenim asupra unor lucruri 
care se cunosc (dar nu se prea 
respectă) o facem deoarece secre
tarul Comisiei centrale tehnice de 
Salvamont, dr. L. Cornea, ne-a se
sizat că, duminica aceasta, au a- 
părut în Bucegi nu numai nu
meroși excursioniști echipați inadec
vat dar și un grup prevăzut cu o da
migeana și cu... un surplus de bună 
dispoziție, ambițioși care pariaseră 
că vor ajunge la Crucea de pe 
Caraiman, deși vremea nu era po
trivită pentru o asemenea ispravă.

Întrucît în circulația turistică nu 
există un sistem de control ca în 
circulația rutieră, se impune ca or
ganizatorii de excursii și, în ultimă 
instanță, ghizii, să fie mai exigenți 
față de ținuta și comportarea celor 
ce merg la munte, să manifeste mai 
multă energie față de cei ce nu 
înțeleg să respecte legile munte
lui. (S. B.).

CALE LIBERĂ „TRENURILOR TINERETULUI"!
(Urmare din pag. 1)

în orice stație doriți de pe Valea 
Prahovei. începînd de la Sinaia în 
sus. Aveți, însă, grijă să nu pierdeți 
diseară trenul, Ia întoarcere". Mă 
amestec : „Fiți amabil, eu sînt sin
gur. Nu prea știu ce aș putea face, 
vin pentru prima dată cu trenul 
dumneavoastră...". în următoarele 
cîteva minute mă lămuresc. Șefii 
de grupuri își cunosc „meseria". 
Am de ales : se organizează excursii 
conduse de ghizi, la diferite cabane 
înconjurătoare și chiar pe platoul 
Bucegilor ; se poate urca cu telefe
ricul pînă la Clăbucet-plecare și de 
acolo, mai departe ; este și zăpadă ; 
nu prea multă, dar pe porțiunile 
superioare se schiază ; la Cabana 
„Trei Brazi" va avea loc un con
curs de orientare turistică (cîști
gat în final de echipa I.M.G.B.), iar 
pe Clăbucetul Taurului, unul de 
săniuțe, închiriate din Predeal...

Așadar, pentru peste 3 000 de a- 
matori din sectoarele 5 și 6 ale Ca
pitalei a fost organizat duminica 
trecută „Trenul tineretului". Un 
tren cu... două garnituri, care au 
plecat la ore diferite din Gara de 
Nord și din Gara Basarab. Date 
fiind solicitările extrem de nume
roase, B.T.T. a mai înființat și alte 
4 curse, cu autocare, plecate de la

„CUPA TINERETULUI1
(Urmare din pag. 1)

gerii celor mai adecvate trasee. (De- 
cebai RĂDULESCU).

126 DE ATLEȚI Șl ATLETE

...din 12 licee și școli profesionale 
ale orașului Botoșani au partici
pat la o primă etapă de atletism. 
Competiția numără patru faze, ce 
se vor desfășura în săli, pe timpul 
friguros. Iată primele 3 echipe cla
sate : fete : 1. Liceul pedagogic 9 p*
2. Liceul „Mihai Emîncscu" 13 p,
3. Grupul școlar comercial 13 p ț 
băieți : 1. Liceul pedagogic 5 p,
2. Liceul economic 11 p, 3. Liceul 
M. Eminescu 12 p. La individual, 
s-au remarcat printre alții, I. Ana- 
nia și Rodica Băiceanu. (S. 
LAMFIT).

INSTRUIREA CADRELOR 
DE ORGANIZARE

Consiliul pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu Comitetul 
U.T.C. al județului Mureș au în
tocmit un plan concret de măsuri

SIMPOZION CU TEMA 

„ORIENTĂRI Șl PROGRESE 

ÎN EVOLUȚIA SISTEMULUI 

NAȚIONAL DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT"

Cabinetul de informare și docu
mentare al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport or
ganizează vineri 7 decembrie, la 
orele 14,30, în sala de lectură din 
strada Vasile Conta 16, etajul VIII, 
simpozionul cu tema „ORIENTĂRI 
ȘI PROGRESE ÎN EVOLUȚIA 
SISTEMULUI NAȚIONAL DE E- 
DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT".

Prima dezbatere va fi condusă 
de conf. univ. dr. Florian Geor
gescu.

Sînt invitați profesori de specia
litate și antrenori.

• O bogată activitate turistică desfă
șoară elevii liceelor din Vatra Dornei*  
ștefan cel Mare, Petru Rareș și pedago
gic din Suceava, numerele 1 și 2 din Ră
dăuți. Traseele turistice cele mai des 
vizitate sînt acelea din Maramureș, jude
țul Neamț, Brașov, iași șl București. Ca 
o privire generală. în cadrul a 90 da 
cercuri de turism din școli, întreprinderi 
și instituții, au participat la excursii, în 
acest an, peste 60 000 de amatori.

O în activitatea turistică din Județul 
Argeș, nu există nici o diferență între 
lunile iulie (de pildă) și noiembrie : du
minical, sute de tineri, elevi și oameni al 
muncii mai în vîrstă se deplasează cu 
autocarele în diferitele localități, după 
care parcurg pe Jos trasee splendide, pe 
dealuri și cărări. Intr-una din duminicile 
trecute am putut consemna 12 acțiuni cu 
peste 600 de participant! In direcțiile : 
Valea Oltului, Valea Prahovei, Voinea, 
Brusturet, Vidraru, acțiuni ce au fost 
conduse de ghizi bine pregătit!.

Ilic FEȚEANU, coresp. județean

0 Comisia județeană de turism-alpi- 
nism și Consiliul județean al sindicatelor 
Timiș, au organizat In Munții poiana 
Ruscă, in zona cabanei Ana Lugojana, 
un concurs de orientare turistică la care 
au participat peste 300 de sportivi, băieți 
și fete. La băieți, a cîștigat Electromotor 
Timișoara, iar la fete, Vulturii Textila 
Lugoj.

0 în multitudinea acțiunilor de masă 
întreprinse de asociațiile sportive. se 
distinge șl cea turistică șl sportivă, re
cent Inițiată la Școala generală nr. 10 
(director Mircea Chifulescu) din munici
piul Drobeta Tr. Severin. Un grup de 200 
de pionieri și școlari, condus de profe
sorii Elena Cîrțină, și Petre Romanescu 
a efectuat o frumoasă drumeție, traver- 
sînd partea de nord-est a municipiului și 
sosind la Pădurea Crihala. Aici s-a des
fășurat un cros, numit „al cravatelor 
roșii**.

liceele Șincai și Dimitrie Bolintî- 
neanu.

De fapt, scurtul reportaj de față 
este mai cu seamă un pretext. Un 
pretext pentru a remarca o acțiu
ne eficace de turism pentru tineret 
și pentru... a sugera, în același 
timp, inițierea unor activități ase
mănătoare și altor foruri județene 
similare, din localități care au con
diții geografice propice. Cale liberă*  
așadar, „Trenurilor tineretului", din 
cît mai multe localități,- spre obiec
tivele turistice din apropiere !

TABĂRA DE INSTRUIRE 

A F.R.T. A.
F.R.T.A. organizează, în perioada 

9—16 decembrie, la Sinaia, tabăra 
de instruire în probleme de turism, 
alpinism și orientare turistică. La 
aceste cursuri pot participa tot
odată sportivi sau instructori tri
miși de asociații, cluburi și de 
comisiile județene de resort. La 
terminarea cursurilor se vor da 
examene de calificare pentru ar
bitri și antrenori în specialitățile 
amintite.

în vederea bunei organizări a „Cu
pei tineretului". în orașul Tg. Mu
reș a avut loc o instruire a pre
ședinților de asociații sportive și a 
profesorilor de educație fizică din 
școli, la fel procedîndu-se și cu 
secretarii organizațiilor U.T.C. din 
localitățile rurale. Deschiderea ofi
cială a competiției republicane s-a 
desfășurat duminica trecută cînd, 
pe platoul Corneștî, peste 200 de 
tineri s-au aliniat la startul unor 
concursuri de schi și săniuș. La 
patinoarul de la baza nautică Mu
reșul, au fost prezenți peste 100 
de tineri. în ziua deschiderii ofi
ciale, un mare număr de elevi din 
școlile de toate gradele și de sa- 
lariați vor participa la numeroase 
întreceri de schi, săniuș, șah, te
nis de masă și patinaj. (C. ALBU).

APROAPE 5 500
DE PARTICIPANT! IN PRIMELE 

ZILE

Zăpada abundentă care a căzut 
pe plaiurile județului Sălaj a fost 
un fel de invitație pentru copii și 
tineret de a lua parte, în număr 
impresionant, la etapa de masă a 
„Cupei tineretului". După estimă
rile făcute pînă acum, rezultă că 
aproape 5 500 de participanți au 
fost înregistrați numai în întrece
rile de săniuțe, schi și tenis de 
masă.

La săniuțe, de pildă, s-au eviden
țiat elevii din comunele Mirșid, Ți- 
chiș și din orașele Zalău și Cehul 
Silvaniei. în același timp, este de 
semnalat faptul că în multe loca
lități — temperatura îngăduind — 
au fost amenajate patinoare simple. 
Un exemplu grăitor îl oferă co
muna Șuplac. Sînt în curs aseme
nea amenajări și la Jibou, Șimleul 
Silvaniei și Cehul Silvaniei.

La tenis de masă, mai bine de 
700 de elevi și tineri s-au întrecut 
Ia cluburile special amenajate din 
comunele Nușfalău, Chendrea și 
Marca.

Sînt cîteva date pe care am ți
nut să Ie evidențiem, deoarece ele 
atestă interesul copiilor și elevilor 
sălăjeni pentru întrecerile din ca
drul „Cupei tineretului", inițiativă 
de mare răsunet pe plan repu
blican,
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SASE DIVIZIONARE A SI DOUA B
? 7

ISI VOR DISPUTA „SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI
5 77

STEAUA - S. C.
GALAȚI, 5 (prin telefon). Peste 

10 000 de spectatori au asistat la 
întjlnirea celor două divizionare A, 
exprimînd parcă dorința iubitorilor 
de fotbal din Galați de a-și vedea 
echipa în prima divizie. Jocul, dis-

JIUL — 
PETROLUL 
4-2 (1-1)

r Aproximativ 500 de spectatori au 
Urmărit pe stadionul „Dinamo* 11 o 
întrecere, în general, interesantă, 
cu multe goluri, la capătul căre
ia victoria a revenit, nu fără emo
ții, formației din Petroșani.

DROBETA TR. SEVERIN, 5 (prin 
telefon). — U.T.A. a gîndit mai 
mult, Sportul studențesc a alergat... 
mai mult. Jocul mai simplu, mai 
tehnic al arădenilor a triumfat în 
final, dar nu fără emoții. Pentru 
că, după ce Domide a deschis sco
rul în min. 30, dintr-o centrare a 
lui Axente, după ce textiliștii au 
folosit cu măiestrie arma contra
atacului în cîteva faze rezolvate 
numai de Suciu (min. 16 și 30), 
U.T.A. a crezut că meciul e ju
cat și a slăbit ritmul și concen
trarea. Studenții, care rataseră și 
ei două-trei ocazii foarte bune în 
prima repriză, forțează egalarea. Și 
bucureștenii obțin repede golul e- 
galizator, în min. 50, prin Mircea 
Sandu, e drept, dintr-o fază în care 
Leșeanu comisese henț la centrul 
terenului sub privirile tușierului
T. Moisescu. Golul acesta a clătinat 
și enervat puțin pe U.T.A. și iure
șul studenților e ștăvilit tot mai 
greu, mai ales prin intervențiile 
bune ale lui Iorgulescu.

Dar U.T.A. își revine curînd, ra
tează o ocazie excelentă (Broșov- 
schi min. 66), și înscrie în min. 75 
prin Popovici, după ce mingea por-

Iarnă, frig, terenuri cu cruste de 
gheață, unele dintre ele adevărate 
patinoare, care creau probleme ju
cătorilor, în menținerea stabilității, 
în controlul mingii, în angajamen
tul fizic cu adversarii. Cu atît mai 
mult se cuvine subliniat faptul că 
meciurile au decurs fără incidente, 
că, în general, fotbaliștii și-au a- 
părat corect șansele, ușurînd astfel 
și sarcina arbitrilor.

• Unul dintre „cavalerii fluieru
lui" de duminică, Chevorc Ghemi- 
gean, care a condus un meci în
cheiat cu înfrîngerea echipei gazdă 
— cel de la Cluj, dintre C.F.R. și 
U.T.A. — a simțit chiar nevoia 
să-și exprime în scris satisfacția 
pentru climatul în care a arbitrat : 
„Ambele echipe au fost Ia înăl
țime în privința disciplinei și a 
sportivității, cu o notație în plus 
pentru C.F.R., care a pierdut demn. 
De asemenea, publicul a fost foarte 
disciplinat, incurajindu-și echipa in 
mod sportiv". Și să nu uităm că 
la Cluj a fost un meci al marilor 
suferințe pentru localnici — jucă
tori și spectatori — cele două 
puncte pierdute pe teren propriu 
de ceferiști contînd în mod deose
bit, în lupta dificilă din zona re
trogradării...

is

Jiul a avut un început mai bun, 
a acționat mai clar — pe alocuri 
chiar cu 'dezinvoltură — reușind 
după o suită ds infructuoase în
cercări să deschidă scorul prin 
Roznai, în min, 12. Riposta Petro
lului este promptă, ploieștenii cre- 
indu-și, în continuare, cîteva si
tuații bune de gol. La una dintre 
acestea Stocker joacă mingea cu 
mîna în careu, dar arbitrul trece 
cu vederea infracțiunea, Era în 
min. 20, moment din care condu
cătorul partidei scapă complet con
trolul jocului, comițînd cîteva erori 

-.grave, cu efect direct asupra re
zultatului întîlnirii. Așa de pil
dă, în min. 38. Petrolul beneficia
ză de un penalty — în compensa
ție — acordat în urma unei ob
struct! care impunea doar o lovitu
ră indirectă, Crîngașu transformă 
și.. . 1—1. In partea a doua a me
ciului, ploieștenii iau conducerea 
în min. 50, printr-un gol realizat 
de Istrătescu, pe fondul unei po
ziții inițiale de ofsaid. Un minut 
mai tîrziu, Rămureanu respinge, 
neglijent, în picioarele lui Mul- 
țescu -o minge ușoară, invitîndu-1 
pe acesta să egaleze : 2—2. în min. 
54, Crîngașu este „cosit" în inte
riorul careului, dar arbitrul acor
dă... corner I Urmează două 
schimbări — ciudate să le spu
nem — în formația ploieșteană : în 
locul Iui Crîngașu și Cuperman — 
cei mai buni jucători aî echipei 
în acest joc — sînt introduși Din- 
cuță și Culda. Drept urmare. Jiul 
preia din nou inițiativa și con
ducerea, în min. 74, prin Mulțes- 
cu, care a trimis direct în gol 
balonul, în urma executării (de 
reținut) unei lovituri libere in
directe ! Scorul întîlnirii este fixat, 
în min. 86, de Roznai, al cărui șut 
l-a surprinș pe Rămureanu gîndin- 
du-se, probabil, la... etapa de 
duminică.

Arbitrul C. Niculesqp (București) 
a condus slab următoarele- for
mații :

JIUL : MIHALACHE—Nițu, Ton- 
ca, Stocker, DODU—Naghi, LUCA, 
(min. 60 G. Stan) Libardi—Stoichi- 
ță (min. 77 Naidin), Roznai, MUL- 
ȚESCU.
? PETROLUL : Rămureanu—Gril- 
ber, TAPOREA, Eparu, Mureșan, 
CRÎNGAȘU (min. 54 Culda), ISTRA- 
TESCU—Ștefănescu, CUPERMAN 
(min. 60 Dincuță), Pisau, ZAMFIR.

Mihai IONESCU

U.T.A.-Sportul studențesc 2-1 (1-0)

POLITEHNICA TIMIȘOARA - C.S.M. REȘIȚA 3-1 (1-0)

BACĂU 3-1 (2-1)
putat pe un teren alb, cu zăpadă 
bătătorită, s-a încheiat cu o meri
tată victorie a bucureștenilor, ca
re s-au impus în momentele-cheie.

Scorul a fost deschis în min. 13.
Dumitru și-a potrivit mingea pen
tru o lovitură liberă, la 20 m de 
poarta lui Voinea, a mimat șutul 
spre poartă, apărarea băcăuană a 
căzut în plasa acestei fente, a ră
mas nemișcată în momentele în 
care balonul aruncat cu boltă pes
te zid, a fost reluat cu capul, de 
Iordănescu. care a profitat de ezi
tarea portarului Voinea, obsedat 
doar de „păianjenele" porții sale. 
Al doilea gol a fost conceput de 
același Dumitru. In min. 23, el l-a 
deschis prin surprindere pe Pun
tea, a urmat un șut în bară, min
gea a ricoșat spre linia de 6 m, 
de unde a fost reluată cu capul de 
Năstase : 2—0. După acest gol, 
Steaua a lăsat impresia că a în
cheiat conturile Și a slăbit mult 
alura jocului, așteptînd parcă flu
ierul reprizei. In ultimul minut, o 
neconcordanță a apărării bucureș- 
tene a înlesnit sprintul lui Muntea- 
nu spre poartă. în careu el a fost 
faultat de Ciugarin și Haidu, Lo
vitura de la 11 m a fost trans
formată de Dembrovschi: 2—1.

După pauză, Steaua a forțat din 
nou, pentru a-și asigura victoria. 
In min. 54, o frumoasă acțiune pe 
traiectoria Dumitru—Pantea—Dumi
tru—Iordănescu a permis acestuia 
să înscrie: 3—1. La acest scor tem- 
po-ul jocului a scăzut considerabil. 
Cele două echipe au lăsat impre
sia eă încearcă să testeze posibili
tățile meciului de duminică, din 
cadrul ultimei etape a turului.

A arbitrat bine Gh. Manole, 
Constanța.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Ciugarin, Sameș, N. IONESCU — 
DUMITRU (min. 66 Iovănescu), Du- 
mitriu IV — Pantea, IORDĂNES
CU, Năstase (min 61 Răducanu), 
Ion Ion.

S.C. BACĂU: Voinea — Marga- 
soiu, Catargiu, Velicu, Volmer — 
HRITCU (min. 66 Sinăuceanu), Flo
rea — Pană, DEMBROVSCHI, Mun- 
teanu (min. 66 Pruteanu), Băluțiu.

loan CHIRILA

A.S.A. TG. MUIIIȘ-MIML BAIA MARE 2-1 (10; 1-1)
TG. MUREȘ, 5 (prin telefon). 

Meci cu o istorie interesantă, fără 
a se ridica la un nivel tehnic de
osebit, pe fundalul de vreme crîn- 
cenă, cu ninsoare deasă și pe un 
teren imposibil. Militarii s-au insta
lat repede în terenul advers, dar 
nu „leagă" mai nimic. Minerul con
traatacă simplu dar periculos. A- 
cesta pînă în min. 30, cînd o acți
une ofensivă mureșeană aduce în 
careul oaspeților o aglomerare: 
Hajnal centrează, Naghi pasează 
scurt înapoi pînă Ia Varodi care șu
tează de la circa 14 m, și Feher, 
mascat, privește neputincios balo
nul care intră în plasă. Gazdele 
devin mai insistente, dar șuturi
le excelente ale lui Hajnal (min. 
33) și Grigore (min. 39) greșesc de 
puțin ținta.

începutul reprizei secunde nu a- 
nunță nimic deosebit. Numai că, 
în min. 55, Boloni faultează în ca
reu, la o fază oarecare, pe Crișan.

nise dintr-o lovitură liberă indi
rectă de la 16 m, dictată de arbi
tru pentru obstrucție. Sportul stu
dențesc nu cedează însă, insistă, 
dar nu are și șansă pentru că în 
min. 81, lovitura liberă executată de 
Chihaia este respinsă în bară de por
tar. Bucureștenii forțează prelungi
rile pînă în ultimele secunde, dar
U.T.A. se apără și contraatacă peri
culos (în min. 88 Kun este trîntit în 
careu fără ca arbitrul să acorde pe- 
nalty-ul cuvenit). Brigada din lo
calitate, cu S. Drăgulici la centru, 
a condus slab următoarele formații :

U.T.A.: IORGULESCU — Birău, 
Kukla, POJONI, POPOVICI — 
Schepp, BROȘOVSCHI, DOMIDE — 
AXENTE, Kun, Trandafilon (min. 
83 Munteanu).

SPORTUL STUDENȚESC : SU
CIU — Grigore, Cazan, MĂNDOIU, 
Manea — Ciocîrlan, O. IONESCU — 
Leșeanu (min. 78 Lucaci), Ion Con
stantin, M. SANDU, Chihaia.

Mircea M. IONESCU

Fundașul vilcean Lepădatu, într-o atitudine caracteristică, degajează, prin foarfecă, mingea din fața lui Do 
brin. (Fază din meciul Chimia Rm. Vîlcea — F. C. Argeș: 1—0).

CHIMIA RM. VÎLCEA - F. C. ARGEȘ 1-0 (0-0)
Intîlnirea dintre deținătoarea Cu

pei, Chimia Rm. Vîlcea, și divizio
nara A F.C. Argeș s-a încheiat eu 
victoria, la limită, dar meritată, a 
vîleenilor cu 1—0, care au repetat 
succesul din ediția trecută, In fața 
piteștenilor. Calitatea de „puncheur" 
a vîrfului Gojgaru n-a fost dez
mințită, impetuosul atacant vîlqean 
fiind autorul unicului gol al par
tidei, înscris imediat după pauză, în 
min. 47, cu o execuție de mare fi
nețe (minge lobată, din unghi, pes
te portarul Stan), îndelung aplauda
tă de cei aproximativ 3 000 de spec
tatori prezenți în tribunele stadio
nului Republicii din Capitală.

In prima repriză, argeșenii au do
minat teritorial, dar au întîmpinat 
o rezistență dirză din partea apă-

Transformă impecabil Condruc. 
A.S. Armata acuză șocul. Minerul 
se apără matur, folosind bine ar
ma, mai sus pomenită, a contraa
tacului. Jocul se încinge, devine 
mai plăcut. Moldovan (min, 64,70) 
și Crișan (min. 67) au ocazii rari
sime, dar Solyom intervine excep
țional. De partea cealaltă, Hajnal 
(min. 78) și Varodi (min. 87) îi dau 
posibilitatea lui Feher să se remar
ce. Urmează prelungirile. După un 
atac frumos al băimărenilor, în 
min. 96 Hajnal saltă un balon in 
careul advers pînă la Boloni, 
iar acesta înscrie în colțul lung și 
Minerul părăsește Cupa după o a- 
preciabilă evoluție.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov), a con
dus foarte bine formațiile:

A.Ș.A.: SOLYOM — Grigore,
Kiss, ISPIR, Czako (min. 93 : Szo- 
losi) — Varodi, Pîslaru — Fazekaș 
(min. -46 : Boloni), Naghi, Mureșan, 
HAJNAL.

MINERUL: Feher — ȘLEAM,
MIERLUȚ, Necula, Docu — CON
DRUC, Chivescu (min. 102: Hof- 
fmaister) — Crișan, Sepi, Moldovan, 
Szilaghi (min. 105: Coman).

Geo RAEȚCH1

DELTA TULCEA- Ș.N. OLTENIȚA 3-0 (1-0)
FETEȘTI, 5 (Plin telefon). — în 

ciuda frigului pătrunzător și a u- 
nui teren tare, înghețat, confrun
tarea dintre Delta și Ș.N.O. a ofe
rit un joc dîrz, dar de slabă fac
tură tehnică. Rezultatul jocului 
poate fi socotit ca o surpriză, deoa
rece favorita întîlnirii era, evident, 
formația din Oltenița care, în urmă 
cu numai două săptămîni, a eli
minat cu 1—0 pe campioana țării, 
Dinamo.

Iată pe scurt cum s-au înscris 
cele trei goluri ale partidei : după 
ce în min. 13 Stoicescu ratează de 
la aproximativ 5—6 m, singur cu 
portarul, în min. 18 elevii antre
norului V. Copil reușesc să deschidă 
scorul prin Corendea, care a re
luat cu capul din plonjon, „suflînd" 
mingea aproape din brațele porta
rului (la această fază adversarii 
tulcenilor au reclamat nejustificat 
fault la portar). Urmează o suită 
de ratări ale jucătorilor din Olte-

Consfătuirea cu antrenorii centrelor de copii și juniori

PROCESUL DE INSTRUIRE - SUBIECTUL 
DEZBATERILOR DIN ULTIMA ZI

rătorilor vîiceni, adepții unui mar
caj strțet, fapt care a diminuat po
tențialul ofensiv al echipei lui Do- 
brin, ieri în zi foarte slabă. Au a- 
bundat atacurile peste limitele re
gulamentului de ambele părți, desele 
întreruperi fragmentînd jocul, lip- 
sîndu-1 de spectaculozitate și obli- 
gîndu-1 pe arbitrul Ghemigean să 
arate cartonașul galben lui Radu 
și Gojgaru,

După pauză, spiritele s-au mai po
tolit. Jucătorii de la Chimia, au 
ieșit cu mai mult curaj in ofen
sivă și, după un șut puternic, ex
pediat de omni-prezentul Gojgaru, 
tot el a semnat golul calificării, în 
condițiile descrise mai sus. In con
tinuare, era de așteptat ca F.C. Ar
geș să lupte cu mai multă convin
gere pentru obținerea golului ega
lizator. Piteștenii nu au găsit însă 
soluțiile tactice cele mai potrivite cu 
care să poată depăși o linie de fun-

„U" CLUJ-OLTUL SF. GHEORGHE
1-0 (0-0)

MEDIAȘ, 5 (prin telefon). — 
Terenul înghețat a făcut ca con
trolul balonului să fie greu, supu- 
nînd pe jucători la eforturi deo
sebite. Începutul partidei aparți
ne studenților, care-și organizează 
mai bine jocul la mijlocul tere
nului și atacă mai hotărît. Oltul 
se apără organizat, om la om, stîn- 
jenind vădit pe atacanții clujeni. 
Se joacă într-o singură direcție, 
spre poarta Oltului, dar aceștia se 
apără supranumeric rezolvînd cu 
calm și dezinvoltură toate atacu
rile studenților. Pînă la pauză, ta
bela de marcaj nu se modifică, 
ambiția fiind superioară tehnicii.

în min. 46 o combinație între 
Mureșan și Fanea îl aduc pe ul
timul în poziție favorabilă de șut 
la numai 6 m de poartă dar Fa- 
garași, printr-un reflex, salvează 
in extremis. Pe măsură ce timpul 
se scurge, clujenii devin din ce 
în ce mai nervoși, joacă încîlcit, 
permițînd fundașilor de la Oltul 
să se remarce. Presiunea clujenilor 
se concretizează în min. 72. La un 
contraatac pe partea dreaptă, Po- 
rațchi ajuns pe post de extremă 

nița (Buburuz — min. 21, Rădu
canu — min. 22 și 25, în ultimă 
situație — bară).

După pauză, în min. 52, tulcenii 
își măresc avantajul prin Răut. 
Trec doar nouă minute și la un 
contraatac inițiat de Leca, Girlp 
șutează din colțul careului de 16 
m, stabilind scorul final al întîl
nirii.

Arbitrul Gh. Popovici (București) 
a condus foarte bine următoarele 
formații :

DELTA : Cojocaru — JANTO- 
VAN, N. Constantinescu, ZAIȚ, 
Gh. Florea — Vanea (min. 55 Stă- 
năgui), CORENDEA — GIRIP, 
LECA, Stoicescu, RĂUT.

Ș.N.O. : Grădișteanu (min. 75 
Florea) — Păunescu, Rateu, MU- 
ȘAT, Viciu — DIMA (min. 72 Me- 
luță), Fildiroiu — Enculescu, Bu
buruz, RĂDUCANU, Stamanichi.

Aurel PĂPĂDIE 

dași care luptaseră în frunte cu ine
puizabilii Pintilie și Ciobanu. Tot 
Gojgaru mai are două bune ocazii 
In min. 50 și 75, pe care le ratează. 
Ultimele minute ale partidei aparțin 
piteștenilor și sînt de-a dreptul dra
matice. Ciobanu (min, 85) și Cincă 
(min- 87), salvează din apropierea 
porții, părăsită de Stana, la șutu
rile expediate de Radu.

Arbitrul C. Ghemigean a condus 
bine formațiile :

CHIMIA : Stana — Cincă, PINTI
LIE, CIOBANU, Lepădatu — DO- 
NOSE, HAIDU — ȘUTRU, GOJGA
RU, Orovitz, Ghițulescu.

F. C. ARGEȘ : Stan — PIgulea, 
Olteanu, Vlad, IVAN — MUSTAȚEA, 
M. Popescu (min. 64 Prepurgel) — 
Troi, Radu, Dobrin, Jercan (min. 
64 Roșu).

Gheorghe NERTEA

centrează înalt în careu, unde Ui- 
f ăl nanii se ridică și înscrie spec
taculos. După gol, jucătorii de la 
Oltul ies mai mult la. atac, creează 
cîteva ocazii bune dar ele sînt 
ratate de Csosz în min. 83 si 86

A arbitrat satisfăcător Traian 
Moarcăș (Brașov)

„U“ CLUJ : Lăzăreanu—Porațehi. 
Pexa, Hurloi, Matei (min.55 Cîmpea- 
nu) — Ciocan, Anca—UIFALEANU, 
Fanea, Mureșan, Coca (min, 46 
Naghi).

OLTUL : FAGARAȘI—ANTAL, 
Szotyori (min. 63 Vereș), HEGHYE- 
SI, Boros—Szakacs, BOKOR— 
Bartok, Goga, CSOSZ, MAKSAY.

Florin SANDU

II I
I

In a treia zi a consfătuirii cu an
trenorii din centrele de pregătire a 
copiilor și juniorilor și cu profesorii 
de la secțiile de fotbal din școli, ac
centul dezbaterilor s-a pus pe conți
nutul diferențiat al procesului de in
struire la diferitele grupe de virstă. 
Au expus referate antrenorii Eugen 
Mladin („Conținutul procesului de in
struire la grupele de 13—15 ani") și 
Constantin Ardeleanu („Conținutul 
procesului de instruire la grupele do 
juniori. 16—18 ani" și „Orientarea 
instruirii la copii și juniori pentru 
formarea jucătorilor de performanță"). 
Referatele au fost exemplificate și cu 
filme.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI 

Seria a V-a: C. F. R. TIMIJOAM 
S-A DESPRINS ÎN PENULTIMA ETAPĂ 
« UNELE ECHIPE NU ACORDĂ ATENȚIA CUVENITĂ COMPETIȚIEI

Nici în această seria camr'onatul nu 
s-a desfășurat la nivelul pretențiilor, așa 
cum o cere importanța și scopul unei 
competiții republicane rezervată . juniori
lor. Numai cîteva formații (C F R. Timi
șoara, U.T.A., Șc. sp. Gloria Arad, Viito
rul Timișoara, C,S.M. Reșița, Politehnica 
Timișoara), au arătat preocupare pentru 
practicarea unui joc de calitate, îngri- 
jii>du-se, în același timp, și de buna or
ganizare a întâlnirilor. țn rest, la cele
lalte echipe, cu mici excepții, nu putem 
vorbi de acordarea unei atenții deosebite 
activității juniorilor.

într-o discuție purtată cu trei dintre 
antrenorii echipelor fruntașe ale serici, 
C. Manolache (C.F.R. Timișoara), Al. Dan 
(U.T.A.) și A. Mercea (Șe. sp. Gloria 
Arad), toți își exprimau regretul față de 
dezinteresul aproape total, manifestat de 
unele asociații. Anonimatul în care s-au 
desfășurat majoritatea meciurilor, incom
petența unor arbitri (mulți dintre ei ne- 
prezentîndu-se la jocurile la care au fost 
delegați), programarea întâlnirilor pe te
renuri impracticabile, denivelate și fără 
gazon etc. Toate aceste cauze. U un loc, 
au făcut ca multe dintre întâlniri să se 
desfășoare sub cerințele unui campionat 
care urmărește formarea viitoarei gene
rații de fotbaliști.

Răsfoind foile de arbitraj ne-am con- . 
vinș că cei tfei tehnicieni aveau perfectă 
dreptate în privința celor, afirmate. Iată 
numai cîteva exemple consemnate în 
rapoarte de către arbitri. O Mlslăyș (Ora
dea), care a condus meciul Șc. sp. Jim- 
bolia — Șc. sp. Caransebeș, serie : «A 
trebuit să străbat toț orașul ca să găsesc 
terenul pe care a fost programată intîl
nirea. Consider că la nivelul colegiilor 
județene de arbitri, trebuie să se acorde 
o mai mare atenție jocurilor de juniori, 
să șe anunțe din vreme locul de desfă
șurat*»  șl să se delege arbitri de linie cu 
experiență competițională care să nu 
acorde decizii hilare. Terenul do loc a 
fost complet denivelat*.  T. Guiu (Reșița)
— la meciul Politehnica Timișoara — Șc. 
sp. Jlmbolia : „Teren necorespunzător, 
nemenționat pe foaia de arbitraj...*  Ace
eași situație și la jocurile Strungul Arad
— Șc, Sp. Caransebeș. Viitorul Timișoara
— Șc. sp. Caransebeș. Strungul Arad •— 
U.Ț.A. și încă la multe altele.

Un alt aspect negativ, îl reprezintă 
atitudinea nesportivă a unor antrenori, 
care, nemulțumiți de arbitrajele prestate, 
i-au insultat pe conducătgrii jocurilor, 
aducîndu-le grave injurii. Așa s-a în
tâmplat cu P. Speriosu, de la Politeh
nica Timișoara, la jocul cu Șc. sp. Ca
ransebeș, sau cu I. Irinoiu, de la Metalul 
Drobeta Tr. Severin, la meciul cu C.F.R. 
Timișoara. Ce exemplu dau acești teh
nicieni jucătorilor lor ? Cum se desfă
șoară munca educativă la echipele res
pective ? Și ne mai întrebăm de ce $tâțea 
cazuri de indisciplină, de juniori suspen
dați (10), sau avertizați (29), cînd „edu

I

• „Joc dificil, din cauza terenu
lui și a atmosferei create în jurul 
acestui meci", scrie C. Drăgușjn, 
despre partida Steaua — Universi
tatea Craiova, aceste aprecieri sco- 
țînd în evidență și sarcina pe care 
a avut-o arbitrul Otto Anderco, 
care a ținut, însă, bine frînele jo
cului. La rîndul lui, arbitrul re
levă atitudinea antrenorului echi
pei Universitatea Craiova, C. Cer- 
năianu, care, după meci, a venit la' 
cabine, mulțumindu-i pentru arbi
traj.

• De altfel, în această etapă nu 
s-a putut reproșa nimic arbitraju
lui, Cercetînd rapoartele observato
rilor federali, am întîlnit și nota 
maximă — 10 — acordată unei bri
găzi de arbitri. Este vorba de bri
gada Vasile Topan (la centru), G. 
Vereș și M. Bădulescu (la linie), 
care a condus meciul C.S.M. Reșița 
— Sportul studențesc. Referindu-se 
la public, observatorul federal Ma
rin Cristea spune, însă, că nu în
țelege atitudinea unor spectatori 
care i-au apostrofat pe oaspeți, la 
intrarea acestora pe teren, De ce ? 
Fiindcă au venit să joace. Ar fi 
dorit ca echipa gazdă să cîștige 
prin forfait ? Dacă atmosfera, la 
început, n-a fost tocmai prielnică,

După-amiază, alte două probleme 
de mare importanță în activitatea cu 
juniorii și copiii au fost puse in dis
cuție : „Particularitățile însușirii jo
cului Ia diferite vîrste" (C. Anghe- 
lache) și „Particularitățile planificării 
la grupele de 16—18 ani" (L. Ia- 
novschi).

în încheierea consfătuirii, a luat 
cuvintul tov. Mircea Augelescu. Pre
ședintele F.R.F. a reliefat marea răs
pundere ce revine tuturor antrenorilor 
care lucrează in acest mare eșalon 
al fotbalului nostru în vederea for
mării acelor jucători de certă va
loare, capabili 6ă facă față cerințelor 
fotbalului de mare performanță.

catorii" lor se manifestă într-un mod 
atât de nepotrivit, în contrast cu ceea 
ce trebuie să reprezinte noțiunea de an
trenor.

Privind clasamentul seriei a \7-a, vedem 
că pe primul Loc se află echipa C.FJt. 
Timișoara, la o diferență de numai un 
punct față de cealaltă pretendentă la 
șefie, U.T.A. Juniorii antrenați de Cice
rone Manolaehe au meritul de a fi prac
ticat un fotoal de bun nivel, sobru |n 
apărare, echilibrat și eficace în atac. A- 
ceasta este explicația celor 45 de goluri 
însorise față de numai 11 primite.

„Evadarea*  pe primul loc s-a produs, 
însă, abia în penultima etapă, prin vic
toria cu 2—1, obținută asupra textiliști- 
lor arădeni. Țață lista jucătorilor lideri 
de toamnă : Oscar Manto (13 jocuri), 
Adrian Bocaici (13), Roland Griin (13), 
Alex. Matei (13), Traian Mihuț (13), Pe
tre Morariu (13). Mircea Ghiță (13), Du
mitru Răduț (12), Robert Farcaș (12), 
Adrian Nae (11), Daniel Rișcuță (D, 
Iosif Androvici (8), Ștefan Homea (B), 
Petre Iovi (3), Nicolae Grigorescu (2), Ro
meo Iancu (1).

N. GHEORGHE

1. C.F,R. Timișoara
2. U.T. Arad

13 11 0 2 45-11 «a
13
13

9 3 1 25— 4 21
Șc. sp. Gloriă Afad' 7 4 2 17— 8 18

4. Viitorul Timișoara 13 6 5 2 18-12 17
5. C.S.M. Reșița 13 7 15 1S--1I1 țs
6. Politehnica Tim. 13 6 2 5 13—13 14
7. Met. Drobeta Tr. Sv. 13 5 3 5 14-14 13
a. C.F.R, Arad 13 4 5 4 14—15 13
9. Șc. sp. Caransebeș 13 3 6 4 13—17 12

10. U.M. Timișoara 13 2 5 6 17—17 9
11. Minerul Anina 13 3 2 8 W—30 8
12. Șc. sp. Lugoj 13 2 3 8 11—32 7
13. strungul Arad 13 3 1 9 11-33 7
14. Șc. sp. Jlmbolia 13 2 2 9 15—34 6

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI 
DIN DIVIZIA A

încă doi jucători din Divizia A, 
care aq cumulat trei cartonașe galbe
ne, au suferit rigorile suspendării pe 
o etapă. Este vorba de Ghiță, porta
rul echipei Sport Club Bacău, și de 
Jenei (Steagul roșu). Aceeași șaqcțiU- 
ne, pentru aceleași motive, a primit-o 
și Dumitru Cîțu, care joacă in Divi
zia B, Ja Gloria Bistrița.

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a hotărît și suspendarea pe 

i două etape a fotbalistului Tătaru 
(Steaua), pentru injurii aduse arbitru- 

I lui, la un meci de tineret-rezerve.

pe parcurs, lucrurile au reintrat în 
normal, datorită, fără îndoială, și 
jocului corect al ambelor echipe.

• Fostul internațional Gheorghe 
Constantinescu-Grecu a urmărit 
partida dintre F. C. Constanța și 
Rapid, încheiată cu înfrîngerea la 
scor a bucureștenilor: 4—0 1 In ra
portul său — surpriză ! — nota cea 
mai mare este acordată lui Rădu
canu, care a apărat... fot ce se 
putea apăra. El este notat cu 9, 
ceea ce nu este un fapt des întîl
nit într-un meci în care portarul 
scoate de patru ori mingea din 
plasă. Să încercăm să ne închi
puim cum ar fi arătat scorul de 
la Constanța, fără Răducanu ?

• Ce se întîmplă cu Deselnicu ? 
Reluîndu-șl activitatea, după o sus
pendare de două etape, cauzată de 
numeroasele „cartonașe galbene" 
colecționate în acest campionat, fot
balistul craiovean a încălcat din 
nou disciplina, trebuind să fie aver
tizat de arbitru. „Un avertisment 
just", scrie observatorul federal 
Cornel Drăgușin. „Performanțele" 
în această direcție nu sînt deloc 
onorante. De ce, totuși, Deselnicu 
ține morțiș să le realizeze ?

Jack BERARIU

DEVA, 5 (prin telefon). — O zi 
cu ninsoare abundentă, care s-a 
transformat în ploaie spre sfîrșitul 
meciului, a creat destule dificul
tăți organizatorilor partidei de aici. 
Victoria a revenit echipei care a 
știut să forțeze în momentele de
cisive luarea avantajului. Aceasta 
a fost Politehnica Timișoara, dar 
trebuie spus că în fixarea scoru
lui un aport l-a avut și portarul 
reșițean Ilieș care a greșit la pri
mele două goluri primite de echi
pa lui-

Jocul a început în avantajul e- 
chipei C.S.M. Reșița care a avut 
și o bară (min. 9 prin Kiss) și o 
altă ocazie (min. 22 prin Căprio- 
ru). După ce Jivan (min. 25) s-a 
opuș printr-o intervenție excepțio
nală unui șut-bombă a) aceluiași 
Căprioru, timișorenii deschid sco
rul în min 30 : Lața șutează de la 
peste 20 m, Ilieș prinde balonul, 
dar îl scapă apoi în poartă: 1—0 
pentru Politehnica. în min. 45, Do- 
ru Popescu ratează o mare situa
ție de la 5 m de poarta Politeh
nicii. La reluare, reșițenii încep 
puternic și obțin egalarea cu nu
mai 3 minute după pauză: Bel- 
deatlu execută o lovitură liberă 
și Ologeanu reia cu capul. în pla

să : 1—1. Politehnica revine și, 
în min. 55, Bungău, șutează foar
te puternic, de la peste 30 m, Ilieș 
nu poate reține balonul și Surdan 
îl introduce în plasă: 2—1. Zece 
minute mai tîrziu, timișorenii își 
măresc avantajul prin Dașcu, care 
reia direct în gol o lungă centra
re a lui Lața. C.S.M. Reșița nu 
dezarmează, continuă să atace dar 
linia de fundași a timișorenilor 
este foarte sigură și promptă. E- 
chipa din Reșița putea reduce din 
handicap, în min. 89, cînd Arnăutu 
a comis henț în careu, dar arbi
trul nu a văzut infracțiunea și nu 
a dictat penalty-ui

Jocul a fost condus satisfăcător 
de arbitrul Ion Cîmpeanu din 
Cluj,

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
•Tivan—Pîrvu, PALTINIȘAN, AR- 
NAUTU, Maier—Lața, SURDAN, 
Mehedințu—BOJIN (min. 83 Co- 
valcic), Dașcu (min. 73 Mioc), 
BUNGAU.

C.S.M REȘIȚA: Ilieș — OLO
GEANU, Georgevici, KISS, KAFKA 
— Voinea (min. 46 Pușcaș), BEL- 
DEANU (min. 70 Roșea) — Ata- 
diresei, Doru Popescu, Nestorovieî, 
CĂPRIORU-
pi Ef. IONESCU

I LOTO - PRONOSPORT
1 TRAGEREA SPECIALA LOTQ 

DIN 11 DECEMBRIE 1973

Ifn toate agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de vinzare bilete pentru tragerea 
specială Loto de marți 11 decembrie a.c.,

I tragere care acordă participanților auto
turisme DACIA 1 300, ciștigurl fixe In 
bani în valoare de 50 000 lei, 10 000 lei. 
2000 Iei etc., premii de valoare variabilă, 

I precum și excursii în TURCIA cu auto
carul cu o durată dă cca. 8 zile. Luni 
10 decembrie, este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor !

| Numerele extrase Ia tragerea

PRONOEXPRES din 5 decembrie 1973

J Fond general de cîștiguri ■
1.327 427 lei.

Extragerea 1 1 30, 27, 42, 28, 22, 20.
Extragerea a Il-a : 16, 37, 26, 35, 11, 

l Plata cîștigurilor se va face astfel

Ila această tragere i
în Capitală începînd de la 13 de

cembrie 1973 și pînă la 5 februarie 1 1974 ; în țară de la 17 decembrie 1973
pînă la 5 februarie 1974 inclusiv.

Cîștigurile tragerii LOTO 
din 30 noiembrie 1973

Extragerea I — categ. 1 : 1,20 va
riante a 82.335 lei ; categ. 2 : 3 va
riante 250/j a 8,469 lei și 10 variante 
10% a 3.387 Iei; categ. 3 î 9,35 a 
6.340 iei ; categ. 4 : 17,50 a 3.388 lei ; 
categ. 5 : 74,90 a 791 lei ; categ. 6 i 
125,90 a 471 lei.

Extragerea a II-a — Categ. A : 2 
variante 25% a 30.415 lei și 2 varian
te 10% a 12456 lei ; categ. B : 3,20 a 
15.958 lei ; categ. C : 11,20 a 4.552
lei ; categ D / 12,90 a 3.961 lei ; categ. 
E , 62,25 a 821 lei ; categ. F : 162,35 
a 315 lei ; categ. X ; 1608,10 a 100 lei.

Ciștigul de categoria j I 100’/, 
în valoare de 82.335 lei a fost obținut 
de IOAN AVRAMESCU, din Timi
șoara, care poate opta, la alegere, 
pentru un autoturism Dacia 1300 plus 
diferența în bani, sau suma integrală.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

EXCURSII DE REVELION!

de turism din cale
68, telefoane 15 741

■
AU MAI RAMAS PUȚINE ZILE P1NA LA REVELIONUL '74 I 

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

— Valea Oltului (Călimănești, Govora, Cozia)
— Litoral in stațiunile : Neptun (hotelurile „Suiina", 

„Neptun", „Dobrpgea"), Mamaia (hotel „Parc"), Eforie 
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, Slănic-Mol 
dova, Sovata și Tușnad, unde veți găsi

BUNA DISPOZIȚIE I ANTREN I AMBIANȚA PITOREASCA 
Informații și inscrieri, la filialele

Victoriei nr. 100 și bd. Republicii nr. 
și 14 08 00.

IMPORTANT I
Ultimele locuri se mai pot obține 

decembrie.

I

II



A V-a EDIȚIE A C. M. DE HANDBAL FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI ESTE ANIMATA
DE DORINȚA DE A DOBÎNDI

UN LOC PE PODIUMUL DE PREMIERE
GERTRUDE BAUMSTARCK

PRINTRE FRUNTAȘE
Surpriză In prima rundă a „Turneului campionilorFEDERAȚIILE INTERNAȚIONALE 

CER MODIFICAREA
REGULII 26

PROGRAMUL ECHIPEI NOASTRE
Pe banca de odihnă, de la stingă la dreapta : Simona Arghir, Irene Oan
cea, antrenorii Constantin Popescu și Dan Bălășescu, Maria Boși, Con
stantina Ilie și alte citeva dintre 
României

componentele echipei de handbal a 
Foto: S. BAKCSY

Echipa României a plecat ieri în 
Iugoslavia pentru a participa — în- 
cepînd de sîmbătă — la cea de a 
V-a ediție a campionatului mondial 
de handbal feminin. Ea este înso
țită de speranțele iubitorilor de 
sport de la noi într-o puternică a- 
firmare.

PALMARESUL INTILNIRILOR 
CU ADVERSARELE DIN GRUPA B

Echipa reprezentativă de handbal a 
României a susținut pînă acum 177 
de întîlniri internaționale. Dintre a- 
cestea, însă, numai 4 cu contracandi
datele sale din grupa B a actualei 
ediții a C.M. Pe Japonia a întrecut-o 
de două ori (26—3 și 18—12, meciuri 
disputate în România, în anul 1971), 
iar cu Norvegia are scor egal : 1—1 
(8—6 în 1971 și 12—16 în 1973).

După ce preliminariile au cernut, 
prin sita lor deasă, cele 22 de can
didate, la Sarajevo, Zavidovici, Si- 
benik și Varazdin se vor prezenta 
numai 12, cele mai autorizate: 
Ungaria, Cehoslovacia, R.F. Germa
nia, România, Japonia, Norvegia, 
R.D. Germană, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Danemarca și 
Din grupe vor pătrunde în semifi
nalele de la Negotin și Zagreb 3 
formații, urmînd ca la Belgrad, la 
15 decembrie, să se dea ultimul a- 
salt pentru cucerirea medaliilor de 
aur, argint și bronz ale competiției 
supreme a handbalului feminin.

După un program minuțios de 
pregătire, după evoluții acasă și în 
deplasare (în cadrul cărora au fost 
întâlnite principalele forțe ale 
handbalului feminin internațional), 
lotul s-a conturat, a căpătat perso
nalitate. idei tactice și un sistem 
de joc pe măsura valorii și forței 
componentelor sale. Acum, antreno
rii Constantin Popescu și Dan Bă
lășescu, sportivele, așteaptă cu ne
răbdare primul meci. Așteaptă cu 
încrederea pe care le-o dau rezul
tatele anterioare, creșterea evidentă 
a formei sportive a handbalistelor,

Polonia, 
Olanda.

omogenitatea pe care a căpătat-o 
colectivul.

Evoluînd în ultimele luni în ca
drul unor mari turnee („Trofeul 
U.R.S.S.", „Trofeul Carpați") sau al 
unor întâlniri bilaterale în deplasa
re, reprezentativa României a învins 
campioana mondială (R.D. Germa
nă), precum și cîtcva alte formații 
din elita handbalului: U.R.S.S., Un
garia, Danemarca și R.F. Germa
nia. Acest ascendent moral poate fi 
precumpănitor în echilibratele 
dispute programate de C.M, Totoda
tă, la activul echipei României poa
te fi trecut și un accentuat spirit 
combativ, o valoare recunoscută a 
liniei de la 9 m, o apărare ce s-a 
dovedit uneori impenetrabilă.

Echipa României pornește, așadar, 
Pe greul drum spre vîrful pirami
dei. Să-i urăm succes, să credem 
în forța și valoarea ei. în sansele 
pe care va sti să și Ie fructifice.

Conducerea C.N.E.F.S. s-a întîlnit 
Ieri dimineață cu lotul feminin de 
handbal. Antrenorul emerit Con
stantin Popescu, jucătoarea Doina 
Băicoianu — căpitanul formației 
reprezentative — și medicul Maria 
Trancioveanu au informat asupra

8 decembrie, ora 19, ROMANIA — 
JAPONIA (arbitri : Kuesul și Vitols
— U.R.S.S.);

10 decembrie, ora 19, ROMANIA — 
NORVEGIA (arbitri : Ovdal și Rodii
— Danemarca);

Ambele partide se joacă in localita
tea Zavidovici, în cadrul grupei B.

12 ' ‘ ' ‘ — 
tidă

13 
tidă_ __________ _

Cele două meciuri se dispută în lo
calitatea Negotin, in cadrul grupei 
semifinale I.

15 decembrie, la Belgrad, finalele.

decembrie, orele 
în semifinale : 
decembrie, orele 
în semifinale ;

19 sau 20, par-

19 sau 20, par-

pregătirilor efectuate, au asigurat 
conducerea C.N.E.F.S. că echipa 
României este pregătită și dornică 
să obțină o înaltă performanță la 
cea de a V-a ediție a C.M. Tov. 
general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. a apre
ciat pozitiv rezultatele obținute de 
handbaliste la „Trofeul Carpați" și 
în turneul din R. F. Germania și 
Danemarca, eforturile făcute în pre
gătire, solicitând sportivelor și teh
nicienilor la campionatul mondial 
o comportare la nivelul prestigiului 
de care se bucură handbalul româ
nesc în lume.

Hristache NAUM

Pentru cea de a V-a ediție a C.M. este alcătuit am 16 jucătoare. Ele provin de la 8 echipe de divi7îa a cî un® 
<UV»Z1tw®j*i 'C'Ta*vfrsltatea Timișoara — 4. Universitatea București — 3, I.E F.S 
~ Buhu?i — Confecția București — i, voința Odorhei — 1 Rul-

~ ’’ Mur®Țul. Tg. Mureș — 1 și Voința București - 1. Portarul ?articiPat la C.M. din R.F. Germania, ilr Doina Furcoi.
, Cojocarii, Simona Arghir. Magda Mikloș. Irene Oancea și 

Constantin ilie la ediția din Olanda a competiției supreme, iată acum compo
nentele lotului si cîteva date :

.. STAN (Textila Buhuși) — 22 de ani. de 19 ori selecționată în
echipa României: ELISABETA IONESCU (Universitatea Timișoara) — 20 de 
ani — 31: LUCRETIA MOTSE (Universitatea București) — 31 de ani _  46' ST
MONA ARGHIR (Universitatea București) — 24 de ani — 122 — 206 de goluri 
marcate; DOINA COJOCARU (Universitatea Timișoara) — 25 de ani, 110 — 172: 
DOINA furcoi (Universitatea București) — 28 de ani. 57 — 106: Cristina 
METZENRATH-PETROVICI (Universitatea Timișoara) — 23 de ani, 56 _  80:
HILDA HRIVNAK (Universitatea Timișoara) — 24 de ani. 8 — 1: VIORICA 
VIERU (Textila Buhuși) — 23 de ani. 18 — 8; CONSTANTINA ILIE (Confecția 
București) —27 de ani. 96 — 83; MAGDA MIKLOȘ (Voința Odorhei) — 25 de 
ani. 82 —,92:IRENE OANCEA (Rulmentul Brasov) — 30 de ani, 83 — 43’ ELENA 
FRINCTI (I.E.F-.S.) — 21 de ani. 16 — 1; ROZALIA ȘOȘ (Mureșul Tg. MiireS) 
— 26 de ani. 105 — 271, MARIA BOȘI (I.E.F.S.) — 19 ani 21 — 12*  MARIA 
POPA (Voința București) 23 de ani. 6 — 1,

Antrenorii echipei : prof. CONSTANTIN POPESCU si prof. DAN BA- 
LAȘESCU : medicul formației ; dr. MARIA TRANCIOVEANU.

LAUSANNE, 5 (Agerpres). — La 
Lausanne au loc în aceste zile în
trevederi ale reprezentanților Co
mitetului internațional olimpic și ai 
federațiilor sportive internaționale. 
Principala problemă supusă discu
ției este modificarea regulii 26 din 
„Carta Olimpică" privind califica
rea sportivilor pentru Jocurile O- 
limpice. Președintele C.I.O., lordul 
Killanin, și cei trei vicepreședinți 
ai forului olimpic, Jean de Beau
mont, Herman Karnebeek și Willy 
Daume, au avut schimburi de ve
deri cu reprezentanți din 16 fe
derații. Discuțiile au fost purtate 
într-un spirit constructiv și au a- 
rătat dorința de înțelegere mu
tuală, a declarat un purtător de 
cuvînt al C.I.O. După cum se știe, 
majoritatea federațiilor internațio
nale sînt în favoarea modificării 
regulii 26, în sensul de a lăsa fie
căreia dintre ele dreptul de a a- 
plica, potrivit necesităților sportu
lui respectiv, normele specifice de 
admitere a sportivilor ia Jocurile 
Olimpice.

Schimburile de vederi din cadrul 
reuniunii de la Lausanne vor per
mite Comitetului internațional o- 
limpic să pregătească redactarea 
unui nou text al regulii 26, text 
ce va fi supus Comisiei executive 
a C.I.O., care se va întruni în luna 
februarie a anului viitor. Comisia 
executivă nu va putea lua însă o 
hotărîre definitivă, întrucît federa
țiile au cerut ca noul text să fie 
examinat cu prilejul adunării lor 
generale, programată în luna mai. 
Probabil, o decizie definitivă va fi 
luată în cadrul sesiunii C.I.O., ale 
cărei lucrări se vor desfășura la 
Viena, în septembrie 1974.

năstase Învins de gormani
BOSTON, 5 (Agerpres). — Cel 

de-al 4-lea „Turneu al campioni
lor", competiție care încheie în 
fiecarh an sezonul internațional de 
tenis, reunind pe primii 8 clasați 
ai Marelui Premiu FILT, a început 
la „John Hynes-Auditorium”, din 
orașul american Boston, sub 
nul surprizelor.

Astfel, jucătorul american 
Gorman l-a învins în două 
pe Ilie Năstase, cîștigâtorui 
relui Premiu FILT" în acest an și 
favoritul principal al concursului 
de la Boston. Scor : 6—4, 6—1 pen
tru Gorman. Aceasta a fost a doua 
victorie a tenismanului 
din cele 
jucătorul 
1971. Se 
acomodat 
joc, dar totodată este adevărat că 
Gorman a jucat foarte bine — 
transmit corespondenții agențiilor 
internaționale de presă. Cheia suc
cesului său au fost retururile per
fecte la serviciile lui Năstase, jo
cul foarte precis, concentrarea sa 
în momentele importante ale întâl
nirii. La sfîrșitul partidei, Tom 
Gorman a declarat : „Cred că a 
fost cea mai bună partidă pe care 
am jucat-o vreodată pe un 
acoperit".

A doua surpriză, de mai 
proporții, a fost furnizată de 
dezul Tom Okker, care l-a întrecut 
cu 7—6, 6—3 pe americanul Stan

sem-

Tom 
seturi
„Ma-

american, 
18 partide susținute cu 
român, începi nd din anul 
pare că Năstase nu s-a 
suficient cu terenul de

Smith. Ca și 
vis" , de la 
american nu 
re-1 făcuse celebru în ultimii 3 ani. 
El a fost depășit de jocul energic 
al olandezului și îndeosebi de 
„passing-shoturile" plasate de-a 
lungul liniilor de marcaj, pe care 
nu le-a putut returna.

Tînărul jucător american în vîrs
tă de 21 de ani Jimmy Connors, a 
cîștigat comod cu 6—3, 6—2 par
tida susținută cu spaniolul Manuel 
Orantes, iar australianul John 
Newcombe l-a învins cu 6—4, 6—1 
pe cehoslovacul Jan Kodes. Acesta 
din urmă a declarat că suprafața 
de joc l-a incomodat foarte mult. 
„Uneori aveam impresia că nu pot 
să mă mișc“, a spus Kodes după 
terminarea partidei.

în ziua a doua a turneului cam
pionilor de la Boston, Ilie Năstase 
îl întâlnește pe Jan Kodes, în timp 
ce John Newcombe va juca în 
compania lui Tom Gorman pentru 
preliminariile grupei I. în grupa 
a doua sînt programate următoa
rele partide ; Stan Smith — Jimmy 
Connors și Tom Okker — Manuel 
Orantes.

teren

mici 
ola.n-

LA VRNJACKA BANJA

în finala „Cupei Da- 
Cleveland, campionul 
șl-a regăsit forma ca

★
Pînă Ia ora închiderii ediției, nu 

ne-au parvenit noi știri de la în
tâlnirile celei de-a doua zile a tur
neului.

MAEȘTRII ZĂPEZILOR SE VOR INTILM EA FALUN
In ziua de 16 februarie 1974, în 

orășelul Falun, principalul centru 
de sporturi de iarnă al Suediei, se 
va desfășura ceremonia de deschi
dere a celei de a XXX-a ediții a 
campionatelor mondiale de schi 
fond, biatlon și sărituri de Ia tram
bulină. Cu acest prilej, Federația 
internațională de schi își va sărbă
tori jubileul de 50 de ani.

Pînă la ora actuală au răspuns 
invitației de a participa 28 de țări 
cuprinzînd întreaga elită a spor
turilor hivernale).

Iată cum va arăta programul 
campionatului mondial de schi de 
la Falun : la 16 februarie — des
chiderea solemnă și sărituri de la 
trambulina de 70 m ; în ziua ur
mătoare, vor avea loc cursele pe 
distanța de 
turile de 
biatloniști ; 
desfășura 
biatloniștilor, pe distanța de 15 km, 
precum și cursa de 5 km a schioa- 
relor; în dimineața următoare va 
avea loc proba de 15 km schi băr-

30 km, precum și sări
ta trambulină pentru 

la 18 februarie se vor 
întrecerile de schi ale

SCHIORII ALPINI ȘI-AU ÎNCEPUT

ÎNTRECERILE INTERNAȚIONALE
Zăpada căzută a determinat pe 

organizatorii competițiilor de schi 
să programeze, mai repede ca în 
alți ani, întreceri pentru schiorii 
fruntași de pe bătrînul continent. 
Zilele trecute, la Neustift (Austria) 
s-a disputat un concurs la care au 
luat parte 150 de sportivi din 13 
țări, printre care și România. Din 
țara noastră au fost prezenți Dan 
Cristea. Marian Burclii și Alexan
dru Manta. Proba de slalom spe-

(14, —15, 
Universi- 
Tractorul 

—9, —9), I.E.F.S. — Politehnica Timi- 
C.S.U. Galați — Steaua 0—3 (—13,

In penultima etapă a diviziei A de volei

BERBYUL FEMININ A REVENIT

REZULTATE TEHNICE

de volei s-a 
etapă aretu-

Ieri în campionatul 
desfășurat penultima 
rului.

Brașov
șoara 3—2 (—11, 8, 
—5, —11).

— Universitatea Craiova 3—1 
. . —7, —11), 
seria a Il-a :

FORMAȚIEI CONSTRUCTORUL
FEMININ: seria I: Farul — I.T.B. 3—0 (6, 7, 1), Universitatea Timi

șoara — Rapid 0—3 (—6, —6, —4), Constructorul — Medicina 3—1 (14 
6, —15, 18), seria a II-a: C.S.M. Sibiu — Universitatea Cluj 3—1 (12, _ o’,

— Peni-7, 14), Dinamo — I.E.F.S. 3—1 (4,4,—14, 7), Universitatea Craiova 
cilina Iași 1—3 (9, —4, —8,—14).

MASCULIN: seria I: Rapid 
2, 14), Progresul — Explorări B. Mare 1—3 (—10, 8, 
ta tea Cluj — Dinamo 1—3 (12, —9, —6, —6) ; 
Brașov — Viitorul Bacău 0—3 (—6,

—5, 4, 11),

FEMININ
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

— MEDICINA BUCUREȘTI (3—1). 
Cel mai important meci al etapei 
feminine a dat loc unui spectacol 
agreabil, apreciat de publicul pre
zent în sala Dinamo, care a avut 
prilejul să urmărească o dispută 
dinamică, palpitantă, cu întorsături 
de rezultat pe parcursul celor peste 
două ore de joc.

Partida a debutat cu avantaj de 
partea studentelor, însă după ce 
junioara Doina Rusu a fost înlo
cuită cu mai experimentata Elena 
Pisică, Constructorul a servit o re
plică mult mai puternică, reușind 
în finalul setului să refacă un han
dicap important și să cîștige în 
prelungiri. în următorul set aceeași 
echipă s-a impus detașat, prevestind 
o victorie la zero, după ce condu
cea cu 8—3 și în setul al treilea. în 
continuare, însă, blocajul Medicinei 
a acționat mai organizat, cu mai 
multă eficacitate, iar Gabriela Popa 
ataca 
Astfel, 
puncte 
rul nu 
finalul, 
ducerea 15—14). Pînă la urmă, se
tul a revenit Medicinei, care spera 
în întoarcerea rezultatului. La fel 
de dramatic și spectaculos a fost 
setul al patrulea, în care studentele 
au avut un avantaj substanțial la 
început (8—2), însă Constructorul a 
luptat cu aceeași ambiție pentru 
fiecare punct, avînd două meci- 
ball-uri la 14—12. După ce ambele 
echipe au mai trecut de cîteva ori 
pe lingă victoria în set, formația 
lui Sandi Chiriță și l-a adjudecat 
într-o dispută epuizantă. învingă
toarele au folosit următoarele jucă
toare : Daniela Steriade, Paula Ca
zangiu, Narcisa Natea, Elena Pisică 
(Doina Rusu), Victoria Caranda,

de fiecare dată imparabil.
medicina a realizat zece 

consecutiv, dar Constructo- 
a depus armele și a forțat 
izbutind chiar să preia con-

Ileana Teodorescu. Au arbitrat bine 
Al. Dragomir și V. Vrăjescu. (A.B.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
■— RAPID (0—3). Au fost sufici
ente doar 50 de minute pentru ca 
echipa campioană să cîștige, 
ușor decît se aștepta, în fața 
mației gazdă. Cu un blocaj, 
a stopat acțiunile la fileu ale 
versarelor, bucureștencele au 
șit să realizeze multe din punc
tele victoriei. Studentele n-au dat 
satisfacție nici în această partidă, 
jucînd foarte slab în toate com
partimentele. S-au evidențiat doar 
Constanța Bălășoiu, Eugenia Re- 
bac și Marta Szekely. Au condus 
V. Arhire, din Brașov, și O. Geor
gescu, din Ploiești. (P. ARCAN — 
coresp. județean).

FARUL CONSTANȚA — I. T. 
BUCUREȘTI (3—0). Conform aș
teptărilor, constănțencele și-au ad
judecat victoria, dispunînd cate
goric de fragila echipă bucureștea- 
nă. De altfel, întreaga partidă a 
durat doar 43 de minute. Au con
dus : S. Dumitrescu, 
și V. Săndulescu, 
(C. POPA

mai

din Ploiești, 
din București.

— coresp. județean)
MASCULIN

— UNIVERSITATEA 
(3—1). Depășiți de im- 

craio- 
cedînd

RAPID 
CRAIOVA 
portanța jocului, studenții 
veni au evoluat crispat, 
tocmai în momentele cheie ale se
turilor. Meciul a fost de un nivel 
tehnic mediocru, dar a plăcut prin 
evoluția neprevăzută a scorului. 
Să notăm că, trei din cele patru 
seturi s-au terminat în prelungiri. 
S-au remarcat : Chițigoi, Bădiță, 
Penciulescu, de la Rapid, Găvoz- 
dea și Braun de la Universitatea. 
A condus brigada formată din 
Gh. Ferariu, din Brașov, și I. Ar- 
meanu, din București. (I. COSTI- 
NIU).

TRACTORUL BRAȘOV — VII
TORUL BACAU (0—3). Partida a

Victoria Caranda (Constructorul) depășește printr-un puternic atac blo
cajul voleibalistelor de la Medicina. Foto : V. BAGEAC
fost destul de spectaculoasă și s-a 
încheiat cu victoria netă a oaspeților, 
care au dispus categoric de fragi
la echipă locală. Băcăuanii au reu
șit sâ-și domine adversarii prin 
impenetrabilitatea blocajului și a- 
tacul în forță. Au arbitrat: A. Di- 
nicu — G. Nicolae, ambii din 
București. (C. GRUIA — coresp. 
județean)

PROGRESUL — EXPLORĂRI B. 
MARE (1—3). Băimărenii au în
ceput bine partida, Dobre, Enescu 
sau Arbuzov au concretizat majori
tatea atacurilor și primul set și 
l-au adjudecat cu ușurință la 10. 
In setul următor, blocajul gazdelor 
funcționează mai bine, greșelile de 
preluare sînt mai reduse și... egali
tate la seturi. Următoarele două 
sînt fără istoric. Oaspeții, mai proas
peți fizic și cu un bagaj mai bun, 
reușesc să le cîștige, obținînd vic
toria finală. S-au remarcat : Iliescu, 
Bosard de la Progresul, respectiv 
Arbuzov, Dobre și Paraschivcscu. 
Au arbitrat C. Mușat — Constanța 
și I. Niculescu — București. (P. 
PEANA).

TELEX • TELEX
Concursul internațional do cros, desfă
șurat în localitatea franceză Vanves, a 
fost cîștigat de cunoscutul atlet belgian 
Emile Puttemans, cronometrat pe distan
ța de 8 km cu timpul de 23:34,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat Brian Fostei 
(Anglia) — la 17 sec., Eddy van Mullen 
(Belgia) — la 33 sec., David Lem (An
glia) — la 44 sec. și Mike Tagg (Anglia) 
— la 49 sec.

Rezultate din turneul de tenis de la Bris
bane : simplu bărbați : Singh (India) — 
Hordijk (Olanda) 7—6. 6—2; Lara (Mexic) 
— Bernasconi (Franța) 6—3, 6—1; pinner 
(R.F.G.) — Letcher (Australia) 6—1, 5—7.
6— 1; Amrltraj (India) — Lloyd (Anglia)
7— 5, 7—5: Glltinan (Australia) — Naege- 
len (Franța) 6—l, 7—5; simplu femei: 
Sawamatsu (Japonia) — Hanrahan (Aus
tralia) 6—2. 6—4; Lauteslager (Olanda) — 
Stanberg (Suedia) 6—4. 6—3; Anliot (Sue
dia) — Barker (Australia) 7—6, 5—7, 6—4.

Campionul european de box la categoria 
semigrea, englezul John Conteh, a accep
tat să-și pună titlul în joc în fața șa- 
langerulul său, danezul Tom Bogs. După 
cum se știe Bogs a fost campion euro
pean la categoria mijlocie. Trecut la o

BELGRAD, 5 (Agerpres). — După 
4 runde, în „Cupa campioanelor**  la 
șah, întrecere care are loc la Vrnjacka 
Banja, pe primul loc se află Vokra- 
lova (Cehoslovacia), cu 3 puncte și o 
partidă întreruptă, fiind urmată în 
clasament de Veroczi (Ungaria) — 3 
puncte, Kușnir (U.R.S.S.) — 2’/z (1) 
puncte și reprezentanta României, 
Gertrude Baumstark cu 2>7x puncte 
(din 3 partide). Baumstark a cîștigat 
partida întreruptă în runda a 3-a cu 
iugoslava Pihailici, iar în runda ur
mătoare a remizat cu Veroczi, la mu
tarea a 32-a. Alte rezultate : Lisi — 
Stadler 0—1 ; Timmer — Ranniku 
0—1 ; Kușnir — Braunlin 1—0 ; Vo- 
kralova — Angelleri 1—0. Restul par
tidelor au fost întrerupte.

DIN FOTBALUL
INTERNtîlONAl

• La Port au Prince (Haiti) a 
fost programată o nouă întîlnire în 
cadrul turneului final al zonei A- 
mericii de Nord, Centrale și Mării 
Caraibilor contând pentru prelimi
nariile Campionatului mondial de 
fotbal. Echipa statului Haiti a în
vins cu scorul de 2—1 formația Tri
nidad Tobago, după ce Ia pauză 
scorul a fost egal (1—1). în urma 
acestei victorii, echipa statuii; 
Haiti a trecut în fruntea clasament 
tului cu 4 p.

bați ; la 20 februarie schioarele sa 
vor*  întrece pe distanța de 10 km, 
la 21 februarie se va disputa șta
feta masculină de 4 x 10 km, Ia 23 
ale aceleiași luni, ștafeta feminină 
de 3x5 km, precum și săriturile 
de la trambulina de 90 m. în ziua 
de 24 februarie va avea loc cere
monia de închidere a campionatu
lui mondial, precum și proba-ma- 
raton a schiului pe distanța de 
50 km.

Se așteaptă ca la startul probe
lor să fie prezenți peste 540 de 
eoncurenți, ceea ce ar constitui o 
participare record. în 1968, la Inns
bruck și în 1970, la Vîsokie Tatra, 
au luat parte la întreceri 435 și 
respectiv 490 schiori.

• Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. și-a continuat turneul în 
America de Sud, jucînd la Quito 
(Ecuador) cu echipa „Nacional", 
care conduce în campionatul țării. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 3—1 (0—1).

• Cunoscutul fotbalist polonez 
Jan Tomaszewski, de la clubul 
L.K.S. Lodz, portarul echipei na
ționale, a suferit un accident în 
cursul meciului de campionat cu 
echipa Gwardia Varșovia. To
maszewski a devenit indisponibil 
pentru mai multă vreme. în vîrstă 
de 25 de ani, Tomaszewski este u- 
nul dintre cei mai talentați portari 
polonezi din ultimii 15 ani, fiind 
unul dintre cei mai buni jucători 
de pe teren în partida Polonia — 
Anglia : 1—1 desfășurată la Wem
bley, în preliminariile C.M.

cial a revenit polonezului Andrej 
Bachleda. In prima manșă, Cristea 
a realizat un timp superior învin
gătorului (44,68 față de 44,86) dar 
în a doua coborîre a comis o 
inexactitate care l-a costat serioase 
zecimi de secundă. REZULTATE: 
1. A. Bachleda (Polonia) 88,63, 2. 
H. Hinterseer (Austria) 88,77, 3. A. 
Kliivaseer (Austria) 88,79... 20. Dan 
Cristea (România) 91,38. La slalom 
uriaș schiorii români au avut nu
mere mari în concurs și au înre
gistrat rezultate neconcludente. 
Iată ordinea primilor clasați : 1. E. 
Striker (Italia) 2:38,09, 2. H. 
Schmaltzer (Italia) 2:38,38, 3. J.
Tochtel (Austria) 2:39,77... 39. Dan 
Cristea 2:55,41 (cu o cădere în pri
ma manșă.

PATINATORII NOȘTRI
LA VARȘOVIA

La sfîrșitul săptămînii trecute, a 
avut loc la Varșovia un concurs 
internațional de patinaj artistic, la 
care au luat parte și perechea pa
tinatorilor români Beatrice Huștiu — 
Dan Săveanu. Concurîrid la un ni
vel satisfăcător, perechea noastră , a 
terminat în partea superioară a cla
samentului probei, ocupînd locul 
șase, cu un total de 194,2 puncte, 
întrecerea perechilor a fost cîști- 
gată de sovieticii Natalia Danganzer 
și Vasili Blagov — 215,0 p, pe lo
cul doi fiind clasați Tereza Skrzek 
— Petr Sczypa (Polonia) 
La individual masculin 
revenit polonezului J. 
164,24 p. La dansuri, 
loc : Tereza Weyna—P. 
(Polonia) — 259,1 p.

— 209,5 p. 
victoria a 
Zylski — 

pe primul 
Bojanczyk

STEAUA ELIMINATA DIN

CUPA CUPELOR" LA VOLEI
Deși a cîștigat cea de a doua par

tidă cu formația belgiană Rebels 
Lierre cu 3—2 (—13, 5, 12, —10, 3), 
întîlnire disputată tot în Belgia, 
formația de volei Steaua București 
a fost eliminată din „Cupa cupe
lor". Aceasta pentru faptul că pier
duse prima manșă a întâlnirii cu 
0—3.

• TELEX • TELEX
categorie superioară, urmează să-1 întîl- 
nească pe Conteh într-un meci. de 15 re
prize care va avea loc la mijlocul lunii 
ianuarie la Londra.

Federația unională dc specialitate a defi
nitivat lotul care va participa la Cam
pionatele mondiale feminine de handbal, 
programate intre 8 și 15 decembrie, în 
Iugoslavia. Din lotul U.R.S.S. fac parte 
următoarele 16 jucătoare : Natalia Șer- 
stiuk, Liudmila Bobrus, Zinaida Turcina. 
Maria Lltoșenko. Nadejda Lozbina. Ga
lina. Zaharova, Tatiana Makareț, Svetlana 
Pinciuk, Tatiana Miroșnik. Larisa Bobro
va, Anele Gonclarova, Rita Zailskaite. 
Liudmila Șubina, Liubov Balan, Valen
tina Gordievskaia și Nadejda Tenina.

Natalia Osetinskaia, una dintre cele, 
mal bune handbaliste sovietice, nu va 
face deplasarea în Iugoslavia, fiind ac
cidentată.

La Helsinki a decedat In vlrstă de 65 de 
ani, cunoscutul atlet finlandez Lauri 
Lehtlnen. In cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles, Lehtlnen a cîștigat 
medalia de aur în proba de 5 000 m plat. 
Fost recordman mondial pe această dis
tanță cu 14:17,0.

FESTIVALUL FILMELOR 
SPORTIVE

ALERGTND NEÎNTRERUPT
24 ORE

Englezul Ron Bentley, în vîrstă de 43 
de ani. originar din Walton, a stabilit 
un original record mondial (firește ne
oficial), alergînd, în decurs de 24 de ore, 
259,597 km. Be stadionul din Walton, per
severentul Bentley a realizat 649 de ture. 
Cel mai bun dintre cei 14 eoncurenți. 
care l-au însoțit în cursa de 24 de ore, 
a realizat. în același timp, cu 101 ture 
mai puțin.

Cea 
acum 
tează

INCOMPARABILA ..BILLIE”

Recent s-au încheiat Ia Oberhausen 
(R.F.G.) tradiționalele Zile ale filmului 
sportiv. Juriul internațional a acordat 
Marele premiu al festivalului cîte unei 
producții din Polonia și S.U.A.

Filmul de 27 de minute al regizorului 
polonez Mariusz Walter este cunoscut și 
la noi :, „Autobuzul Z“ — «impresiile unui 
ciclist, participant la „Cursa păcii“, care 
ocupă ultimul loc. Celălalt film premial 
aparține americanului Lear Levib și este 
intitulat „Trade“, reprezentînd, de-a lun
gul a 9 minute, observații dintr-o școală 
de box.

Premiul pentru cel mai bun film peda
gogic a fost acordat tînărului realizator 
mtinchenez Manfred vorderwiiibecke 
pentru pelicula intitulată „Copiii învață 
schiul în joacă".

mai bună performanță de pînă 
în această neobișnuită cursă da- 
dln anul 1953 și a fost obținută

După înfrîngere...
de sud-afrlcanul Wally Hayward, care a 
alergat 256,345 km.

MIȘCAȚI-VÂ I
Revista franceză de ecologie „Le Sau- 

vage“ lansează un avertisment drastic, 
care sună macabru, dar care conține prea 
mult adevăr ca să nu ne vedem tentați 
să-l reproducem : „Circulați pe bicicletă, 
mergeți pe jos, jucați fotbal, săriți coar
da. Faceți orice doriți. Dar mișcați-vă, 
scuturați-vă din amorțeală. Veți muri, 
dacă vă mulțumiți să rămlneți doar așe
zați la birou sau la volan. Veți muri de 
arterioscleroză coronariană, de artrită 
obliterantă. Avertismentul acesta îl lan*  
sează medicii reuniți la cel de al 39-lea 
Congres francez de medicină, Ia Marsilia. 
Corpul omului e compus din 40% mușchi, 
pe care trebuie să-i punem în mișcare. 
Orășeni leneși cum sîntem, ne provocăm 
singuri bolile stind nemișcați pe scaune, 
cu sistemul nervos surmenat, cu apara
tul digestiv blocat, cu mușchii inerți, cu 
articulațiile anchilozate. Viața la 
este ea Însăși o maladie. O boală 
ucide de tinăr...*

Noi amănunte vin să completeze por
tretele a două mari jucătoare - de tew si 
pe care le-am prezentat, cu alte ocazii, 
în coloanele ziarului nostru ; Chris. Ejvert. 
și Billie Jean King. Prima, o „stea" care 
urcă pe firmamentul tenisului și a doua 
— ajunsă Ia traiectoria de ‘coborîre.*  
Chris, după ce condusese de la cap la 
cap în Marele Premiu-F.I.L.T. feminin, 
era în pericol de a pierde primul loc, 
foarte serios amenințat de Evonne Goolâ- 
gong în ultimul concurs, la Johannes^ 
burg. între timp, însă, noua grupare de 
care aparține Chris Evert o înscrisese 
într-un alt turneu, la Baltimore, care se 
desfășura în paralel cu primul. Chris 
era în neplăcuta situație de a nu-și pu
tea apăra un titlu, de care fusese aproâ- 
pe sigură.

Cînd toate speranțele păreau - irosite, 
salvarea a .................................--.
deținătoare 
rea 
Ea 
timore _  ____ __ _______ „ __ _ _
buit să-i fie o rivală ireductibilă. Și 
astfel Chris Evert a putut fi prezentă la 
ultimul turneu pentru Marele Premiu, 
pe care l-a și cîștigat.

Un gest sportiv și camaraderesc !
F- .

In fotografia de mai sus: Billie 
Jean King apărînd într-o comisie 
a Senatului american, pentru a ple
da în favoarea egalității femeilor cu 
bărbații, în sistemul de învățămint 

din S.U.A.

venit 
a 

campioană 
s-a oferit 

în locul

de la însăși fostă 
Marelui Premiu,' ma- 

Billie Jean King; 
să meargă la Bal- 
celel care ar fi tre-

CRUYFF PE ECRAN

CLINELE NEGRU

oraș 
care

Uniunea europeană de fotbal (U.E.F.A). 
a dat un avertisment clubului englez 
Wolverhampton pentru insuficiente „mă
suri de securitate*"  în organizarea intîl- 
nirllor internaționale, comunicatul arată 
că în timpul meciului Wolverhampton — 
Lokomotiv Leipzig, -contînd pentru Cupa 
U.E.F.A., a intrat pe teren de două ori 
un cline de culoare neagră, tn rapor
tul său, arbitrul portughez Antonio Gar
rido, a precizat că organizatorii n-au luat 
nici o măsură de a opri intrarea pe teren 
* cilnelui a doua oară.

Pe ecranele cinematografelor din. Bar
celona a fost prezentat filniul cu subiect 
sportiv „Numărul 14“ al cărui rol prin
cipal este deținut de celebrul fotbalist 
olandez Johan Cruyff, în prezent jucă
tor al clubului spaniol F.C. Barcelona. 
Filmul a cunoscut Un mare succes. Su
mele înoasate au fost repartizate fondu-: 
lui de ajutorare a sinistraților care au, 
avut de suferit de pe urma inundațiilor 
produse în regiunile de sud ăie Spaniei.

„SFINTUL" JOACĂ TENIS
Cunoscutul actor englez Roger Moore, 

atît de familiar telespectatorilor din se
rialul „Sfîntul1*,  șl-a încercat recent ca
pacitatea artistică, dar mai ales 
fizică, în rolul lui James Bond. între- 
cîndu-1, se pare, în calități atletice des
fășurate pe ecran pe predecesorul său 
Sean Connery, zilele trecute, cu prilejul 
unei conferințe de presă la Paris, Roger 
Moore a mărturisit că datorește perfor
manțele sale fizice unul antrenament sis
tematic. Ca orice britanic ce se respectă, 
actorul practică zilnic gimnastica în sala 
de baie, la domiciliu, in afară de asta, 
în funcție de sezon, înoată sau joacă 
tenis. lată deci — încă o dată — sportul, 
în sprijinul carierei artistice.

ce-a...
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