
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU ÎN S U A
• Dejun oferit in cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu de condu
cerea Clubului Național al presei americane • întrevederi cu 
personalități' americane • Recepție oferită de președintele
Nicolae Ceaușescu in cinstea 

programul
președintelui Nixon • S-a încheiat 
oficial al vizitei
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Unite ale Americii, 
din preocupările e- 
noastre pe plan în

Miercuri la amiază, conducerea Clu
bului Național al presei americane a 
oferit un dejun in cinstea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei sale in Statele Unite.

Au participat reprezentanți ai pre
sei americane și corespondenți ai pre
sei străine acreditați la Washington.

Președintele Nicolae Ceaușescu, răs- 
punzind ia întrebările ziariștilor, a 
prezentat punctul de vedere al parti
dului și guvernului nostru într-o se
rie de probleme internaționale actua
le, a apreciat pozitiv evoluția relați
ilor dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Statele 
a înfățișat unele 
sențiale ale țării 
tern și extern.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
amiază, la reședința sa oficială din 
capitala Statelor Unite — Blair Hou
se, pe George Shultz, ministrul finan
țelor, Frederick Dent, ministrul co
merțului. și William Casey, subsecre
tar de stat pentru problemele econo
mice la Departamentul de Stat al 
telor Unite.

A fost relevată contribuția pe 
lărgirea nestinjenită a colaborării 
nomice între națiuni o poate aduce 
la cauza înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Miercuri seara, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
primit — Ia reședința sa oficială din 
Washington — pe senatorul democrat 
Edward Kennedy.

Senatorul american a ținut să ex
prime satisfacția membrilor Congre
sului Statelor Unite, atit democrat!, 
cit și republicani, față de vizita in 
S.U.A. a președintelui român.

Sta

care
eco-

Miercuri seara, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, în 
saloanele Ambasadei române din 
Washington, o recepție in onoarea 
președintelui Statelor Unite ale Ame
ricii, Richard Nixon, și a doamnei 
Patricia Nixon.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Richard Nixon s-au Întreținut în mod 
cordial și prietenesc.

Președintele Statelor Unite a dat 
încă o dată expresie satisfacției deo
sebite pentru vizita președintelui Con
siliului de Stat al României, pentru 
rezultatele pozitive cu care ea se sol
dează.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat, la rindul său, că vizita este 
încununată de realizări fructuoase și 
a mulțumit președintelui Nixon pen
tru ospitalitatea cu care solii poporu
lui român au fost înconjurați în 
timpul vizitei lor in Statele Unite.

Cei doi președinți, precum și to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Patricia Nixon, iși iau apoi un căl
duros rămas bun. Președintele Nixon 
și soția sa adresează președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări prietenești de călă
torie plăcută în continuarea vizitei pe 
care o întreprind in Statele Unite ale 
Americii.

Joi, 6 decembrie, a luat sfîrșit pro
gramul oficial al vizitei pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprind in Statele 
Unite, la invitația președintelui 
Richard Nixon și a doamnei Patricia 
Nixon.

Ceremonia oficială a plecării a avut 
loc la Casa Albă. Președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, Vasile Pungan, consi
lieri ai președintelui Consiliului de 
Stat, celelalte persoane române care-1 
însoțesc pe șeful statului român în 
vizita în Statele Unite ale Americii 
au fost salutați de Kenneth Rush, 
subsecretar al Departamentului de 
Stat, Walter 
cretarului de 
europene, de 
cane.

Pe peluza 
fost aliniată 
timpul ceremoniei de rămas bun 
fost trase salve de artilerie.

Oaspeții români s-au îndreptat a- 
poi. cu elicopterele, spre baza mili
tară aeriană „Andrews", de unde au 
plecat spre Wilmington, cu avionul 
prezidențial al Casei Albe, pus la dis
poziția șefului statului român de 
către președintele Statelor Unite.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit, joi, în orașul Wilmington, 
statul Carolina de Nord.

Obiectivul vizitei în acest oraș in
dustrial al Carolinci de Nord l-a con
stituit grupul de uzine al firmei 
„General Electric", între care uzinele 
de aparataje și instalații destinate fo
losirii in scopuri pașnice a energiei 
nucleare.

Joi, la amiază, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit la 
Cleveland, in statul Ohio.

de 
Departamentului 

Stoessel, asistent al se- 
stat pentru problemele 
alte oficialități ameri-

de sus a Casei Albe a 
o gardă de onoare. în 

au

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN C. C. E. LA BASCHET

sferturi"

eficient ju- 
dinamoviști-

înscrie Novac, ieri 
cel mai 
cător al 
lor.

Dinamo a ratat calificarea Și la București scor mare

SPORTUL GALATEAN TINE PASUL 
CU RITMUL RAPID DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

ll si 12 decembrie, la Ljubljana

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA,
Foto: V. BAGEAC

SI SOCIALA LOCALA
• Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol

tarea continuă a educației fizice și sportului a dat un puternic 
impuls activității de performanță gălățene • Boxerii și luptă
torii gălățeni — sportivi valoroși în ierarhia națională • Pri

mele roade la Liceul nr. 4, cu profil de înot și gimnastică

IA HOCHEI
cadrul programului de pregă- 
pentru participarea la 
Campionatului mondial (sfîrși-

Galațiul, marele nostru port dunărean, unul dintre orașele cu o 
veche și frumoasă tradiție sportivă, a cunoscut în anii din urmă o amplă 
și deplină dezvoltare pe tărîm industrial, economic și social care a deter
minat, firește, și o evoluție ascende* mișcării sportive. Numărul
bazelor sportive construite în ultimii ani în acest oraș este mare, în 
totală concordanță cu cel al tinerilor sportivi de performanță porniți de 
aici spre loturile naționale. în acest an 35 de sportivi gălățeni au fost 
selecționați în diferite loturi naționale, iar mulți alții întregesc forma
țiile puternicelor cluburi bucureștene Dinamo șl Steaua. 11 reprezentante 
ale sportului gălățean activează în campionatele primelor eșaloane națio
nale, iar opt fac parte din diviziile secunde. Pînă în prezent, în acest 
sezon, reprezentanții acestui oraș au cucerit 49 de titluri de campioni 
naționali.

în urfha Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului 
activitatea de performanță din Galați a cunoscut un nou impuls. In acest 
an, trei formații gălățene au promovat în Divizia A, trei în cea secundă 
și cinci în cea de școlari șl juniori, iar cîțiva dintre reprezentanții spor
tului gălățean au obținut importante succese în marile competiții inter
naționale la care au luat parte în cadrul echipelor țării noastre.

In cele ce urmează vom prezenta numai cîteva aspecte din cadrul 
sferei largi a sportului de performanță gălățean.

MAESTRUL PETRETradiția pugilistică a Galațiului este veche și bine cunoscută. Din sălile de box’ din acest oraș au pornit spre loturile naționale sportivi ca Dumitru Ciobotaru, Ion Peicin. Ilie Gheorghe, Traian Tudora, Gheorghe Marinescu. Ștefan Cojan, Alee Năs- tac, .Mircea Tone, Sandu Tîrîlă, Vasile Lehăduș și mulți, foarte mulți alți tineri ce s-au numărat printre fruntașii boxului românesc. Și în ul-

MIHAI Șl ELEVII SĂItimii ani sportul cu mănuși din orașul de pe malul Dunării a obținut succese remarcabile. In 1972, Mircea 
Tone și Ilie Tîrîlă au îmbrăcat tricourile de campioni naționali, iar echipa Constructorul Galați a ocupat primul loc în cea mai mare competiție pe echipe a țării, „Cupa F R. Box".Discuția despre sportul cu mănuși s-a înfiripat repede cu antrenorul

emerit Mihai Petre, omul de numele căruia sînt legate toate succesele a- mintite ale boxului din Galați. Sur prinși de numărul mare de tineri prezenți la antrenament, l-am întrebat :
— Cîți sportivi activează in secție ?— Aproape 80. Dintre aceștia, cam 25 sînt seniori, iar restul juniori și începători. La noi, antrenamentele se efectuează în comun. Boxul, ca și alte sporturi, se poate învăța mai lesne în tovărășia unor elemente consacrate. De tinde să deprindă cei tineri secretele acestui sport complicat dacă nu i-am lăsa să lucreze împreună cu seniorii la antrenamente ? Totul este ca însușirea diferitelor procedee tehnico-tactice să fie atent supravegheată și nu lăsată în voia soartei. Avem cîțiva tineri în care ne punem mari speranțe și despre care, cu siguranță, se va mal 

vorbi : Nistor Boșcu, Nicolae Stoe- 
nescu (n.r. în ziua următoare a cîștigat „Criteriul tineretului" la categoria muscă, deși este în vîrstă de numai 17 ani), Ghiocel Grozea, Ni
colae Nicolaev, Stelică Popa, Vasile 
Focaru, Mircea Constantin, Traian 
Iliescu, Ștefan Neti și mulți alții pe care îi simt cum progresează de la o zi la alta. Noi nu le grăbim nici-

Mihoi TRANCA 
Telemac SIRIOPOL

în 
tire 
Ba. 
tul lui martie 1974), echipa de ho
chei a României va evolua în zilele 
de 11 și 12 decembrie la Ljubljana, 
pe patinoarul artificial acoperit „Ti
voli" (care va găzdui întrecerile 
din cadrul C.M.), în compania re
prezentativei Iugoslaviei. Adversa-- 
rii noștri de marți și miercuri s-au 
clasat pe locul III la trecuta edi
ție a competiției, întîlnirea Româ
nia — Iugoslavia, de la Graz, ter- 
minîndu-se, după cum se știe, la 
egalitate (2—2).

Lotul nostru pleacă mîine, cu tre
nul, spre Ljubljana.

HANDBALISTELE

grupa

OE LA CONSTRUCTORUL
TIMIȘOARA EVOLUEAZĂ

IN IUGOSLAVIA

(Continuare în pag. a 2-a)

Formația feminină de handbal 
Constructorul Timișoara întreprinde 
în aceste zile un turneu de mai 
multe jocuri în Iugoslavia. Echipa 
timișoreană, care activează în di
vizia A, va primi replica unor 
formații din aceeași categorie a 
campionatului iugoslav. Din lotul 
care a făcut deplasarea, condus de 
prof. Vasilc Farcaș, fac parte, prin
tre altele, jucătoarele Ștef-Oțoiu, 
Kașpari și Agoroaie.
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in anul acesta, care se apropie de sfîrșit, lașul a înregistrat în sportul de performanță o seamă de succese remarcabile. Dar nu la ele ne vom opri in rindurile care urmează. De data aceasta, obiectivul vizitei noastre în vechea urbe moldovenească l-a constituit sportul de masă, activitate pe care ne așteptam să o găsim prosperă, ținînd cont de orientarea generală a mișcării sportive în lumina Hotărîrii de partid. Dar nu. în afara cîtorva unități, mai de grabă cazuri de excepție, unde sportul dedicat celor mulți reprezintă o preocupare permanentă, în rest, activitățile de masă ne-au apărut rămase în urmă, față de posibilitățile existente și, mai ales, față de necesitățile pe care le reclamă realitatea. Dar mai bine să refacem traseul raidului întreprins în cîteva cluburi și asociații sportive ieșene, vizită care ne-a adus la concluzia de loc îmbucurătoare, exprimată mai sus.înainte de toate, o precizare. Pretutindeni, discuțiile au fost purtate în iurul uneia și aceleiași chestiuni : CE A ÎNSEMNAT ANUL 1973 PENTRU SPORTUL DE MASA ÎN UNITATEA DV ?
LA UZINA MECANICA NICOUNA...Ca totdeauna, și în 1973 principala activitate sportivă de masă pentru harnicii muncitori ai acestei vechi și fruntașe unități industriale ieșene a format-o fotbalul,

„Conform tradiției, la începutul 
anului ara făcut clasicul sondaj prin
tre salariații uzinei căutînd să aflăm 
preferințele — ne spune Valentin Pa-,

raschiv, președintele clubului Nico- lina. Rezultatul a fost cel scontat. Pe 
primul loc între sporturi, din nou, 
fotbalul. In fața situației ce era să 
facem ? Dacă vor fotbal, apoi, fotbal 
să fie, numai să atragem masele. Și 
de data aceasta le-a atras. La fotbal, 
in campionatul asociației au partici
pat aproape jumătate din salariații 
uzinei. In etapa finală a campiona
tului, în disputa intersecții, și-au 
măsurat forțele 21 de echipe. Timp 
de aproape o lună s-au jucat zilnic 
cite două și chiar trei meciuri. Pro
gramări de arbitri, contestații, bătaie 
de cap, dar șl satisfacția unui succes 
cum nu-I speram. In plus, am mai 
organizat campionatul asociației la 
șah și popice, sporturi cu tradiție la 
noi. La toate acestea, s-au adăugat 
șl cele citeva „Cupe" tradiționale, de 
pildă, a „Ucenicilor'*, a „Sudorilor", 
„Î3 August", In prezent fiind in ac
tualitate cea închinată zilei de 30 De
cembrie.

Și turismul este mult apreciat de 
muncitorii noștri. In această direcție, 
insă, nu am prea avut inițiative cu 
care să ne putem lăuda".Da, la clubul Nicolina sportul de masă a înregistrat în 1973 cîteva succese, dar tot aici am întîlnit și o serie de lipsuri. Astfel, de pildă, în anul care se încheie, clubul nu a organizat NICI UN SINGUR CROS DIN PROPRIE INIȚIATIVA. Tar Ia „Crosul 1 Mai“. organizat de C.J.E.F.S., numărul participanților de la „Ate-

Gheorghe ȘTEFANESCU
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Spre dezamăgirea numerosului public pre
zent în sala Floreasca, Dinamo nu a izbutit 
să se califice în sferturile de finală ale C.C.E. 
învinsă la Anvers de Racing Ford cu 75—65, 
echipa Dinamo a cîștigat, ieri, doar cu 67—65 
(34—32), astfel că scorul general îi este defa
vorabil : 132—140.

începutul întîlnirii ne-a dat speranțe : în 
min. 8, dlnamoviștii refăcuseră handicapul 
(18—8, 20—10 șl 22—12) dar, din acest mo
ment, antrenorul belgienilor le-a impus aces
tora un ritm de joc lent, cu atacuri „lungi”, 
pregătite cu migală și răbdare. Apărarea 
bucureștenilor, nefiind suficient de agresivă, 
nu a reușit să imprime tempoul cuvenit, iar 
atacul a ratat mult. în plus, oaspeții s-au im
pus cu autoritate sub panouri, recuperînd a- 
proape toate mingile care nu intrau în coș. 
Racing Ford a egalat (34—34 în min. 21), a 
luat și conducerea, ajungînd la 55—46 în 
min. 30. Spre sfîrșit, Dinamo a forțat, în 
sfîrșit ritmul, a devenit mai agresivă în de
fensivă, a recuperat lă rîndul ei și chiar a 
cîștigat, dar la o diferență insuficientă.

Au înscris Novac 24, Diaconescu 15, Cer
nea 7, Haneș 4, Chivulescu 2, Georgescu 
7, Popa 8 pentru Dinamo, respectiv Geerts 
24, Beli 17, Van Hoeyweghen 6, Marien 3, 
D'Hondt 3, Gillespie 12.

Au arbitrat bine H. Topuzoglu (Turcia) și 
S. Popovski (Iugoslavia).

D. STANCULESCU

IN „OPTIMILE

La adăpostul unui avantaj substanțial ob
ținut în partida din tur, baschetbalistele de 
la Politehnica București au început relaxat 
meciul retur cu Union Garant Viena, dis
putat ieri seara în sala Floreasca.

Sportivele austriece au profitat din plin 
de apatia elevelor lui Grigore Costescu și, 
luîndu-și rolul în serios, au asaltat cu insis
tență coșul sportivelor românce. Beneficiind 
de aportul unei excelente tehniciene (Chris
ta Sinsinger) și al unui pivot de clasă, fos
ta recordmană mondială la săritura în înăl
țime (Ilona Gussenbauer !) vienezele au în
scris numeroase puncte. Astfel că, spre sur
prinderea celor prezenți. la pauză scorul era 
favorabil oaspetelor: 38—34. La reluare,
campioanele României au acționat mai ac
tiv, mai atent șl cu mai multă energie, ast
fel că în scurt timp avantajul a trecut de 
partea lor, o victorie categorică (84—
60), care le asigură calificarea în sfer
turile de finală ale C.C.E.. Au marcat : 
Marilena Poștam 1. Elena Babare 2, Suzana 
Szabados 27, Anca Denietrescu 8, Ecalerina 
Savu 17, Cornelia Taflan 19, Gabriela Cio-, 
can 5, Rodica Stănoiu 5, pentru Politehnica ; 
Christa Gregor 2, Anemarie Spindler 12, 
Rosa Foil 6, Ilona Gussenbauer 7, Christa 
Sinsinger 29. Snzane Schmaltzbauer 2. Ger
trude Hasscibacker 2 pentru U.G. Viena. 
Au condus bine I. Gologanov (Bulgaria) și 
P. Maischek (R.DG.).

Paul IOVAN

• Jucători anonimi pe urmele Iul...

Gojgaru ? • Deținătoarea trofeului

Si unele fapte

confirmă • La Galați, Dumitru a redus

DAR DESTULE JOCURI

mal

PUȚINE SURPRIZE

DE BUN NIVEL TEHNIC

din suspans •

puțin plăcute...multe jocuri de fot-Jocuri, foarte bal — programate și la mijloc de săptămînă — în această lună de iarnă, altă dată numai a... hocheiului și a sporturilor de sală. Miercuri, între ultimele două etape de campionat, a fost programată o „rundă" de cupă („optimile"), competiție, chiar și in această fază avansată, și a echipelor din eșaloanele inferioare, a fotbaliștilor mai puțin cutloscuți marelui public, cum sînt, de pildă, acum, Chi- vescu, Docu, Hofmeister (de la Minerul B. Mare), Gh. Fiorea, Stănăgui,
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Duel pentru 
Ion Libardi 
Cuperman 
privirile atente a- 
le lui Mulțescu, 
Crîngașu, Stoichi- 
ță, Istrătescu și 

Naghi. (Fază din 
meciul de cupă Jiul — Petrolul

4-2)

Răut (Delta Tul- 
Viciu, Fildiroiu, 

Bartok,

Corendea, Stoicescu, cea), Grădișteanu,
Buburuz (Ș. N. Oltenița),
Goga, Vereș și Antal (Oltul Sf. Gheorghe). Jucători anonimi, între miile de fotbaliști de la noi, cum era pînă nu de mult și Gojgaru, omul divizionarei B Chimia Rm. nume deloc pasager în k. o. Pentru că, miercuri, fost, din nou, la înălțime susținută de echipa lui cu
A, F. C. Argeș, semnînd, intr-un stil de maestru, golul, unicul gol al vic-

de gol al 
Vîlcea, un competiția Gojgaru a în partida divizionara

toriel ; așa cum parafase, în trecuta ediție, succesul formației sale, în dauna aceluiași adversar, în „sferturile" de la Ploiești.Se poate încadra rezultatul consemnat pe „Republicii" în categoria surprizelor, dat fiind vorba că echipa care a triumfat la sfîrșitul celor 90 de minute este, totuși, deținătoarea trofeului ? Noi credem că da, ținind cont că formația piteșteană (avizată de forța de joc a adversarului ei in partida susținută cu Rapid, la Craiova) este singura echipă a „optimilor" nevoită să părăsească terenul învinsă de un partener care activează într-o competiție inferioară.Și, întrucît ne aflăm la acest capitol al rezultatelor neprevăzute, tre-
Gheorghe NICOLAESCU
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Pirtiile înzăpezite îi așteaptă pe primii participanți la ediția de iarnă a „Cupei tineretului"
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„CUPA TINERETULUI" înaintea semnalului de start!
Ne mai despart două zile de mo

mentul festiv al deschiderii ofi
ciale a „CUPEI TINERETULUI". 
Pretutindeni în țară, pregătirile ce 
se fac în vederea acestei acțiuni 
cu caracter republican au atins 
cote maxime de intensitate.

Pentru astăzi ne-am propus să 
înfățișăm cititorilor cîteva amă
nunte despre modul cum întâmpină 
Capitala evenimentul central al 
sportului nostru de masă. Interlo
cutor și ghid, pe traseele apropia
telor întreceri, ne-a fost tovarășul 
Mircea Rizca, secretarul Comisiei 
de organizare a „Cupei tineretului" 
pe municipiul București.

— Dc fapt, „Cupa .tineretului" a 
început încă din... vara acestui an 
cînd a văzut lumina tiparului, spre 
a fi supus dezbaterii publice, pro
iectul ei de regulament. Un mare 
număr <lc oameni, angajați prote

sional, sau numai sentimental, in 
mișcarea sportivă, s-au simțit da
tori să răspundă apelului ce li s-a 
făcut de a studia textul și a face 
propuneri pentru îmbunătățirea lui. 
Din cite sint informat, numeroși

Tocmai de aceea, ideea de a da 
acestor prime ediții a competiției 
un oaracter experimental, mi se 
pare bună, inspirată.

— Fără îndoială că aprecierile 
teoretice pe marginea acțiunii sînt

BOGATĂ AGENDĂ SPORTIVĂ BUCUREȘTEANĂ
activiști, profesori de educație fi
zică, antrenori, instructori, sau 
simpli iubitori ai sportului, au ve
nit cu sugestii prețioase, au împăr- • 
tășit din experiența lor pentru a 
ajuta la găsirea formelor și mij
loacelor optime în desfășurarea 
marii acțiuni. Probabil că și de 
acum încolo, după confruntarea 
cu practica, se vor mai putea a- 
duce perfecționări regulamentului.

am mă-ve-ale
interesante, am intervenit, dar 
dori să cunoaștem care sînt 
șurile practice ce s-au luat în 
derea startului ei.

— în toate cele 8 sectoare
Capitalei au fost alcătuite comisiile 
de organizare, care au participat 
la un amplu instructaj. Au fost 
discutate în amănunt planurile lor 
de acțiune. La rindul său, fiecare 
comisie de sector și-a pregătit ac-

tivul obștesc pentru a asigura o 
„plecare" lansată marii competiții.

— Ce se prevede pentru dumi
nică 9 decembrie, data deschiderii 
oficiale a „Cupei tineretului" ?
- în toate școlile vor avea loc 

scurte festivități, după care elevii 
vor începe întrecerile de tenis de 
masă și de șah. Deși șahul este 
prevăzut numai Ia categoria stu- 
denți. noi am recomandat să se 
organizeze concursuri și în școli, 
acolo unde există condiții. De alt
fel, regulamentul nu interzice ci, 
dimpotrivă, preconizează că pot a- 
vea Ioc, în etapa I. competiții și 
în alte ramuri sportive decît cele 
incluse în program.

La nivelul fiecărui sector se vor
Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

5 SPORTIVI ROMÂNI
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE BULGARIEI

Cu începere de azi, timp de trei 
zile, la Plovdiv vor avea loc cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Bulgariei. La startul 
competiției vor lua parte și cinci 
sportivi români: Magdalena Lesai, 
Lidia Ilie, Teodor Gheorghe, Șer- 
ban Doboși, Aurel Ovanez, ei fiind 
asistați de antrenorul Ion Pop.

SIMPOZION CU TEMA:
„PREGĂTIREA COPIILOR 
Șl JUNIORILOR PENTRU 

SCHIUL DE PERFORMANTĂ-
Sîmbătă și duminică va avea loc 

la Predeal, în organizarea foruri
lor locale, a inspectoratului școlar 
județean și a liceului de speciali
tate, un simpozion cu tema : „Pre
gătirea copiilor și juniorilor pen
tru schiul de performanță". Cu a- 
cest prilej vor fi organizate de
monstrații de schi, comunicări ști- , 
ințifice, vizionări de filme și în 
final — o seară de cabană etc.

Organizatorii au invitat la a- 
ceastă importantă manifestare ca
dre didactice, cercetători, antrenori 
de specialitate, sportivi.

4
l



pag. a 2-a era Spoitul
DUPĂ TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE

UN CAMPIONAT IN CARE CIȘTIGATOAREA
ESTE MEREU DINAINTE CUNOSCUTA

FLORIN GHEORGHIU - VICTOR CIOCÂITEA
SI ACUM, MECIUL DE BARAJ
7 7

• Disputa va avea loc în a doua jumătate a acestei luni
• în caz de egalitate, Gheorghiu [punctaj al coeficienților

TUDOR PETRUȘ (scrimă)
Am publicat, de curind, un co

mentariu cu referire la campionatul 
republican de lupte greco-romane 
pe echipe. Dar, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, în sala Floreasea, s-a 
disputat și turneul final al diviziei 
de lupte libere, <la care au luat par
te cele mai bune șase echipe din 
țară (primele două clasate în fie-

care ceiGheorghe
merită felicitări. Acești 
au prezentat o echipă omogenă și 
bine pregătită, în care pe lîngă o 
serie de sportivi consacrați. ca Pe
tre Coman, Ștefan Stingu, Ion Ara- 
pu, Ion Dumitru. Enache Panajf, 
există ji cîțiva tineri talentați, că-

doi antrenori ai secției,
Șuteii și Vascul Popovici 

tehnicieni

ți-a

Panaite 
pe ca-

Enache 
(Steaua), 
re-l vedeți efec- 
tulnd un atac la 
picioarele adver
sarului, este unul 
dintre sportivii 
tineri care {’ 
dominat toți ad

versarii 
Foto : 

Dragoș NEAGU

care serie): Steaua, Dinamo Bra
șov, Steagul roșu Brașov, C.S. Tir- 
goviște, Rapid și Dunărea Galați.

In cele două zile de concurs am 
asistat la meciuri foarte disputate 
și spectaculoase, întrecerile fiind 

• dinamizate nu numai prin dorința 
‘concurenților de a obține victoria, 
>ci și prin maniera de arbitraj fo
losită de conducătorii întâlnirilor, 
‘•Intransigenți față de lupta pasivă. 
(■Noile prevederi ale regulamentului 

F.I.L.A. privind dinamizarea luptei 
au reușit în mare măsură să înfru
musețeze acest sport, dîndu-i un 
plus de spectaculozitate. Și. mer- 
gîndu-se în continuare cu arbitra
jele pe aceeași linie de exigență, cu 
siguranță că, într-un viitor apro
piat, vom vedea tot mai mulți spec
tatori la concursurile de lupte.

Ca șl în anii precedenți, campio
natul republican pe echipe al stilu
lui libere a fost dominat cu auto
ritate de sportivii de la Steaua, 
care au reușit în actuala ediție să 
îmbrace pentru a 13-a oară tricou
rile de campioni. Firește este un dania cele mai multe discipline 
succes care ne bucură șl pentru sportive. Practic, lupta s-a dat mal

rora li se întrevăd frumoase per
spective, ca Aurel Bălăianu, Gigei 
Anghel, Claudiu Zanier.

Este lăudabilă preocuparea clu
bului Steaua pentru a avea în per
manență un lot valoros, ca și a an
trenorilor respectivi de a conduce 
pe drumul măiestriei sportive pe ti
nerii de pregătirea cărora se ocu
pă. Dar, din păcate, reprezentanta 
clubului Steaua este singura echipă 
care s-a comportat la un nivel su
perior pe tot parcursul turneului 
final al diviziei de lupte libere.

Făcînd o succintă trecere în re
vistă asupra concursului recent în
cheiat, constatăm că formațiile cla
sate pe locurile următoare se situ
ează la un nivel valoric mult infe
rior echipei campioane. Decalajul 
existent s-a concretizat într-o serie 
de victorii facile ale campionilor, 
de cele mai multe ori la scoruri 
categorice, situație care a făcut ca 
disputa pentru primul loc să nu fie 
la nivelul unei finale de campio
nat, așa cum ne-am obișnuit să ve-

mult pentru locurile următoare din 
clasament.

Formația clasată pe locul II, Di
namo Brașov, are meritul de a le 
fi învins, fără discuții, pe toate ce
lelalte patru finaliste. însă. în par
tida decisivă cu formația Steaua, 
unii dintre elevii antrenorului Ion 
Bătrîn ne-au dat prilejul să consta
tăm că nu dispun de suficiente re
surse morale, deoarece puteau ob
ține un rezultat mai strâns în fata 
campioanei, cu condiția ca să-și va
lorifice la maximum posibilitățile. 
Confruntarea dintre cele două for
mații s-a încheiat însă cu un re
zultat (28,5—9,5) edificator asupra 
diferenței de valoare existente. Po
sibilitățile tinerilor sportivi brașo
veni le dădeau totuși dreptul sus
ținătorilor echipei de la poalele 
Tîmpei să aștepte mai mult de la 
favoriții lor. Formația Dinamo, deși 
tînără, are în componenta sa lup
tători cu frumoase calități, mulți 
dintre ei selecționați în diferitele 
loturi naționale. Cînd afirmăm a- 
ceast.a ne gîndim la sportivi ca 
Emilian Cristian (campion de se
niori), Crigoro Condraf, Viorel 
Gheorghiu, Gheorghe Dobrănel etc. 
Dar, turneul final de la Floreasea 
a mai scos în evidentă excelenta 
comportare a încă unui sportiv de 
la Dinamo Brașov, reprezentantul la 
categoria cea mai mică, Octavian 
Feher. Alături de Emiîlan Cristian, 
tînărul dinamovist a realizat cel 
mal mare număr de puncte dintre 
toți componențil echipei. De altfel, 
aceștia sînt singurii care și-au de
pășit și adversarii din formația 
campioană. Restul dintre reprezen
tanții secției Dinamo Brașov pe ca
re i-am amintit au luptat lipsiți de 
convingerea obținerii succesului și, 
firește, au fost învinși.

Dintre celelalte finaliste, o im
presie mai bună au lăsat echipele 
Steagul roșu Brașov (pentru valoa
rea unor luptători la categoriile 
mici și forma sportivă arătată de 
majoritatea echipei). C.S. Tîrgovișle 
(prin ambiția deosebită cu care au 
luptat componenții săi în meciurile 
decisive) și Rapid. Cealaltă parti
cipantă la turneul final. Dunărea 
Galați, prezentîndu-se cu cîteva in
disponibilități cauzate de unele ac
cidentări (A. Neagu, P. Poalelungi), 
n-a putut obține rezultatele de care 
ar fi fost capabilă.

Este îmbucurător faptul că a- 
ceastă fază finală a diviziei a oferit 
prilejul remarcării unor tineri 
necunoșcuți pînă acum, dar și con
statarea saltului valoric înregistrat 
de artii.”Tn ‘primă categorie se în
cadrează tînărul Gheorghe Bărcu 
(Steagul roșu), care din cele cinci 
meciuri susținute a obținut patru 
victorii și un rezultat egal. Este in
teresant ds amintit că Bărcu prac
tică luptele de numai un an. în 
cea de-a doua categorie intră Gigei 
Anghel (Steaua), Ion Chitea și N. 
Dorobanțu (Rapid), Constantin Pa- 
raschiv (Steagul roșu), Octavian 
Feher și Ion Lup (Dinamo).

superior] intră în posesia titlului ® Vasile Georgescu
campion național la șah prin corespondență

Ieri a avut loc, în sala Construc
torul din Capitală festivitatea de în
chidere a celei de a 37-a finale a 
campionatului național de șah. Prof, 
univ. Ion Gudju, președinte de onoare 
al F.R.S. a înmînat lui Mihai Șubă 
(Universitatea București) diploma 
pentru locul III ocupat la actuala 
ediție a întrecerii. Cele peritru locu
rile I și II, precum și medalia de 
campion, urmează să fie atribuite 
abia după disputarea meciului de 
baraj dintre Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocâitea, clasați la egalitate 
în turneul încheiat miercuri seara. 
Totodată, maestrul Vasile Georges
cu (A.S.E. București) a fost decla
rat campion national la șah prin 
corespondență. în urma încheierii 
turneului final al acestei competi
ții.

Dr. Octav Troianescu, antrenorul 
echipei naționale, a făcut, în con
tinuare, scurte adnotări tehnice asu
pra finalei șl a evoluției jucători
lor. El a apreciat că nivelul de joc 
al șahiștilor noștri fruntași a Înre
gistrat un oarecare progres, a sub
liniat caracterul de luptă pc care 
l-a avnt actuala întrecere, echilibrul 
de forțe ce a caraeterizat-o. Dar, 
din analiza partidelor disputate, a 
reieșit că s-au comis destul de mul
te greșeli (unele chiar elementare), 
ceea ce denotă serioasele 
existente încă la capitolul 
tlrii teoretice, al calcului și 
pinlril nervoase.

Acum, atenția iubitorilor 
este îndreptată, spre meciul
raj Gheorghiu—Ciocâitea. El va a- 
vea loc în a doua jumătate a lunii 
decembrie, urmînd să se joace 4 
partide. în caz că la sfîrșitul lor re
zultatul de egalitate va persista, 
Florin Gheorghiu va intra în po
sesia titlului, deoarece are în finală 
un punctaj al coeficienților superior

reprezintă 
în 
de 
de

Gheorghiu și 
al 11-lea meci 
campionateloristoria

șah ale României. A- 
statistică le reamintim 
zece :

(116,50 față de 112,25) și victorie în 
întîlnirca directă.

întîlnirea dintre
Ciocâitea 
de bataj 
naționale 
matorilor
pe celelalte

1949 : Șt. Erdely — Șt. Szabo 3—0, 
1951; G. Alexandrescu — T. Flon- 
dor 2—2 (titlul a fost atribuit amîn- 
durora), 1951: V. Ciocâitea—O. Tro
ianescu 2','z—'/>. 1953 : I. Bălanei 
cîștigă meci-turneul de baraj cu 
O. Troianescu si P. Voiculescu), 
1955: I. Bălănel—V. Ciocâitea 3-1, 
1957 : O. Troianescu—A. Gunsber- 
ger 2—0. 1959 : V. Ciocâitea—Gh. 
Mititelu 3—1. 1962: Fl. Gheorghiu 
—Al. Giinsberger 3—1, 1969: V. Cio
câitea—-I. Szabo 2-/2—F<â, 1970: V. 
Ciocâitea—FI. Gheorghiu 3’.'?—3'/j 
(titlul i-a fost atribuit lui Ciocâitea 
pentru că era campion din anul 
precedent).

Născut la 2 octombrie 1949 tn orașul Cluj, 
începe să frecventeze in 1953 secția de scri
mă a S.P.C. (actualmente, C.v.M.B.) unde 
primește îndrumările antrenorului J. lstrate. 
Devenind student al I.E.F.S. se transferă la 
clubul Institutului (1967) unde este pregătit 
de antrenorul M. Ghimpușan pini în anul 
1972 clnd începe să se ocupe de antrenamen
tul floretiștilor de la I.E.F.S. S. Poenaru.

A făcut parte din echipa care a cîștigat 
titlul balcanic in 1909 (Zagreb) șl 1972 (An
kara). Locul II în proba individuală in 
C. B. din 1972. De trei ori. finalist tn cam
pionatele naționale de juniori. Anul acesta, 
a cîștigat titlul de campion universitar, a 
ocupat locul III în campionatul național și 
in Cupa României. A fost finalist tn turneul 
internațional de la Bonn (accidenlîndu-se, a 
abandonat după primul asalt). A terminat 
cursurile I.E.F.S.-ulul In această toamnă.

V. CH.

După cum se poate vedea din 
scurtul palmares al acestui flo- 
retist, el nu a reușit să urce 
niciodată pînă în vîrful pira
midei în campionatul seniorilor. 
Și totuși, T. Petruș a făcut a- 
deseori dovada calităților sale 
și, mai ales, în recentul Cam
pionat balcanic, în care a ter
minat învingător. Unul din foș
tii săi dascăli în mânuirea flo
retei afirmă că Petruș, în mo-, 
mentul în care se apropie de 
victorie, nu mai trage pentru 
rezultat, ci pentru public. Proas-

patul campion balcanic ne-a 
mărturisit, la rîndul său : „A- 
bia acum am început să simt 
că am devenit mai matur ca 
scrimer". Ni se pare foarte sin
ceră afirmația sa, dar ea îl o- 
bligă, de aici înainte, la o pre
gătire mai sîrguincioasă, la o 
rezolvare cu adevărat matură a 
situațiilor atît de neprevăzute 
ce se pot ivi în timpul ttftuf,fi 
asalt, la rezultate superioare, pe * 
măsura calităților de care nu 
duce lipsă.

I
SPORTUL GALAȚEAN

(Urmară din pag. 1) ționarea cunoștințelor tehnice, aceia au toate șansele să reușească In a- ceastă dură disciplină sportivă. Ceilalți...Discuția cu acest șlefuitor de talente a continuat mult în seara aceea, pînă cînd și cel din urmă pugiliști gălățeni își terminaseră dușul șl, Imbrăcați in haine de stradă, așteptau ultimele indicații ale maestrului Mihai Petre. Atunci l-am cunoscut și pe doi dintre cel mai activi susținători ai secției, maistrul Constantin Chirvase și ing. Mihai Apostolice, amîndoi salariați al I.C.M.S.G., care, ca In multe alte situații, erau alături de pugiliști! gălățeni.

odată ascensiunea. De multe ori ii iăsăm să se pregătească chiar mai mult decît ar fi nevoie pînă ce ii programăm să boxeze. Unii dintre ei vin la noi rugîndu-ne insistent să-i lăsăm pe ring. Și nu cedăm, decît atunci cind sîntem siguri că nu greșim. Sînt situații în care, unii chiar abandonează ideea practicării boxului pentru că nu ■ le dăm meciuri atunci cînd cer ei. Dar, nu-i nimic. In fond, este și acesta un mijloc de selecție. Cei ce se dovedesc tenace, disciplinați și capabili să muncească mult și cu răbdare pentru perfec-
LICEUL CU PROFIL DE ÎNOT Șl GIMNASTICA LA PRIMUL AN DE 

EXISTENȚĂnMi^mărt !i(’lll—*^I) ‘se găsesc o serie de ■ talente de la care se așteaptă performanțe într-un viitor nu prea îndepărtat, ca Olimpia Tofan, Mariana Miron, Mioara Gerea, Alexandrina Cristea, Viorica Rusu, Cristian Banu, Tudorel Vladimirescu ș.a.Profesorii C. Popescu, I. Bachner, I. Ungureanu, antrenorii Rodica Huș- tiu si D. Mititelu au inițiat o acțiune demnă de toată lauda. Copiii din primele trei clase ale școlilor generale apropiate de Liceul nr. 4 își efectuează cele trei ore de curs, săp- tămînale, învățînd să înoate. Așa au luat ființă primele clase de în,dt ale acestei unități sportive școlare. A- cum, selecția a început și la nivel de grădinițe. Cum altfel ar putea lua ființă viitoarea clasă I a liceului ? Despre roadele muncii acestui colectiv de antrenori nu se pot spune prea multe lucruri. Este încă prea devreme. Cursurile au început numai de două luni. Dar, cu siguranță că o activitate astfel organizată nu poate să se încheie decît cu rezultate bune. Ar fi și păcat ca un oraș ca Galațiul, situat la Dunăre, să nu dea loturilor naționale sportivi valoroși, de care înotul, trebuie să recunoaștem, duce lipsă.O situație asemănătoare am întîl- nit și la sala de gimnastică a Liceului nr. 4. Cei șase profesori specializați în această disciplină sportivă, Drăguța Manolescu (șefa catedrei), Antoaneta Vasiliu, Maria lonescu,

Primele zile de școală ale anului . școlar 1973—1974 au însemnat începutul activității organizate la Liceul tir. 4 cu profil de înot și gimnastică. Bazinul acoperit, situat în imediata apropiere a liceului, găzduiește pregătirea micuților înotători, cel mal
PASIUNEA LUI TEODOR 

GRIGORIUIn rîndul sporturilor îndrăgite de tineretul din Galați se numără și tenisul de masă. Flacăra a- cestei discipline, care a adus multe satisfacții iubitorilor sportului din țara noastră, este menținută aprinsă industrial de in acest centru activitatea laborioasă și plină de pasiune a unui instructor voluntar — TEODOR GRTGOR1U. Fost sportiv de performanță, șeful de birou de la Ș. N. Galați se ocupă de' mai bine de patru ani de instruirea și afirmarea elementelor de perspectivă de la centrul de antrenament sl clubului Oțelul, frecventat cu regularitate de peste 40 de copii, selecționați cu ocazia concursurilor special organizate.Munca perseverentă și competentă a acestui neobosit instructor s-a concretizat în depistarea . și pregătirea unor sportivi ea Adrian Panait, Vaieriu Stoian, Mircea Lazar, care împreună au cîștigat titlul de echipă campioană (cat. 13—14 ani), în anul 1972. Echipa antrenată de T. Crigoriu a activat și în cadrul diviziei naționale dă juniori, dar lipsa unui sprijin corespunzător din partea celor în drept a făcut ca formația gălă- țeană să nu se poată menține în eșalonul fruntaș. Dificultățile în- timpinate de acest pasionat activist nu l-au determinat să renunțe la plăcerea de a împărtăși din cunoștințele sale copiilor gălățeni. Holul Palatului sporturilor— care ține loc de sală de antrenament pentru tenisul de masă- nu poate face față numărului mare de tineri ce doresc să practice acest sport.
mulți elevi în clasele I, a II-a și a III-a, printre ei fiind ehiar și preșcolari. Aceasta nu înseamnă însă că unitatea sportivă școlară respectivă nu dispune și de înotători valoroși, unii dintre ei campioni naționali, la categoriile lor de vîrstă, ca Ștefan Mitu (100 m ■ Angela Bodor (100 și 50 m ori vicecampioni, ca Ionel tn — bras). De asemenea, — delfin), •

— spate), 
Luca (100 
în clasele

carențe 
pregă- 
al stă-

șahului 
de ba-

• 10 selecționate angrenate In prima ediție a

„Cupei județelor4* • La start — cei mai buni înotători

ai țării • Programul concursului poate fi îmbunătățit

O competiție . în premieră... în
cheie șirul concursurilor de înot 
de amploare din acest an. Pentru 
prima oară, federația de speciali
tate organizează în iarnă o între
cere în care angrenează pe cei 
mai buni înotători ai țării. Este

PATINATORII SIBIENI VOR EVOLUA IN POLONIA
Se știe că tinerii patinatori de la 

Școala sportivă din Sibiu au avut 
o frumoasă comportare în sezonul 
trecut, cîștigînd 12 titluri de cam
pioni la viteză, la diversele cate
gorii de vîrstă. Dornici de a obține 
rezultate și mai bune, sibienii 
s-au antrenat toată vara, pe uscat, 
sperând ca din luna octombrie să 
treacă la pregătirea specifică pe 
gheața patinoarului artificial din 
localitate, dat în folosință în toam
na anului trecut. Din păcate, ei 
nu au putut beneficia de pista re
dusă de gheața artificială, deoa
rece patinoarul a fost deschis (din 
cauza întîrzierii survenite în lucră
rile de amenajare a mantinelei) teziști cu reale perspective de dez- 
de-abia în ziua de 2 decembrie. voltare.

Peste cîteva zile, viteziștii din Si
biu vor efectua un turneu în Pb- 
lonia, iar după aceea vor intra di
rect în concursurile interne.

Firește că elevii, antrenorului 
Petre Tivadaru se vor strădui să 
se numere, din nou, printre ani
matorii competițiilor republicane, 
dar randamentul lor ar fi fost 
mult mai ridicat, dacă ar fi avut 
la timp posibilitatea să se pregă
tească pe gheață.

Printre cei care vor efectua de
plasarea în Polonia se află Sanda 
Frum, Carmen Dragoman, Marius 
Dobrescu, Ion Opincaru și alți vi-

Profesoara Antoaneta Vasiliu corectează execuția viitoarelor gimnaste gălățene.
Foto : Dumitru ALDEA — Galați 
sala noastră obține o performanță
răsunătoare, cum a fost cazul lui
Nicolae Martinescu, la Miinchen. în 
afară de el, Galațiul a dat nume
roși sportivi loturilor naționale de 
lupte : Panait Enache, Viorel Gheor
ghiu, Viorel Enache, Adrian Savlov- 
schi. Aurel Bucov, Ion Gabor, Ma
rin Dumitru și alții. Avem o exce
lentă bază de selecție la Liceul in
dustrial de construcții mașini, unde 
directoarea școlii, tov. Elena Vîlsan, 
ne acordă tot sprijinul. Dintre ulti
mele noastre descoperiri, Ad. Sav- 
lovschi, Mircea Danilov și Ion Tecu- 
ceanu sînt proveniți din 'această uni
tate de învățămînt.Programul de „încălzire" s-a terminat. începe antrenamentul propriu- zis de angajări în luptă pe perechi.

Mioara Constantinescu, Marcel Bu- 
joreanu și ion Popa au testat aproape 600 de copii preșcolari, din care au selecționat 36 pentru clasa I a liceului respectiv. Fetițele din clasa a 11-a, ca și cele care practică gimnastica ele aproape doi ani (clasa a III-a și a IV-e) au fost selecționate pe parcurs. Dintre cele mai talentate elfve, profesoara Drăguța Mano- 
lescu ne-a prezentat pe Liliana Tal- 
pău, Claudia Herman, Liliana Carp, 
Mirela Petcu, Carmen Tudor, Corne
lia Telarin .și Georgeta Ilie, fetițe de care colectivul catedrei își leagă speranțele primelor succese.Am asistat la unul dintre antrenamentele viitoarelor gimnaste gălățe- ne. Drumul spre performanța sportivă în această disciplină este extrem de anevoios... Dar cadrele didactice ale Liceului nr. 4 sînt înarmate cu suficiente cunoștințe metodice și multă răbdare.

publicane (clasată pe locul secund In seria sa, Dunărea Galați s-a calificat in ultima fază a competiției). în cealaltă parte, fon Donose — antrenor de 18 ani in Galați — conducea programul de „încălzire- al sportivilor de Ia greco-romane.tn rîndul celor două grupuri am recunoscut o serie de luptători consacrați ca Petre Poalelungi, Aurel Neagu, Vasile Rusu, Gheorghe Ciun- tu, Ștefan Buceag, Jan Teodoru, frații Savin (la libere) și Marin Dumitru. Viorel Gabor, Nicolae Horni- ceanii, Gheorghe Ciobotaru, Laurențiu Paraschiv, Mihai Viorel, Adrian Sa- viovschi (greco-romane), sportivi care au dat multe satisfacții antrenorilor lor. Cei doi tehnicieni își leagă
CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI Al ANULUI

AICI S-A INIȚIAT IN TAINELE LUPTELOR NICOLAE MARTINESCU
Ion Popescu, în prezent antrenorul secției de libere, își pregătea echipa pentru ultimele asalturi in cadrul turneului fina! al primei divizii re-Sala de lupte a clubului Dunărea era arhiplină la ora vizitei noastre. Intr-un colț, fostul multiplu campion național (pornit tot din acest oraș).

Din această sală, unde exersează la sac cîțiva pugiliști gălățeni, au pornit 
multe -demente spre loturile naționale.

C.v-LI-M Luni. 10 decembrie. Ia 
ora 18. la sediul C.M.E.F.S. București, 
va avea loc plenara Comisiei municipala 
de ciclism.

Deși anul 1973 nu s-a încheiat, tehnicienii C.J.E.F.S. Galați au 
stabilit clasamentul primilor 10 sportivi ai anului. Iată-i : 1. Mircea 
TONE (box), 2. Sandu TIRIlA (box), 3. Aurel NEAGU (lupte libere), 
4. Marin DUMITRU (lupte greco-romane), 5. Ilie BAlES (popice) (>' 
Gheorghe ANGHEL (aeromodelism), 7. Iosif TISMANĂRU (popice) 
8 .Radu DUMITRESCU (volei), 9. Constantin HORNEA (handbal). 10 
Gheorghe BURUIANA (atletism).

multe speranțe de o serie de juniori 
ca Viorel Gabor, Mihai Dumitru (fratele lui Marin Dumitru), Ion Te- 
cuceanu, Sabin Achiriloaie (campion republican la cat. 65 kg, și care cînd a venit in secție nu cîntărea mai mult de 35 kg), Zaharia Felea (la greco-romane) și Vasile Gheorghiu (fratele lui Viorel), Ion Varvare, 
Gheorghe Buceag — sportivi remarcați și de federație.

Activitatea noastră se bazează mai 
mult pe munca de instruire a juniorilor — ne spunea antrenorul I. .Do
nose. De altfel, în formațiile noastre 
care activează în campionatul pe c- 
chipe sînt incluși mulți tineri’ luptă
tori. Este și foarte plăcut să-i vezi 
pe acești copii cum cresc, se dezvol
tă și devin luptători capabili să clști- 
ge titluri de campioni naționali. Să 
fim sinceri, pentru noi este a mare 
mlndrie clnd un sportiv plecat din

Pe o margine a saltelei, doi sportivi luptă cu indirjire. Pe unul dintre ei îl recunoaștem. Este componentul echipei naționale participantă ia C.E. din acest an. Marin Dumitru. Numele celuilalt ni-1 dezvăluie antrenorul Donose : „este Mihai Dumitru, frate
le mai mic al lui Marin. De multă 
vreme îmi spune că vrea să-1 în
vingă pe fratele său. Nimeni nu l-a 
luat în serios, dar se pare că visul 
lui nu este irealizabil și momentul 
este pe aproape. N-are decît 17 ani și m-a rugat de multe ori să-I intro
duc și. pe el în echipă. Ca să-l În
văț minte, l-am folosit intr-o etapă, 
la Tuicea. Rezultatul : mi-a cîștigat 
amlndouă meciurile prin tus fa cat. 
48 kg. Apoi a trebuit să-1 mențin 
tn echipă. Cuni altfel aș fi putut să 
scap de • - - 
dinars, 
departe

el ? Are o ambiție extraor- 
Fu cred cS va ajunge mai 
decit fratele său“.

vorba de „Cupa județelor"’, Com
petiție pe echipe, gen niiilt gustât 
de amatorii acestui sport.

Și-au anunțat participarea 10 se
lecționate 
centrele în care există o activitate 
regulată în tot timpul anului. Fie
care echipă va fi alcătuită din cîte 
un sportiv de probă la fiecare ca
tegorie de vîrstă : seniori, juniori și 
copii categ. A, B și C. Regulamen
tul prevede că absența unui îno
tător la o probă, indiferent de ca
tegorie, va fi penalizată cu două 
puncte. De asemenea, este subli
niată obligativitatea fiecărui spor
tiv de a lua startul numai în ca
drul categoriei sale de vîrstă.

întrecerile au fost programate în
tre 27 și 29 decembrie. în trei o- 
rașe, formațiile participante fiind 
împărțite pe zone geografice după 
cum urmează : CLUJ — Sibiu, 
Mureș și Cluj : REȘIȚA —■ Timiș, 
Bihor și Caraș-Severin ; PLOIEȘTI
— Brăila, Galați, București, Pra
hova. La sfîrșitul concursului vor 
fi desemnate cele trei cîștigătoare 
ale zonelor pe baza unor clasa
mente clasice : 5 p — locul I, 3 p
— locul II, 2 p — locul III și I p

— locul IV la fiecare probă, ștafe
tele fiind punctate?'dublu.

Ideea organizării acestei compe
tiții ni se pare excelentă, tehni
cienii avînd o bună posibilitate de 
evaluare a actualului stadiu de 
pregătire (în primul ciclu) al ce
lor mai buni înotători din țară. 
De aceea, credem că măsura 
limita numărul de probe în 
trei reuniuni nu era indicată, 
în contradicție cu scopul însăși al 
competiției. Astfel, exact la cate
goriile de vîrstă (copii 
A și B) unde se pune 
sporit pe pregătirea de 
tensitate lipsesc o serie 
clasice: probe de 100 
înotători de 11—12 ani 
probe de craul (100, 200 
pentru cei de 13—14 ani. De ase
menea pare curios faptul că toc
mai în acest ciclu de pregătire, 
cînd tehnicienii insistă în vederea 
unor acumulări cantitative (înot 
lung), sportivii în vîrstă de 14 ani 
înoată doar o probă de 800 m. 
Iată de ce considerăm că un Studiu 
mai atent al programului de con
curs este absolut necesar, pentru 
ca această Cupă a județelor să se 
poată ridica la pretențiile unui con
curs de asemenea amploare ; mai 
ales că, adăugarea unor probe în 
fiecare reuniune nu implică nici 
un fel de cheltuieli financiare în 
plus. (a. v.).

complete reprezentînd

HANDBAL In perioada 9—16 ia
nuarie. se va organiza în Capitală cursul 
de perfecționare a antrenorilor și profe- 
sorilor care activează la echipele divizio
nare de juniori $1 ișeâlart 
feminin). Cursul este organizat de feder 
rația de specialitate în colaborare ' cu 
M.E.I. și va COnta drept reciclare pentru 
profesorii de educație fizică <3 INTRE 
4 ȘT 6 IANUARIE se va desfășura turul 
Concursului republican rezervat juniori
lor ii și in. Jocurile vor avea loc în 
orașele Piatra Neamț, Călărași, Pitești, 
Brașov, Tg. Mureș și Timișoara — pen
tru echipele de juniori II. Iași, Ploiești. 
Constanța, Sibiu. Cluj si Reșița — pen
tru cele de juniori TU. Reamintim că 
partidele se desfășoară pe teren aco
perit, după un sistem fulger (2 reprize 
a cîte 15 minute, cu pauză de un minut) 
• LA TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
la Rostock, programat între 5 și 7 ia
nuarie, țara noastră va fi reprezentată 
de formațiile I.E.F.S. București (femi
nin) și Mlnaur Baia Mare (masculin)

POPICE tn cadrul campionatului 
masculin al Diviziei A s-au jucat două 
partide, contind pentru etapa a Virr-a 
(9 xii) și a ix-a (16 XTi) : jiul Fetrila 
— Voința Tg. Mureș 5124 — 4773 pd șl 
respectiv, Voința București — Rafinăria 
Teleajen Ploiești 5074—503) pd. DaCă In 
primul joc gazdele au do .inat cu auto
ritate, avînd în Torok (891) și Biciușci 
(878) cel mai preclșl jucători, tn cel dB 
al doilea oaspeții au opus o dîrză re
zistență. plerzind, în final, la o diferență 
mică. De la Rafinăria excepțional a jucat 
Gh. Silvestru — 948 pd el fiind șl per
formerul reuniunii, iar 
cătorul nr. 1 a fost C.

de la Voluta ju- 
Voicu — 917 pd-

de a 
cele 

fiind

de categ. 
un accent 
mare in- 
de curse 

m pentru 
și cîteva 
și 400 m)

SĂRITURI IN APA. 
competiție de încheiere _ ___
„Cupa județelor- se va desfășura, 
zilele de 15 șl 16 decembrie, la Cluj.

VOLEI Meciurile din etapa Interi* 
medlară (penultima a returului) din ca
drul Diviziei A, desfășurate la ore mal 
tirzil. miercuri seara, au fost astfel co
mentate de corespondenți noștri I. lo- 
nescu, șt. Gurgui șl M. Nicolae • ri 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — PENICI
LINA IAȘI (1—3). Doar ultimul set s-a 
ridicat peste nivelul general modest al 
jocului, și aceasta datorită deselor răs
turnări de scor. S-au remarcat Aurora 
Popența, Lucreția Grigorescu (Universi
tatea), Adriana Albiș și Auțella CăuncJ 
(Penicilina). Arbitri : I. Petrovlci ți 
R. Farmuș (din București) ® C.S.iu. > 
SIBIU — „U-CLUJ (3—1). în ciuda scoru
lui oarecum detașat cu care au clștl- 
gat localnicele, meciul a fost, in majori
tatea timpului, dramatic, s-au remarcat 
Heidrun Schunn, Marinala Milea, Marcela 
Prlpiș si Margareta Vasiu (C.S.M.). Ma
riana Petrescu, Doina Meseșan și Car
men lonescu (,.U“). Au arbitrat D. Ră- 
dulescu și V Voicu din București ® 
DINAMO — I.E.F.S. “ - -------- - '
de un nivel tehnic 
și 46 de minute de 
nit dinamovistelor. 
cedlnd însă un set 
rul mai disputat. Au condus bucurește- 
nii V. Savu și Eug. Vinti’escu • I.E.F.S. 
BUCUREȘTI — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA (3—2). studenții timișoreni cu 
evoluat cu multă ambiție și la un nivel 
superior față de alte partide susținute 
în București. Ei au condus cu 2—1 W. 
seturi și aveau chiar perspectiva de a. 
învinge în patru seturi, ceea ce le-cr fl 
dat posibilitatea să spere la califlcetea 
în turneul pentru locurile 1—6. Au cedat 
însă setul 4. Ieșind practic din lupt.» 
pentru calificare, ca și bucureșteniL (a- 
menințați de o eventuală victorie a Viito
rului la Bacău cu C.S.U. Galati). I.E.F.S. 
s-a comportat mal Slab ca de obicei. 
Arbitrajul cuplului V. Pavel — Em. Cus
tom a fost foarte bun.

Tradiționala 
a sezonului n>

(3—1). Partida a fost 
scăzut. După o oră 
joc. victoria a reve
la un scor comod, 
în prelungiri, singu-
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...Strimbeanu - Sătmăreanu, Smith—Van Dillen
Nici nu se putea altfel : cind spuneam și scriam 

cu o mare siguranță că nu mai avem de ce și pen
tru ce șâ ne uităm Id fotbcl, pe vremea cea mai afu
risită, întrunite fiind și toate condițiile ca băieții să 
nu mai dea nimic din ei, — tocmai în momentul 
celui mai Viguros scepticism, ca de obicei, a apărut 
din senin, dacă așa se numește cerul zilei de dumi
nică, meciul Stelei cu Craiova, meci de fotbal, fru
mos, nebun, repede, cu bombe, bare, driblinguri, pase 
in adîncime și tot ce e trunfanda. Se zice câ și în 
alte locuri s-ar fi jucat fotbal... Ca 
să vedeți cum stăm și ce leafă luăm 
— vorba cîntecului.

. „U“. Craiova continuă să-mi placă.
Gustul meu personal merge nu 

spre Marcu, nu spre Deselnicu, nici 
spre Boc — ochiul meu îl îndrăgește 
pe Strimbeanu. Mie mi se pare — 
lingă Obiemenco — omul de bază, 
și nu voi ezita sâ-l dau printre cei 
5 mari ai anului fotbalistic, cu toate 
că nu văd care ar fi în 1973 omul 
nr. 1 pe ramură. „Steaua" — cu îna
intarea ei omagiată și de Guliver 
cînd a ajuns în țara piticilor și s-a 
dus să vadă cum se joacă acolo fot
bal — nu poate trăi deocamdată 
fără Sătmăreanu, fără Dumitru, fără Pantea, fără 
Nae lonescu, oase bătrine, de care nici eu nu mă 
pot despărți, căci ne cam leagă o viață de vetera
nii aceștia, și ce viața... Oricîte pamflete am auzit 
la adresa lui Sătmăreanu, — eu nu mă pot uita la 
el decît cu drag. Duminică a fost admirabil, pe 
dreapta, și nu știu cum să-i zic să nu se lase deru
tat de vorbele grele din jur. Cred că nu trebuie să-i 
zic e tare și se descurcă și fără mine.
Mai bine ’sa se uite la Newcombe, la Ldver, chiar șl 
Id Rosewall, — sportul, ca orice înțelepciune, are 
nevoie de „Lătrini"...

După cum, în aceeași ordina de idei a meciului 
Steaua — „U", n-am auzit ca la Cleveland, grupul 
de australieni să le fi cîntat lui Smith și Gorman, 
acea melodie Ineptă : „Ați mîncat bătaie, ați mîncat 
bătaie I..." Dor n-aș jura câ pe aici, prin București, 
la auzul acestei vești uluitoare, că americanii pierd 
Cupa Davis, acasă, cu 0—5, cîteva spirite n-au cîn
tat In sinea lor acest refren jalnic, gîndindu-se câ 
Smith — Van Dillen, la dublu, au fost exact ca 
Tiriac — Năstase, anul trecut la București... La orice 
nivel, contraperformanța face parte din sport, trebuie 
sâ nu știi ce-i aia sport ca să uiți câ performanța 
naște contraperformanțâ, căci de-aia sportul e sport

®3

INIȚIATIVE

„Cind am văzut devizul, ne-am 
spus că va fi foarte greu să amena
jăm popicăria, atit de mult dorită de 
muncitori. Această bază sportivă ar 
fi costat 300 000 de lei".Ne aflăm in stația C.F.R. Ploiești- Sud, împreună cu președintele comitetului sindicatului de linie, tovarășul 
Ștefan Mitrescu, ale cărui cuvinte le-am reprodus între ghilimelele de mai sus.

—- Totuși popicăria este gata și nu 
reiese de nicăieri că ați fi cheltuit 
atit de mulți bani. Așa este 7Punindu-i astfel întrebarea, interlocutorul ne-a invitat chiar în tribuna arenei de popice și, pe tabla pe care se înscrie punctajul meciurilor, a Început să aștearnă cifre care, însă, nu reprezentau sume investite multe, foarte multe ore de voluntară. . ..Șfe s.

„Am apelat Ia muncitorii 
cele 22 de unități C.F.R. ale

ci 
muncă

de Ia 
---- --- ---- ------- ---------- -----noastre 
pentru a găsi o modalitate de ame
najare a popicăriei" — ne spune pre
ședintele comitetului sindicatului. 
„Ei s-au oferit să lucreze în orele li
bere, să confecționeze, din deșeuri, 
toate lnștalațiile necesare. In felul 
acesta, cam în trei săptămîni, popi
căria a fost terminată. Așa se expli
că faptul că nu am cheltuit nici un 
leu pentru construcția arenei".Beneficiara instalației acoperite de popice este asociația sportivă Locomotiva Ploiești. In imediata vecinătate au mai fost confecționate, tot prin muncă voluntară, două platforme pentru tenis de masă (din beton) și s-a amenajat un teren de tenis acoperit cu zgură. Două terenuri, unul de handbal și altul de volei, au fost — de asemenea — amenajate la depoul de locomotive, iar în stația Ghighiu — un teren de fotbal.Iată cîteva din constatările noastre..Abia încheiat campionatul asociației la volei (8 echipe), la handbal (4 echipe), la șah (100 de participant) — a și debutat o altă competiție : „Cupa 30 Decembrie”, la șah, tenis de masă și popice. S-au înscris la întreceri (ale căror prime.. etape pe grupe sindicale au și început) muncitori de la depoul C.F.R. Ploiești, de la Secția L4, de la revizia de vagoane Ploiești-Sud. Secretarul asociației sportive, Dumitru Teodorescu, ne spunea că a primit și înscrierile pentru întrecerile de orientare turistică și concursurile de schi, amîndouă competițiile urmînd a avea loc la Bușteni.„Sprijinul ce l-am primit de Ia responsabilii de grupe sindicale, mobilizați și ei în acțiunile sportive de masă, a fost de natură să ne asigure in și mai mare măsură că întrecerile inițiate de asociație găsesc audiență printre muncitori. Pot afirma — este de părere președintele comitetului sindicatului — că organizatori de grupe cum ar fi Die Iloiu, de la exploa- tarc-camionaj, Ion Mihai, de la revizia-A-agoaue Ploiești-Sud, Dumitru ~ ’ '‘'.’I Ploiești-lă stația C T alții, au pe agendaV to > iUo I" Stația
î>Tor> M4, aar și lor de lucru, alături de alie probleme importante, organizarea cît mai bună a acțiunilor sportive de masă”.O discuție, la sfîrșitul investigațiilor noastre, cu secretarul comitetului de partid, tovarășul Alexandru Pavluc, ne-a întărit convingerea că sportul de masă este în centrul atenției tuturor factorilor, așa cum se cere în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului : „Ce trebuie să facem, în primul rînd, pentru ca prevederile Hotărîrii Plena-

ol oamenilor și nu al roboților, Ds aceea — cînd 
aud galeriile stupide fredonînd „Ați mîncat bătaie !“, 
ca duminică, pe „23 August", după un meci în care 
numai de bătaie n-a fost vorba, îmi permit și eu 
să-mi ies din pepeni. Dezgustătoare pornire a ființei, 
acest strigăt de proști în toată puterea cuvîntului I 
Cum poate să-ți vină în minte această legătură de 
cuvinte, după 
efori după ce 
frate ? Trebuie

«

ce-I vezi pe Strimbeanu, frint după 
auzi cum piînge inima în adversarul- 
să ai iască în suflet și nu mai spun 
ce în cap, ca să poți scanda o ase
menea

Dar 
ne țin 
U.T.A. 
echipă 
Rîmnicul Vîlcei ! — și mai ales, 
ales, mai ales, Progresul București e 
recordmană absolută ! La juniori — 
dar recordmană absolută :

13 13 0 0 37—2 26
De mult, cifra 13 nu mi-a sunat 

mai frumos ! De mult n-am mai citit 
un asemenea palmares în 
fotbalistică... Copiii aceștia 
cumpără toate lacrimile deși azi 
vem, seniorii, doar 13 puncte în cla

sament și duminică dăm cu Chimia acasă la ea. 
Numai că alta-i întrebarea : pe juniorii aceștia cine 
ni-i mai ia ? Văd ochi care sticlesc 
ghețată, gata să sară pe Parașcan 
Sînt oameni care au auzit de ei...

pornografie...
sa nu ne ambalăm peste cît 
balamalele : U.T.A. își revine, 
nu a murit, avem o nouă 
de Cupă — îi zice Chimia din 

mai

România 
ne răs- 

a-

prin pădurea în- 
și pe Paraschiv.

BELPHEGOR

CORESPONDENTA

lon Dumitru — comuna Gălbinoși, Jud. Buzău : 
Nu-i de mirare că numele lui Ion Dumitru „pe care-l 
purtați cu drag”, vă spune foarte mult. Unde nu 
m-ar chema pe mine Honore de Balzac ? Mă bucur 
că am ajuns să vă răspund, in sfîrșit, in săptămîna 
aceasta — după „bomba" și jocul tizului d-voastră 
In meciul cu Craiova, deși d-voastră mi-ați cerut să 
scandez aici „Hal Steaua" înaintea meciului cu „Poli" 
Timișoara. Cred că v-am nimerit bine, chiar și cu 
două luni întîrziere. Firește că v-ar prinde și mai bine 
dacă „Steaua" d-voastră v-ar răspunde prin rezul
tatele ei la fel de vesel ca mine, dar mai des, nu zic 
sâptămînal, dar nici din două în două luni.

re! Partidului să poată deveni reali
tate și in cele 22 de unități ale noas
tre, unde lucrează multe mii de mun
citori 7 Punîndu-ne această întrebare — ne spune secretarul comitetului de partid — am considerat că vom răs
punde în mod concret numai trecind 
imediat Ia acțiune. Prin comitetul 
sindicatului și asociația sportivă am 
lansat — atunci — invitație la ame
najarea unor baze sportive simple. 
Acestea sînt astăzi realitate. Accen
tul a fost pus, așa cum relata și pre
ședintele comitetului sindicatului, pe 
campionatul asociației. La un moment 
dat aveam o echipă de volei care ar 
fi putut promova in divizia B. Am 
amînat, insă, această tentativă, in fo
losul preocupărilor pentru acțiunile 
de masă. Părerea mea este că am 
reușit. Firește, nu ne vom opri aici".

ton GAVRILESCU

PUȚINE SURPRIZE
(Urmare din pag l)buie spus că nescontată a fost și victoria ca scor (3—0) obținută de Delta Tulcea în fața echipei Ș. N. Oltenița, aceea care eliminase în „16“-imi pc campioana Dinamo.A produs o oarecare surprindere și modul, dificil, in care s-a descurcat „U" Cluj, la Mediaș, in meciul ei cu divizionara C, Oltul Sf. Gheorghe (victorie la limită, cu 1—0) ca și a- ceastă propriul teren, a formației A. S. Armata Tg. Mureș în dauna echipei lui Halagian, Minerul B. Mare.Altfel, in rest, rezultate normale, învingătoarele U.T.A., Steaua, Politehnica Timișoara și Jiul confirmînd forma bună manifestată în acest sfîrșit de sezon, in campionat. Produce o frumoasă impresie îndeosebi sucesele U.T.A.-ci (neînvinsă de la 4 noiembrie) și Politehnica Timișoara, două echipe care, duminică, la Arad, se vor afla față în față intr-un promițător derby al Banatului.

ÎNCEPlND DE AZI, LA

calificare, in prelungiri, pe

★In ciuda terenurilor dificile, înghețate sau desfundate din cauza topirii zăpezii, acolo unde mercurul termometrelor a urcat peste zero grade, o serie de meciuri au furnizat întreceri de bun nivel tehnic. Este, în special, cazul jocurilor disputate la Deva (Politehnica Timișoara — C.S.M. Reșița), Drobeta Tr. Severin (U.T.A. — Sportul studențesc) și București (Jiul — Petrolul). într-adevăr, cel ce au urmărit jocul de la Deva au rămas sa
T

I 
CAMPIONATUL CAPITALII IA ARME CU AER I

POLIGONUL DINAMO

COMPRIMAT Șl PRIM A SELECȚIE PENTRU C.L DE SALĂ I
Deși sîntem la început de iarnă 

se poate spune că în actualul se
zon de tir în sală comisia munici
pală de tir de pe lîngă C.M.E.F.S. 
București și-a făcut pe deplin da
toria, organizînd o serie de com
petiții la care au participat nume
roși țintași, atît fruntași cît și în
cepători. . Au avut loc pînă acum 
trei etape ale campionatului divi
zionar la arme cu aer comprimat, 
iar începînd de azi și pînă dumi
nică se va disputa campionatul Ca
pitalei. La confruntarea ce va avea 
loc în sala de la poligonul Dinamo 
se vor întrece pentru cucerirea ti
tlului de campion al Capitalei, la 
armă și pistol, seniori și juniori, 
aproape 200 de trăgători.

Se anunță o întrecere interesan
tă, așa cum au fost, de altfel, șl

precedentele concursuri organiza
te de comisia municipală, la care 
o serie de sportivi fruntași, cum 
sînt Dan Iuga, Petre Sandor, Eu
gen Satala, Mariana Feodot, Ani- 
șoara Matei, Ana Buțu ș.a. au ob
ținut rezultate valoroase, unele 
foarte apropiate de recordurile ță
rii, nemaivorbind ds numeroasele 
noi recorduri personale.

La competiție, care începe azi 
de la ora 9, vor fi prezenți toți 
fruntașii genului — au fost invi
tați cîțiva trăgători și din provin
cie — deoarece ea constituie și pri
ma verificare pentru alcătuirea lo
turilor în vederea campionatelor 
europene de sală, ce vor avea loc 
în februarie 1974 în Olanda, la 
Enschede.

tislăcuți de tendința de joc modern in evoluția lui „Poli", al cărei „11" a dovedit, pe lingă o bună mobilitate, și o permanentă orientare spre gol, declanșind atacuri, pe cît posibil, directe, frontale.Unul din meritele antrenorului Ion lonescu este acela de a fi reușit sâ aducă la unison, să închege intr-un tot armonic, atuuri de nuanță diversă, cum ar fi, de exemplu, combativitatea lui Lața cu experiența lui Surdan.Cuvinte dintre cele mai frumoase și despre jocul desfășurat Tr. Severin, unde U.T.A. studențesc au furnizat, se meci de bună factură, in nului denivelat”. Elevii lui culescu, în pofida faptului câ au părăsit terenul învinși, au prestat unul dintre cele mai bune jocuri ale lor in acest sezon, bazat pe o mobilizare exemplară care a permis cohaponen- ților echipei un travaliu imens. Neșansa (dacă o putem numi astfel) formației bucureștene, a constat in faptul că ea a întilnit în U.T.A. o e- chipă decisă să-și continue frumoasa ei serie și în sinul căreia jucătorii cu o mare experiență competițională, Broșovschi, Dornide, Fojoni, Popovici, Kusi, s-au priceput să taie din elanul formației studențești și să puncteze în momentele decisive ale partidei.Un meci desfășurat mai puțin sub semnul echilibrului s-a consumat la Galați între Steaua și S. C. Bacău. Aici, însă, suspansul a durat mai puțin și pentru faptul că Steaua a avut, și da astă dată, în persoana lui Dumitru, pe jucătorul inspirat și laborios. Din pasele lui, prin surprindere, s-au născut golurile 1 și 2 cu care steliștii se desprinseseră in cîș- tigători, în mai puțin de o jumătate de oră la 0—2 băcăuanii ințelegînd că nu mai pot răsturna rezultatul.Lîngă toate aceste aspecte de care vorbim cu satisfacție, optimile Cupei au așternut, nedorit, și cîteva fapte mai puțin plăcute. Ne referim la meciul de o mai slabă factură. Chimia — F. C. Argeș, din cauza numeroaselor faulturi și a deselor vociferări, precum și la arbitrajele — notate cu calificativul slab — prestate de C. Niculescu și S. Drăgulici la meciurile Jiul — Petrolul și, respectiv, U.T.A. — Sportul studențesc.Cam atit despre „optimile- Cupei.

la Drobeta și Sportul spune, „un ciuda tere- Angelo Ni-

I competiție care îșl va disputa celelalte etape ale el, sferturile, semifinalele și finala, la primăvară...I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I
I

Încheierea consfătuirii cu antrenorii
CENTRELOR COPII Șl JUNIORI

Timp de trei zile (3—5 decem
brie) s-a desfășurat, la București 
consfătuirea cu antrenorii din cen
trele de pregătire a copiilor și ju
niorilor și profesorii de Ia secțiile 
de fotbal din unitățile școlare. S-a 
analizat. în spirit critie, activitatea 
celor 45 de centre finanțate de 
F.R.F., participanții la lucrările 
consfătuirii luînd cunoștință, apoi, 
de noul regulament de funcționare 
a acestor centre. Cea mai mare 
parte a consfătuirii a fost rezer-

vată, însă, particularităților proce
sului de instruire Ia diferite grupe 
de vîrstă ale copiilor și juniorilor.

Antrenori cu vechi ștat0 de ser
viciu în acest important eșalon al 
fotbalului nostru afirmau, după 
cele trei zile de dezbateri, că a 
fost cea mai reușită consfătuire de 
acest gen la care au participat.

Dar, asupra principalelor pro
bleme dezbătute vom reveni cu o 
suită de materiale.

ARBITRII ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI B
SERIA I

Știința Bacău — C.F.R. Pașcani : 
C. Braun (Brașov) ; Metalul Mija 
— Oțelul Galați : Gh. Vasilescu II 
(București) ; Celuloza Călărași — 
Victoria Roman : M. Buzea (Bucu
rești) ; Ceahlăul P. Neamț — Pro
gresul Brăila : M. Haimovici (Bucu
rești) ; Constructorul Galați — Glo
ria Buzău : I. Chiiîbar (Pitești) ; 
C.S.M. Suceava — Metalul Plopeni : 
T. Cîmpeanu (Beclean) ; Delta Tul- 
cea — F. C. Galați : C. Manușaride 
(București) ; C.S.U. Galați — Viito
rul Vaslui : Gh. Limona (Bucu
rești) ; Caraimanul Bușteni — Pe
trolul Moinești : Gh. Micloș (Bucu
rești).

Metalul 
Tr. Severin — Dinamo 
M. Bădulescu (Oradea) ; 

Brașov — Metalul Bucu- 
Angheliu (P. Neamț) ; Gaz

SERIA A il-A
Ș. N. Oltenița — C.S.M. Sibiu: 

Alex. Ghigea (Bacău) ;
Drobeta
Slatina :
Metrom 
rești : I.
metan Mediaș — C. S. Tîrgoviște: 
I. Ștefăniță (Hunedoara); Flacăra 
Moreni — Dunărea Giurgiu : T. Po- 
da.ru (Brăila) ; Minerul Motru — 
Carpați Brașov : I. Haidu (Caran
sebeș) ; Autobuzul București —

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

| SERIA A Vl-a:

I
i

Tractorul Brașov : T. Leca (Brăila) ; 
Chimia Rtn. Vîlcea — Prorgresul 
București : V. Topan (Cluj).

SERIA A III-A

sîrmei C. Turzii — F. C. 
C. Dinulescu (București) ; 
Arad — Victoria Cărei :

FRUMOASA PERFORMANTA
A FEROVIARILOR CLUJENI

LA IAȘI, ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

i
i

liere* abia a depășit cifra de 50 ! Slaba mobilizare a salarlaților la asemenea acțiuni este (poate) și consecința lipsei de interes pentru activitatea sportivă manifestată de către ing.
organizației U.T.C. Oare acest tova
răș nu cunoaște sarcinile ce revin organizației U.T.C., trasate prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie, in atragerea masei de oameni ai muncii spre practicarea sistematică a exercițiilor fizice șl sportului 7

astfel activitatea sportivă de masă se 
va putea bucura și la noi de o dez
voltare pe măsura cerințelor".

ACȚIUNILE SPORTIVE POT FI
NUMĂRATE PE... DEGETE

I
I

Nicolae Brădescu, secretar al
...Șl LA ÎNTREPRINDEREA CONFECȚIA IAȘIasociație intr-adevăr, de excep- La Confecția Iași nu se joacăO ție. fotbal. Ce fac atunci membrii asociației ? Fetele și băieții practică voleiul, handbalul, participă la concursuri de orientare turistică, joacă tenis de masă și șah, aleargă crosuri. Foarte multe crosuri. întreprinderea este plasată la poalele dealului Cetățuia, loc excelent pentru mișcare, pentru excursii și crosuri. Aici, membrii aso- ciațk+sportive Confecția se întilnesc ori de cile ori consiliul de conducere programează alergări. Și aceasta se întîmplă des. Cam o dată sau chiar de două ori pe lună. In plus, cei de la Confecția preferată și Competiție mai au ca activitate „Ștafeta combinată", cu caracter permanent
NUMAI 10 LA SUTADuca, secretarul asocia- de pe lingă CombinatulGheorghe țiel spotive de fire și fibre sintetice, desfășoară această muncă de aproximativ 6 luni. De la reorganizarea asociației. în acest răstimp, salariații combinatului au participat în număr foarte redus la crosurile „Sindicatelor", a „lașului", a „Tineretului11 precum și la crosul „Chimistului". Apoi, s-a mai jucat .handbal,’ fotbal, volei și baschet în cadrul partidelor programate în campionatul „de casă". Nici o acțiune cu caracter mai deosebit, la care să fi fost angrenată masa de salariat!. Procentul celor care au participat, în 1973, la o acțiune sau alta, dat de însuși secretarul asociației sportive, este de numai 10 la sută din totalul saiariaților combinatului. De altfel, tov. Mircea Gheorghiu, secretar al comitetului de partid pe combinat, ne spunea : „Personal nu sînt mulțumit de ce s-a făcut. Trebuie mai multă inițiativă. Oamenii trebuie îndemnați spre mișcare, spre sport. Eventual, chiar în jurul combinatului. Dacă Ia un meci de fotbal sau

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag l)

desfășura concursuri în aer liber, 
dacă vremea va fi prielnică. Ast
fel, se prevăd întreceri de schi și 
săniuțe în Parcul tineretului și 
Pantelimon, concursuri de patinaj 
viteză la bazele sportive „Voinice
lul", Progresul, Stadionul Tineretu
lui, Țenis Club, Parcul Bălcescu. Să 
sperăm că suprafețele de gheață 
amenajate cu destulă trudă vor fi 
practicabile, că timpul ne va ajuta.

— Ni se pare că ați omis, în 
această enumerare, sectorul 2...

— Nu vi se pare ci așa este, 
în sectorul 2, pe aleile parcului din 
jurul Circului de Stat, deschiderea 
«Cupei tineretului", coincide cu o

mare competiție de masă care 
pune punct unei inițiative lansate 
încă în primăvara lui 1973. Se va 
desfășura „CROSUL CAMPIONI
LOR", Ia care participă cîștigăto- 
rii celor 8 crosuri desfășurate de-a 
lungul sezonului. Vor fi cam 1000 
de concurenți în cele 10 probe pe 
categorii de vîrstă (11—12 ani, 13— 
14 ani, 15—16 ani, 17—18 ani și 
peste 19, băieți și fete) din toate 
sectoarele Bucureștiului.

— Așadar, în timp ce amatorii 
patinajului doresc o duminică rece, 
alergătorii ar vrea una mai... caldă. 
Să vedem cine va avea noroc,

— Propun una geroasă dar înso
rită. a încheiat dialogul secretarul 
Comisiei bucureștene de organizare 
a „Cupei tineretului",

Ind.
Bihor : 
Unirea
T. Moisescu (Drobeta Tr. Severin) ; 
Minerul Anina — Olimpia Satu 
Mare : Fr. Coloși (București) ; Vul
turii Textila Lugoj — Textila O- 
dorhei : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) ; Arieșul Turda — Mine
rul Cavnic : D. Ghețu (București) ; 
Olimpia Oradea — Metalurgistul 
Cugir: A. Tudor (Sibiu) ; Minerul 
Baia Mare — Corvinul Hunedoara : 
M. Popescu (București) ; C.F.R. Ti
mișoara — Gloria Bistrița : N. Mo- 
goroașe (Craiova) ; Mureșul Deva 
— U. M. Timișoara : I. Drăghici 
(București).

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
INTRE CLUBURILE DE FOTBALAșa cum am anunțat, marți 10 decembrie — incepind de la ora 10 — va avea loc la Pitești, un schimb de experiență cu conducerile cluburilor de fotbal, organizat de F.R.F. și F. C. Argeș. Consfătuirea de la Pitești va începe la ora 10 și în programul ei sînt prevăzute următoarele puncte : Vizitarea instalațiilor și bazelor sportive ale clubului argeșean ; prezentarea unei informări, urmată de discuții asupra organizării unui club efe 
fotbal, cu referiri la elaborarea regulamentului de funcționare a unui asemenea Club sueciaiizat ; vizionarea filmului color „F. C. ARGEȘ XX“. La consfătuirea de la Pitești participă reprezentanții tuturor cluburilor de fotbal existente și sînt Invitați să ia parte reprezentanți și ai celorlalte cluburi și asociații. Vor fi prezenți reprezentanți ai presei, radioului și televiziunii.

organizată pe aleile asfaltate ale întreprinderii.„Rezultatele noastre ceva mai bune In sportul de masă — ne spune maistrul mecanic Eugen Ghețiu, președintele asociației sportive — se datoresc, cred eu, sprijinului pe care ni-1 a- cordă permanent comitetul U.T.C. (secretar Valentin Popescu), comitetul sindicatului (președinte Palaghina Ciulei) și, bineînțeles, comitetul de partid (secretar Maria Chiriac)".Și totuși, după ce în primele luni ale anului, pauza de gimnastică era la Confecția o realitate, mai tîrziu această activitate a intrat în... pauză. O pauză destul de lungă. Abia acum, cu ocazia vizitei noastre la Confecția. C.J.E.F.S. a trimis o profesoară autorizată, care să reia exercițiile.
( I) DIN SALARIAT!...

La ce activități de masă au participat în acest an salariații Întreprinderii Metalurgice ? Ne răspunde Gheorghe Ienciu, secretarul asociației : „50 de elevi de Ia Școala profesională (!) s-au aliniat Ia Crosul „Să întimpinăm I Mai" ; s-a mai participat la „Cupa Metalurgistul", la fotbal și handbal, iar în luna august, la Strunga, a avut loc tradiționala întîlnire cultural-sporti vă intre salariații noștri și cei ai întreprinderii de țevi din Roman. Cam atit..."La această enumerare, ing. Eugen Avram,-secretarul comitetului de partid, a făcut, pe bună dreptate, remarcii acțiunile sportive fi numărate pe deci nu s-a făcut ni- vom încerca să îm- spor- salariaților noștri.

I
I
I
I
I

de volei, organizat între reprezentanții secțiilor noastre, participă un număr reslrîns de oameni, ca spectatori pot veni mii. Dar nu sînt mobilizați și nu vin. în acest fel nu se face propagandă pentru sport".Asupra aceluiași subiect și-a expus părerea și Victor Briază, secretar al comitetului U.T.C. : „în fiecare organizație există un responsabil cu activitatea sportivă. Se pare, însă, că nu toți responsabilii sportivi au fost bine aleși, ținîndu-se seama de pasiunea pe care o au pentru această activitate. Așa sc explică de cc intr-o organizație sportul se practică, să spunem, de nota 9 10, iar la alta de 4. Va sprijiniți în activitatea către toți conducătorii către ingineri și de maiștri. Numai
sau chiar de trebui să fim sportivă de de secții, de

ca : „Atita timp dintr-un an pot gete, se cheamă mie. Anul viitor bunătățim simțitor activitatea tivă în rînduriicAștept cu nerăbdare lansarea complexului „Sport și sănătate". Sînt convins că această acțiune va stimula mult activitatea sportivă de masă. Va trebui, insă, ca și edilii orașului să se ocupe de problema sportului in întreprinderi. Să ne pună la dispoziție spații, în apropierea locurilor de muncă, pe care să le putem transforma în baze sportive".
★Cu aceasta punem punct relatărilor noastre privind vizita făcută în cele cîteva cluburi și asociații sportive ieșene. Indiscutabil că la Iași, pentru sportul de masă se poate și trebuie să se facă mai mult. Dar, pentru a- ccasta, activitatea sportivă trebuie privită cu toată seriozitatea ; se Cere mai multă inițiativă și un sprijin mai susținut din partea tuturor factorilor chemați prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-mar- tie 1973, să-și aducă contribuția la propășirea sportului.

I

I
I
I

Vom Începe prezentarea acestei serii 
printr-o constatare din cele mai favora
bile. Și anume, aceea că aproape toate 
jocurile s-au disputat pe terenuri cores
punzătoare, bine întreținute, fapt care 
a permis desfășurarea partidelor în bune 
condițlunl. Aceasta este explicația pen
tru care foarte multe întttniri s-au ridicat 
Ia un nivel calitativ bun spre foarte bun. 
O singură excepție, Asociația Someșul 
Satu Mare, care, la uncie jocuri, nu s-a 
îngrijit să asigure un stadion din loca
litate, transferînd întîlnirile respective pe 
terenul denivelat din comuna Ardud, si
tuată la 20 km de Satu Mare. Așa s-a 
întîmplat Ia jocul cu €.1.1.. Sighet, cînd 
arbitrul 1. Schneider (Zalău), a trebuit 
să ia un taxi ca să poată ajunge Ia timp 
pentru a conduce întîlnirea. La fel s-au 
petrecut lucrurile și la meciul cu F.C. 
Bihor, care a fost amînat din cauză că 
arbitrul A. Mcheș (Baia Mare), prezen- 
tîndu-se la stadionul din Satu Mare, cel 
trecut pe foaie, din lipsa mijloacelor de 
transport, nu a avut posibilitatea să se 
deplaseze In localitatea Ardu«. O ade
vărată „cursă contracronometru* a făcut 
și arbitrul O. Ciurea (Oradea), delegat 
Ia meciul Someșul Satu Mare — Victo
ria Cărei, ca să ajungă In timp util la 
Ardud. Iată o situație dcnotînd dezinte
res, neglijență care pune oamenii pe 
drumuri și minimalizează importanța 
campionatului republican de juniori. De 
ce oare ? Oricît de încărcat ar fi pro
gramul unei duminici sportive 'U Satu 
Mare, sîntem convinși că, cu puțină preo
cupare, se poate găsi un spațiu liber pe 
unul din terenuri pentru programarea 
partidelor unui campionat național de 
juniori.

Revenind la latura pozitivă a desfășu
rării jocului, evidențiem faptul 'Că cele 
mai multe dintre partide s-au disputat 
în limitele unei depline sportivități. Pe 
parcursul turului, campionatul a scos la 
iveală o serie de juniori talentați. Iată 
cîțiva dintre aceștia : Cîmpeanu, Sepii- 
miu, Vaczi și Albii (.,U“ Cluj). Naghî, 
Sibling și Ghergheîi (Șpmeșul Satu 
Mare). Hoticaa și Gohan (C.T.L, Sighet). 
Borbely și Gerocs (F.C. Bihor). Balint 
(Gloria Bistrița) Trun (Olimpia Oradea), 
Lupău și Csorba (Minerul Baia Mare), 
Kraust (Victoria Cărei) și mulți alții. 
După cum se poate vedea, o situație 
îmbucurătoare, o serie în care conduce
rile asociațiilor manifestă preocupare 
față de activitatea juniorilor, ceea ce va 
face ca în viitorul apropiat să aibă asl-

gurata cadrele necesare pentru Împros
pătarea loturilor formațiilor de seniori.

Am lăsat In mod intenționat la sfîrșit 
echipa C.F.R. Cluj, campioana de toam
nă, care conduce detașat tn clasamentul 
unei serii unde participă Universitatea 
Cluj și F.C. Bihor, două formații cu 
vechi tradiții și foarte valoroase, perfor
manța feroviarilor este cu atît mal valo
roasă cu cit la nivelul clubului clujean 
nu funcționează un centru de copii și 
juniori. Atît Jucătorii cît șl antrenorul 
lor. Ioslf Szoher, merită felicitări pentru 
succesul obținut. „De fapt — ne spunea 
I. Szoher — rezultatele noastre sînt ur
marea fireasca a unul Îndelungat proces 
de instruire. Încă de acum patru ani, 
de cînd erau copii, m-am ocupat in per
manență " --------------  ------------ — ‘
practică 
mișcare, 
atac, de 
4—2—4".
joc la egalitate (1—1 cu 
rest avînd numai victorii. Formația de 
bază a avut următoarea alcătuire : Bu- 
dușan — Tușa, Olami, Ciser. Clura — 
Bondor, M. Pop — I. Pop, Ciobanu, Ba- 
coș. Moldovan. Au mal jucat Samollă, 
Cociși, Totsegi, Niculescu si Soporan. 
Dintre aceștia, cel mai valoros jucător 
este atacantul central Bacoș, care a reu
șit să înscrie 23 de goluri din totalul 
celor 43. Alături de el, portarul Budușan 
si mijlocașii Bondor și M. Pon sînt aDți 
de a fi promovați în rindurlle primei 
echipe.

de pregătirea juniorilor. Echipa 
un fotbal elastic, in continuă 
sobru în apărare, și eficace In 
preferință cu așezarea in teren 
Clujenii au încheiat un singur 

............... ,U“ Cluj), în

CLASAMENTUL

Gheorghe NERTEA
SERIEI A VI-A

în meci — restanță, în Divizia B,
seria a lll-a

TEXTILA ODORHEI
C. F. R. TIMIȘOARA 2-1 (1-0)

ODORHEI, 6 (prin telefon). 2 000 
de spectatori au asistat miercuri 
după amiază la un joc spectaculos, 
cu multe faze la ambele porți.

Au înscris : Posea (min. 15) și 
Balint (min. 74, din II m), respec
tiv Nestorovici II (min. 56). A arbi
trat excelent I. Țifrea (Cluj).

A. PIALOGA, corespondent

DE LA
AL

COLEGIUL CENTRAL
ANTRENORILOR

T.

C.F.R. Cluj 
„U“ Cluj 
F.C. Bihor
Ind. sirmet C.
Ș. sp. Victoria Ca roi 
Someșul 
Minerul
Olimpia 
Olimpia

S. Mare 
B. Mare 
S. Mare 
Oradea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.

II), Gloria Bistrița 
Unirea Zalăii 
C.LL. Sighet 
Topltorul B. Mare 
S. sp. Oradea

11.
12.
13.
14.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
9

1
2
0
2
0
2
1
3
1
3
1
o
1
1

43— 8
45—15
51—12
37— 13
30—17
21—18
32—27
38— 28
17-21
27—28
17—40
14—37
10—68
12—84

central reamintește că 
confirmați în grupele A

Colegiul 
antrenorii 
și B urmează a se prezenta pentru 
susținerea lucrărilor cerute de 
cursul central de perfecționare la 
F.R.F., în zilele de 12—15 decem
brie.

Antrenorii restanțieri sau cei 
care nu au întocmit lucrări cores
punzătoare la prima sesiune se vor 
prezenta cu lucrări noi.

Neprezentarea atrage după sine 
retrogradarea.

I
i Scurtă incursiune in competiția ceior 191 de echipe
I
I

BANI. 
AUTOTURISME 

și excursii cu autocarul în

iUhJLdlJ

I
I
I
I
I
I
I
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Duminică, odată cu disputarea etapei a XV-a, s-a încheiat prima jumătate a campionatului Diviziei C. Ultima confruntare din sezonul de toamnă a supus echipele Ia un efort suplimentar, datorită faptului că peste tot jocurile s-au desfășurat în condițiile vitrege ale iernii, pe terenuri acoperite cu zăpadă și gheață. Unele meciuri nici nu s-au disputat, deoarece gazdele n-au degajat zăpada de pe patrulaterul de joc, cum s-a în- tîmplat la Slobozia, iar în alte cazuri. ca de pildă, la Sighetul Marnia- ției și Vișeu, echipele oaspete — după cum susțin ele — nu au putut e- fectua deplasarea în timp util, din cauza vremii nefavorabile.Cu toate condițiile grele de joc, a- ceastă ultimă etapă a turului a fost viu disputată ; dar gazdele și-au luat iarăși „partea leului" în toate seriile, ciștigind în 61 de partide. Oaspeții, ca niciodată în acest tur, au obținut cele două 9 meciuri, litate au(în ții, ele die mai incisive ele încriind 219 goluri.Cu toată lupta strînsă din fruntea seriilor, care persistă de cel puțir. 5—6 etape (unele dintre lidere se a- flau la egalitate de puncte cu deținătoarele locurilor secunde), primele clasate, după jocbrlle din „runda" a 14-a, au reușit să-și mențină poziția. Doar in două dintre cele 12 serii au

fost detronate fruntașele, și anume, în seria a IV-a, unde Chimia Brăila a luat locul echipei Portul Constanța (în derby-ul seriei, la Brăila : Chimia — Portul 2—1) și in seria a Vl-a în care ROVA Roșiorii de Vede a înlăturat de la conducere pe Automatica Alexandria. Dintre cei 12 capi de serii, doar 3 au o diferență de puncte mai consistentă față de următoarele

nat, care în această ediție au fost mai numeroase ca oricind, ’doar cîteva au reușit să se evidențieze, să ss situeze acum, la sfîrșitul turului, printre primele clasate. Acestea sînt Progresul Strehaia (locul 3 în seria a VII-a) Dacia Orăștie (2 — s. VIII) șl - ’ ' ■ - xi). Restuls.
LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI C

vWXWWKtsW'.'.WWAWWWc

puncte puse în joc doar în în schimb scorurile de ega- fost destul de numeroase, 20). La capitolul eficacită-totalînaintările au primit o notă bună, au încris 286 de goluri — o mede 3,21. Gazdele au fost, evident,

clasate : Relonul Săvinești (seria a Il-a — avantaj de 4 puncte), Unirea 
Focșani (s. III — 3 p) și Minerul Baia Sprie (s. X — 3 p), în rest, departajarea se datorește unor avantaje minime, de 1 sau 2 puncte sau golaverajului, cum este cazul în patru dintre serii. în cîteva dintre grupe s-a dat o luptă pasionantă pentru ocuparea primului loc, etape la rînd fruntașele se aflau la diferențe minime de puncte. Astfel, duelurile dintre formațiile bucureștene Voința și Triumf, 
Oitul Sf. Gheorghe șl Chimia Tirnă- 
veni (seria a Xl-a), Dunărea Calafat 
șl Victoria Căîan, (seria a VII-a), 
ROVA Roșiori, Răsăritul Caracal șl 
Automatica Alexandria (seria Vl-a) au fost deosebit de atractive, polari- 
zlnd atenția spectatorilor săptămlni de-a rîndul.

Dintre noile promovata In campio-

Avîntul Reghin (5 — ___,, ___debutantelor se află în a doua jumătate a clasamentelor, iar unele chiar pe ultimele locuri.Din noianul de date statistice ale turului cele mai interesante ni se par următoarele :* Din cele 191 de divizionare C, au rămas doar trei cu cite o singură înfringere (Relonul Săvinești, Unirea Focșani și Chimia Tîrnăveni).• Cele mai multe goluri s-au înscris * ‘ _mai puține in seria a XII Cele mai eficace înaintări chipele Oltul Sf. Gheorghe Dej, care au marcat 43 și 41 de goluri.O Au mai rămas șase care n-au obținut, în cele nici un rezultat de egalitate lista" i ’ ' L.reșteană Unirea Tricolor, ciur! terminate nedneis.
★în încheiere o erată : rezultatul meciului Rapid Fetești — Marina Mangalia este 0—1 și nu 1—1. în clasamentul seriei a IV-a Marina continuă să se afle pe locul 2, cu 22 p, iar Rapid, tot pe locul 11, cu 11 p.

T. RABȘAN

în seria a Xl-a : 392, iar cele 274. le au e- și Unirea respectivformații 15 etape, 
* vtss tgauiatc : „specia-remizelor este formația bucu- •, cu 8 me-

da.ru


SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA SOFIA ÎN C. C. E. LA LUPTE:

CAMPIOANELE ROMÂNIEI, DINAMO Șl STEAUA, 
LA TURNEELE FINALE

Echipele noastre campioane Ia 
lupte, Dinamo București (greco-ro
mane) și Steaua (libere) se află în 
fata unor dificile competiții de an-

Incepe

„Criteriul primei zăpezi4*Azi, în stațiunea de sporturi de iarnă de la Val d’Isăre începe tradiționalul concurs international de schi „Criteriul primei zăpezi", prima din noua serie de întreceri care contează pentru „Cupa Mondială", în disciplinele alpine.în prima zi este programată proba feminină de coborîre. Vineri au loc probele de slalom special (femei) și slalom uriaș masculin (prima manșă), iar sîmbătă se vor desfășura întrecerile manșei a doua la slalom uriaș (masculin). Duminică se va disputa proba masculină de coborîre.

vergură — turneele finale ale Cu
pei campionilor europeni, ce se 
dispută sîmbătă și duminică la So
fia. Dinamo, care s-a calificat pen
tru finală în etapa preliminară de 
la Atena, va avea ca adversare pe 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname So
fia, Dinamo Tbilisi și M.K.S. Wis- 
loka Debica (Polonia), iar Steaua, 
cîștigătoarea preliminariilor de la 
Budapesta, va -întîlni formațiile 
campioane ale Bulgariei și U.R.S.S.

Cele două campioane ale Româ
niei vor alinia la finalele C.C.E. ur
mătoarele formații : DINAMO : 
I. Gibu (cat. 48 kg), Gh. Banda 
(52), N. Marcș (57), I. Păun (62), 
C. Ionescu (68), A. Popa (74), I. E- 
nache (82), V. Fodorpataki (90), 
N. Mandea (100) și V. Dolipschi 
(+100) — antrenor : D. Cuc;
STEAUA : A. Neagu (48), I. Arapu 
(52), G. Anghel (57), P. Coman (I. 
Lungu) (62), C. Zanicr (68), M.

Pîrcălabu (74), I. Dumitru (82), A. 
Bălăcanu (90), E. Panaite (100) și 
St. Stingu (+100) — antrenor Gh. 
Șuteu.

începînd de azi, luptătorii Cr. 
Emilian, P. Androne, V. Iorga și 
L. Simion sînt prezenți la tradițio
nalul turneu internațional de libere 
de la Teheran, „Cupa Aryamehr", 
la care participă sportivi din 12 
țări.

La „Trofeul campionilor" de la 
Zagreb, concurs internațional de 
greco-romane, ce se dispută sîm
bătă și duminică, vor evolua și 
cinci luptători români : N. Gingă, 
A. Sabo, Gh. Ciobotaru, T. Auraș 
și D. Manea.

MSTfiSE L-fi ÎNVINS PE KODES
DAR NU SE POATE CONSIDERA

® Incertitudini in grupa intii a

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
Cea de-a doua rundă a turneului 
campionilor, care reunește în a- 
ceste zile la Boston pe primii opt 
clasați în „Marele Premiu F.I.L.T.", 
a oferit spectatorilor partide viu 
disputate, de un remarcabil nivel 
tehnic. Exceptînd victoria lui Jim
my Connors asupra lui Stan Smith, 
în rest nu se mai poate vorbi de 
surprize. Potrivit relatărilor trans
mise de corespondenții agențiilor 
de presă, partida cea mai intere
santă a fost cea dintre campionul 
român Ilie Năstase și cehoslovacul 
Jan Kodes, cîștigătorul din acest 
an al turneului de la Wimbledon. 
Năstase, care fusese învins cu o 
seară înainte de Gorman, și-a re
găsit cadența sa obișnuită de joc, 
reușind o spectaculoasă victorie cu 
6—4, 2—6, 6—4. Aceasta îi mai o- 
feră încă o șansă de calificare în 
semifinale, mai ales în eventuali
tatea unei victorii asupra lui John 
Newcombe. Sarcina lui Năstase în 
ultima partidă din cadrul grupelor 
va fi însă foarte dificilă, întrucît 
asul australian, care vine la Boston 
după excelenta comportare din fi
nala „Cupei Davis", manifestă o

„Turneului campionilor" • în grupa a
formă foarte bună și pare decis să 
încheie sezonul cu o nouă victorie 
care i-ar putea aduce titlul de . cel 
mai bun jucător al anului. John

CALIFICAT...

BILANȚ iNAINTEA C. M. DE HANDBAL FEMININ

R.D. GERMANĂ Șl IUGOSLAVIA 
IN FRUNTEA PLUTONULUI, MARI

FAVORITE LA TITLUL SUPREM
ECHIPA ROMÂNIEI A MARCAT UN CRESCENDO

ÎN PARTEA A DOUA A SEZONULUI
Au mai rămas doar cîteva zile 

pînă la primele jocuri ale celui de 
al 5-lea campionat mondial rezer
vat echipelor feminine. Unele din
tre cele 12 participante se și află 
la fața locului pentru a se acomo
da cu sala meciului de debut ; al
tele sînt în drum spre cele 4 orașe 
iugoslave unde vor avea loc cele 
dinții întreceri. Este ora calculelor 
și a pronosticurilor.

Cine va intra în posesia titlului 
suprem ? Care vor fi echipele ce 
vor urca pe podium în seara zilei 
de 15 decembrie ? Marile favorite 
— o declară toată lumea — sînt 
reprezentativele R.D. Germane și 
Iugoslaviei, finaliste și la ediția 
precedentă. Aceste două selecționa
te figurează pe primele locuri și 
In tradiționalul nostru clasament, 
alcătuit pe baza tuturor meciurilor 
interțări susținute în anul 1973, 
criteriu destul de elocvent pentru 
stabilirea unei Ierarhii. Handbalis
tele din R.D. Germană nu au pier
dut decît două partide în tot anul 
(10—15 cu Ungaria, la Zombor și 
9—10 cu România La Pitești), în 
timp ce sportivele iugoslave au ce
dat de trei ori în acest timp : 
11—14 cu Ungaria, la Budapesta,
9— 10 cu R.D. Germană la Neubran
denburg și 8—10 cu U.R.S.S, la Pi
tești.

Surprinzătoare, pentru specialiștii 
care cunosc valoarea acestei echi
pe, este poziția Danemarcei, E 
drept, handbalistele scandinave au 
Învins în acest an România cu 8—7 
și 13—12 (dar au și pierdut cu
10— 12) și U.R.S.S. cu 10—8; pro
centajul superior îl datorează însă 
unor succese obținute în fața unor 
echipe din al doilea eșalon valoric 
(Austria, Suedia, Islanda, Finlanda) 
care nu participă la faza finală a 
C.M. Selecționatele Ungariei și 
U.R.S.S., de foarte bună valoare,

dar cu oscilații în evoluțiile lor 
de-a lungul întregului an, împart 
locurile 4—5. In partidele lor di
recte : 11—10 pentru U.R.S.S. la 
Neubrandenburg și 12—5 pentru 
Ungaria la Pitești.

în clasamentul alăturat, reprezen
tativa României ocupă abia poziția 
a 6-a. Dar în legătură cu evoluția 
sa trebuie făcută o demarcație pre
cisă între meciurile susținute pînă 
la 1 iulie (din 9 partide — o vic
torie și 8 înfrîngeri) și restul jo
curilor (10 succese, un rezultat e- 
gal și 5 înfrîngeri). Iată, de altfel, 
bilanțul complet al acestor partide:
11— 12 și- 14—13 cu Cehoslovacia 
în deplasare, 11—14 cu Ungaria,
12— 13 cu Olanda, 7—12 cu R. D. 
Germană la Neubrandenburg ; 12— 
—19 cu R.D. Germană, 12—16 cu 
Norvegia, 6—7 cu Iugoslavia, 11—14 
cu Ungaria la Zombor ; 6—13 cu 
R.D. Germană, 7—8 cu Danemarca 
și 18—11 cu R.F. Germania la Vesz- 
prem ; 4—7 cu U.R.S.S. 12—10 cu 
Danemarca, 15—15 cu R.D.Germa- 
nă, 12—10 cu R.F. Germania la Za- 
poroje ; 12—8 cu Ungaria, 8—13 cu 
Iugoslavia, 20—17 cu U.R.S.S., 10— 
9 cu R.D. Germană la Pitești ; 
18—14 și 10—9 cu R. F. Germania, 
12—13 cu Danemarca în deplasare ; 
22—14 și 22—11 cu Bulgaria pe 
teren propriu.

Evident, handbalistele românce au 
marcat un crescendo în partea a 
doua a sezonului, anunțîndu-se 
printre candidatele la medalii.

Adrian VASIUU
1. R.D. Germană 22 16 4 2 306—225 61 %
2. Iugoslavia 17 11 3 3 229—180 73,5%
3. Danemarca SO 13 1 6 246—207 63.5%
4. Ungaria 18 9 1 8 228—201 52,7%
5. U.R.S.S. 13 9 1 8 205—199 52,7%
6. ROMANIA 25 11 1 13 304—302 46 %
7. Norvegia 12 5 1 6 126—117 45 %
8. Cehoslovacia 16 7 0 9 184—182 43 %
9. Olanda 7 3 0 4 57— 92 42 %

10. R.F. Germania 18 2 2 14 164—215 16 %

ORGANIZATORII CAMPIONATULUI MONDIAL
DE TENIS ÎȘI PRECIZEAZĂ POZIȚIILE

- O DECLARAȚIE A LUI GEORGE McCALL -
într-un interviu acordat repre

zentanților presei la Cleveland, 
unde s-a aflat cu prilejul finalei 
„Cupei Davis", George McCall, or
ganizatorul campionatului american 
de tenis interorașe (W.T.T.), a de
clarat că această nouă competiție 
va începe așa cum a fost prevăzut, în 
luna mai a anului viitor. „Noi nu 
vrem să facem o concurență nelo
ială turneelor europene, a ținut să 
precizeze McCall. Este Ioc pentru 
toată lumea în tenis. In fond este 
vorba de a reuni 45 de jucători 
dintre cei mai buni din lume și 
de a găsi o formulă satisfăcătoare 
pentru toți cei interesați".

Referitor la hotărîrea Federației 
franceze de tenis de a exclude din 
turneul de la Roland Garros pe 
participantii la turneul interorașe, 
organizatorul american a spus că 
este gata să negocieze cu președin
tele forului francez, Phillippe Cha- 
trier, pentru a-1 asigura că va face 
totul „ca așii tenisului să fie pre- 
zenți și la turneele clasice euro
pene. „Am găsit înțelegere Ia or-

ganizatorii turneului de la Wimble
don, sîntem susținuți și de unii 
membri ai Federației internaționale 
de tenis. Față de turneul nostru 
manifestă însă opoziție Jack Kra
mer, directorul Asociației jucăto
rilor de tenis profesioniști (A.T.P.). 
Așteptăm, nu fără emoții, hotărî
rea Comitetului de urgență al 
F.I.L.T., care se va reuni vineri Ia 
Boston. Oricum, nu vom renunța Ia 
Turneul interorașe al cărui princi
pal scop este de a aduce public în 
arenele americane, lipsite de spec
tatori în lunile mai și iunie, cînd 
marile competiții de fotbal ameri
can, hochei pe gheață și baschet 
sînt practic încheiate", a conchis 
George McCall.

De reținut că pe lista celor care 
au semnat pînă acum pentru 
W.T.T., se află următoarele nume 
cunoscute de jucători și jucătoare: 
John Newcombe, Billie Jean King, 
Margaret Court, John Alexander, 
Owen Davidson, Carole și Clark 
Graebner, Evonne Goolagong, Rose
mary Casals, Kerry Melville.

CUPA CUPELOR LA BASCHET

SE CUNOSC ECHIPELE
CALIFICATE ÎN „SFERTURI"
In urma rezultatelor înregistrate 

în optimile de finală ale Cupei cu
pelor la baschet, următoarele e- 
chipe s-au calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției : 
Steaua București, Sacla Torino, 
Estudiantes Madrid, Ț.S.K.A. Sep
temvrisko Zname Sofia, Spartak 
Brno și Steaua roșie Belgrad la 
băieți, Spartakusz Budapesta, Je- 
leznîciar Sarajevo, K.P.S. Brno, 
GEAS Sesto San Giovani la fete. 
Tot la fete, Spartak Leningrad — 
cîștigătoarea ediției precedente — 
și învingătoarea dintre I.E.F.S. 
București și Hapoel Tel Aviv (vor 
juca la 9 și 16 ianuarie), vor evo
lua în „sferturi".

Tragerea la sorți pentru alcă
tuirea celor două grupe (de cîte 
trei echipe) va avea loc la 11 de
cembrie, la Munchen. întrecerile 
sferturilor de finală se vor desfă
șura între 10 ianuarie și 28 fe
bruarie 1974.

Și acum, ultimele rezultate în
registrate în optimi : MASCULIN :

Sacla Torino — T.E.K. Ankara 
89—51, Estudiantes Madrid — 
A.T.S. Mounier Weis Viena 89—65, 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname So
fia — Olym'piakos Atena 79—69, 
Spartak Brno — Racing Molenbeek 
(Belgia) 114—83 ; FEMININ : K.P.S. 
Brno — Montceau les Mines 
(Franța). 81—61, Akademik Sofia — 
GEAS Sesto San Giovani 80—73.

PUGILIȘTII MAGHIARI 
ÎNVINGĂTORI

LONDRA, 6. — La „Royal Albert 
Hall" din Londra, s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de box din
tre selecționatele de amatori ale 
Angliei și Ungariei. După meciuri 
deosebit de aplaudate. pugiliștii 
maghiari, au obținut victoria cu sco
rul de 16—6.

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
$ »

R. S. CEHOSLOVACĂ : 

TENISUL ÎN FILATELIE
S-au împlinit, în această toamnă, 

80 de ani de la fondarea primului 
club de tenis din Praga. Astăzi, 
în întreaga Cehoslovacie statisticile 
sportive înregistrează un număr to
tal de 30.000 de tenismani legiti
mați. Pentru a marca acest eveni
ment, ca și creșterea masivă a in
teresului pentru sportul cu racheta, 
poșta centrală cehoslovacă a emis 
un. timbru special în valoare de 
30 halleri, care reprezintă imagi
nea stilizată a unui jucător de te
nis, conturat din... mingi.
’ Pentru a-și explica ideea grafică, 
autorul desenului, Ivan Strnad R D. vietnam.- SPORTUL N-A FOST UITAT

U. R. S. S.:

CU AJUTORUL ALPINIȘTILORO adevărată „premieră" mondială a reușit acest grup de alpiniști din Moscova — care-i vedem în fotografia alăturată — în cursul verii trecute. Ei au instalat, sub conducerea maeștrilor sportului L. Dobrovolski șiV. Galkin, pentru prima oară în istorie, un aparat de recepție a razelor cosmice la peste' șapte mii de metri înălțime, în masivul Pamir. Foarte a- proape de vîrful Lenin (7134 na), ei au descoperit un mic platou acoperit cu zăpadă veșnică, unde și-au instalat baza de activitate.Anul viitor, în aceeași perioadă, o nouă ascensiune va fi făcută pentru a extrage datele înregistrate de aparatul de recepție și care vor fi, fără îndoială, foarte prețioase pentru studiul razelor cosmice. Iată, un frumos exemplu al ajutorului pe care-1 poate primi știința din partea sportului !

Spune următoarele: „Copiii for
mează majoritatea celor care colec
ționează timbre. Iată un motiv 
pentru care ele, aceste mici ima
gini colorate, ar trebui să fie pur
tătoare ale surîsului. Este -ceea ce 
am căutat să realizez prin ima
ginea acestui tenisman neobișnuit 
și simpatic. în același timp".

Caracterul de masă pe care l-a a- vut întotdeauna mișcarea sportivă în R. D. Vietnam, a făcut ca sportul să nu fie uitat, chiar în perioada grea a războiului. A continuat — de pildă — acțiunea pentru trecerea normelor unui complex constînd din probe de atletism, înot, tir, lupte ți tradiționala scrimă populară.în anii grei de luptă, a fost înființată Școala sportivă superioară din apropierea orașului Hanoi. Primele secții ale acestei școli au fost destinate atletismului, voleiului, baschetului, natației și tenisului de masă. Construită în stil modern și excelent utilată, școala și-a asumat sarcina de a pregăti profesori, antrenori și instructori sportivi. în afara acestei școli de învățămînt superior, mai există Institutul de educație fizică din Hanoi, înființat acum 13 ani și care are anual un număr de 300 de absolvenți.Mișcarea sportivă din R. D. Vietnam se află sub conducerea Adminis-

trației republicane pentru cultură fizică și sport, care are ramificații în toate orașele și centrele populate ale țării. Cele mai răspîndite sporturi sînt luptele și scrima, tenisul de masă 
ți, bineînțeles, fotbalul.

„In cursul anului viitor se va con
strui în capitala țării un mare com
plex sportiv, iar cele existente vor 
suferi modificări și îmbunătățiri esen
țiale — spune președintele Administrației centrale a sportului din Hanoi, 
Nguyen Dag Tho. A lua stariul in 
arena sportului internațional, fără a 
poseda experiența necesară, este o 
imposibilitate. Aceasta o putem căpăta 
numai în cadrul întrecerilor cu spor
tivi din alte țări, și în primul rînd, 
cu cei din țările socialiste. Asemenea 
intilniri ne vor deschide perspective 
promițătoare și nu e departe vremea 
cînd R. D. Vietnam va deveni o pre
zență obișnuită la marile întreceri 
sportive internaționale și în special 
la Jocurile Olimpice.

TELEX •
Localitatea poloneză Konln a găzduit in- 
tilnirea Internațională de box dintre se
lecționatele de tineret ale Poloniei șl 
Ungariei. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 12—10 puncte.
El
Dubla tntllnlre internațională amicală de 
gimnastică dintre echipele Ungariei șl 
R.S.S. Gruzine, disputată la Dunaujvâros. 
victoria a revenit gazdelor: la masculin 
cu 538.95—520,40 p, iar la feminin cu 
368.20—359,60 p. Clasamentele la indivi
dual compus : masculin : 1. Magyar (Un
garia) — 109,85 p: 2. Molnâr (Ungaria) 
— 109,70 p. 3. Zazadze (R.S.S. Gruzină) — 
109.60 p.: feminin: 1. Nagy (Ungaria) — 
75,25 p; 2. Goșașvili (R.S.S. Gruzină) — 
73.75 p; 3. Kelemen (Ungaria) — 73,70 p.
■
Turneul internațional dc șah de la Ma
drid a continuat, după o zi de odihnă, 
cu disputarea partidelor din runda a 
7-a. Marele maestru maghiar Lajos Por- 
tlsch a cîștigat la Panno, Andersson la

JIMMY CONNORS

doua: Okker și Connors calificați
Newcombe l-a învins cu 3—6, 6—2,
6— 2 pe americanul Tom Gorman, 
la capătul unei partide în care 
australianul a excelat prin servi
ciile sale puternice și un joc eficace 
la fileu.

în a doua grupă preliminară, 
americanul Stan Smith a suferit a 
doua înfrîngere consecutivă, învins 
de data aceasta de compatriotul 
său Jimmy Connors, cu 6—0, 3—6,
7— 6. Obligîndu-1 pe Smith să joace 
pe fundul terenului Connors a reu
șit să-și asigure un avantaj tactic 
ce s-a dovedit decisiv. Olandezul 
Tom Okker a obținut și el a doua 
victorie, cîștigîrid convingător, cu 
6—1, 6—3 în fața spaniolului. Ma
nuel Orantes. în această grupă, 
Okker și Connors sînt, practic, ca
lificați pentru semifinale.

Iată clasamentele în cele două 
grupe preliminare: grupa I : 1.
Newcombe 2 victorii ; 2—3. Gor
man și Năstase — 1 v ; 4. Jan 
Kodes 0 v ; grupa a II-a: 1—2.
Okker și Connors — 2 v; 3—4. 
Smith și Orantes — 0 v.

în ultima etapă a preliminariilor, 
se dispută următoarele partide, în 
ordine : Smith — Orantes ; Okker 
— Connors ; Năstase — Newcombe ;

PE TONY ROCHE I

Kodes — Gorman. ••

★
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cauza decalajului de 
rezultatele zilei a 3-a 
în numărul de mîine.
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vor

JAS SINGH ÎNVINGE
Turneul internațional de tenis de la 

Brisbane a programat partidele din turul 
2 al probelor de simplu. în. concursul 
masculin, jucătorul indian Jas Singh a 
reușit o surprinzătoare victorie cu 7—6, 
6—1 în fața australianului Tony Roche,

Iar Mal Anderson (Australia) a cîștigat 
cu 5—7, 6—3, 6—4 partida susținută cu 
•lean Caujolles (Franța). Alte rezultate : 
Pinner (R.F. Germania). — Amritraj (In
dia) 7-76, 5—7, 7—6; Lara (Mexic) — 
Brown (S.U.A.) 6—3, 6—3.

CAMPIOANELE ȘAHULUI 
CONTINUĂ ÎNTRECEREA

BELGRAD, 6 (Agerpres). — După 
patru runde și disputarea partide
lor întrerupte, în „Cupa campioane
lor europene" la șah, care se des
fășoară la Vrnjacka Barija, con
duce maestra Stepanka Vbkralova 
(Cehoslovacia) cu 4 puncte, urmată 
de Alia Kușnir (U.R.S.S.) — ,3*/« 
puncte, Suzana Veroczi (Ungaria) 
3 puncte, Gertrude Baumstaric 
(România) — 2'A puncte (din trei 
partide), Maia Ranniku (U.R.S.S.), 
Tereza Stadler (Iugoslavia) — 2 
puncte etc. Rezultate din partidele 
întrerupte: Vokralova Ranniku 
1—0 ; Jurcinska — Timmer 1,’2—- 
1/2 ; Braunlin — Pihailici 1,-6 ; 
Krumova — Kușnir 0—1. în rundă, 
a 5-a, Baumstark o va întîlni pe 
Vokralova.

LA BUDAPESTA

PATINATORII ROMÂNI 

AU OBȚINUT VICTORII
BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — în 

prima zi a concursului internațio
nal de patinaj' viteză de la Buda
pesta, sportivul român Dan • Lăză-. 
rescu a cîștigat proba de 1000 rp 
(sprinteri) cu timpul de 1:32,2. Pe 
locul secund s-a clasat tot un pa
tinator român : Vasile Coroș — 
1:34,6, urmat de maghiarul Tol- 
gyesy — 1:34,8.

în cadrul concursului de mul- 
tiatlon, proba de 500 m a revenit 
Iui Martos (Ungaria) — 43,1, urmat 
de patinatorii români Victor So- 
tirescu și Andrei Okoș ■— ambii 
cronometrați în 45,1. Proba de 3 000 
m s-a încheiat cu victoria lui Ta
kacs (Ungaria) — 5:01,5, secundat 
de Victor Sotirescu — 5:03,8.

CUM VOR

IAIM74
„Echipa națională de fotbal a 

Italiei se dovedește cu adevărat no
rocoasă, deoarece in primul meci 
al turneului final al campionatului 
mondial din R. F. Germania nu va 
intilni nici Brazilia, nici redutabila 
formație a gazdelor și, după toate 
probabilitățile, nici măcar Olanda 
— scrie ziarul „Corriere dello 
Sport" din Roma. După cum s-a 
stabilit anterior, cei doi .capi de 
serie din oficiu, R.F.G. —‘ țara or
ganizatoare și Brazilia — dețină
toarea trofeului, vor juca în gru
pele A și B, pe terenurile pe care 
le-au ales pentru întîlnirile lor, la 
Hamburg și Dortmund, respectiv la 
Frankfurt am Main și Gelsen
kirchen.

Celelalte două echipe „plasate" 
drept capete de grupe vor fi, după 
toate probabilitățile. Olanda (grupa 
C) și Italia (grupa D). Acestea 
vor juca, în baza poziției lor geo
grafice și după dispozițiile comite
tului organizator, la Dortmund, 
Diisseldorf și Hanovra și respectiv 
la Munchen și Stuttgart. A fost 
adoptată această soluție pentru a 
se evita „migrațiuni" în masă ale 
suporterilor ambelor echipe.

Alcătuirea celor patru grupe 
(formată fiecare din .cîte 4 forma
ții) se va face cu prilejul tragerii 
la sorți, programată la 5 ianuarie, 
la Frankfurt pe Main.

Turneul final al C.M. va începe 
la Frankfurt am Main în ziua de 
13 iunie (ora 17), cu partida sus
ținută de Brazilia, în timp ce restul 
întîlnirilor din primul tur se vor 
disputa la 16 iunie, la ore diferite. 
Aceasta pentru a da posibilitate 
telespectatorilor vest-germani să ur
mărească pe micile ecrane, în di
rect, partidele care îi interesează, 
în raport cu selecționata țării lor.

Italia, în cazul cînd va fi cap 
de serie în grupa C, va juca de a- 
semenea la Milnchen, dar mereu 
la ore diferite, pentru ca numeroșii 
„tifosi" italieni să poată urmări e- 
voluțiile naționalei „azzurre".

La sfîrșitul meciurilor din primul 
tur, cele opt echipe rămase în com
petiție (primele două clasate în cele 
patru grupe) vor fi din nou divi
zate în două grupe — semifinale — 
de cîte patru formații. Cele 
clasate pe locurile doi în aceste 
grupe semifinale se vor înfrunta 
în ziua de 6 iulie pentru locurile 
3—4, pe stadionul olimpic de la 
Munchen, urmînd ca duminică, 7 
iulie 1974, pe același teren, să fie 
cunoscută noua campioană mon
dială, prima deținătoare a noului 
trofeu de aur oferit de F.I.F.A., în

FI ALCĂTUITE GRUPELE 
TURNEULUI FINAL?

Un gol în stilul propriu lui Gerd Milller (fază din meciul Bayern Miin- 
chen — Duisburg 3—0, din cadrul Cupei R.F.G.)

disputa dintre echipele care au o- 
cupat locul I în grupele semifinale.

• Cu meciuri încheiate pentru 
trei din cele 5 mari zone geogra
fice (Asia-Oceania, America de 
Sud, Europa — ultima, cu excep
ția partidei Grecia — Iugoslavia, 
încă nedisputată), prima fază a ce
lei de a X-a ediții a „Cupei lumii" 
este aproape de sfîrșit. Dintre cele 
16 locuri ale turneului final s-au 
ocupat 12, în vreme ce pe majori
tatea meridianelor lumii, fotbaliștii 
se pregătesc să intre în vacanță. 
Două zone — aflate în emisfera 
caldă — își dispută în momentul 
de față turneele finale de califi
care ; zona Americii de Nord, Cen
trale și a Mării Caraibilor și zona 
africană. Disputat la Port au 
Prince (Haiti), turneul final al pri
mei zone amintite a și înregistrat, 
în primele două etape unele sur
prize, printre care cea mai nota
bilă este neputința echipei favorite,

selecționata Mexicului, de a cîștiga 
pînă acum vreun meci (0—0 cu 
Guatemala și 1—1 cu Honduras). 
Desigur, „zarurile" n-au fost arun
cate încă, fiecare echipă mai are 
de jucat patru meciuri, totuși e 
de remarcat că startul foarte bun 
al jucătorilor din Haiti face și mai 
dificilă calificarea' echipei ■ mexi
cane. Miercuri. selectinnatețț. din 
Guatemala și Antilele Olandeze au 
terminat Ia egalitate: 2—2 (1—1). 
Iată la ora actuală situația fn cla
sament :

1. Haiti 2 2 0 6 S—1 *
2. Honduras 2 110 3—2 3
3. Mexic 2 0 2 0 1—1 2
4. Guatemala 2 0 2 0 2—Z 2
5. Antilele Olandeze 2 6 1 1 Z-S 1
6. Trinidad Tobago Z 0 0 Z Z—4 0

TELEX • TELEX • TELEX
Calvo, Iar Kaplan l-a Învins pe Pomar. 
Karpov a remizat cu Browne. Celelalte 
partide s-au Întrerupt. In clasament con
duc Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană), 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia) șl Semion 
Furman (U.R.S.S.) cu cite 4’/i puncte 
șl cîte o partidă Întreruptă, urmați de 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria) — 4% puncte etc.
■
La Weiswasser s-a disputat primul meci 
dintre reprezentativele de hochei pe 
gheață ale R.D Germane șl poloniei. 
Hocheiștli din R.D. Germană au termi 
nat Învingători cu scorul de 6—5 (2—2. 
1—2, 3—1). Partida revanșă se va desfă
șura astăzi la Berlin.

La Pinar de! Rio (Cuba) se desfășoară 
în prezent întrecerile celei de-a 21-a 
ediții a Campionatului mondial de ba
seball amator. Echipa Cubei, care este 
cotată printre favoritele competiției, a

Obținut cea de-a n-a victorie, cîștlgtnd 
cu 7—0 întîlnirea susținută cu formația 
Olandei, tntr-un alt meci, reprezentativa 
Porto Rtco a întrecut cu 6—2 selecționata 
Antllelor Olandeze.

Boxerul columbian Antonio Cervantes 
șl-a păstrat titlul de campion mondial 
la categoria super-ușoară (versiunea 
W.B.A.), învingînd la puncte. în 15 re
prize. pe șalangerul său Tetsudo Fu 
ruyama. Cervantes șl-a apărat titlul de 
șase ori numai în cursul acestui an.■
întîlnirea triunghiulară de lupte greco- 
romane. desfășurată la Tours între echi
pele Franței. Angliei și Elveției, s-a în
cheiat cu victoria gazdelor. Luptătorii 
francezi au învins cu 6—3 formația An
gliei și au cîștigat cu 6—4 întîlnirea sus 
ținută eu selecționata Elveției. în me
ciul Elveția — Anglia, victoria a revenii 
cu 9—1 sportivilor elvețieni.

• în turneul final al zonei afri
cane, după ce Marocul a cîștigat 
partida disputată pe teren propriu 
în compania Zambiei, cu scorul de 
2—0 (prin golurile lui Maghfour și 
Faras), duminică se joacă un magi 
care poate deveni decisiv pentru 
calificare : Zair — Maroc, la Lu
saka. în cazul unei victorii a gaz
delor, echipa care va reprezenta 
zona Africii la campionatul mon
dial va fi Zairul. Dacă partida se 
va termina la egalitate, atunci va 
trebui să așteptăm pînă Ia 23 de
cembrie, data ultimului meci al 
turneului, dar chiar și așa fotba
liștii marocani — pentru a obține 
calificarea — ar trebui șă ciștige 
la o diferență de trei goluri... Deci, 
după toate probabilitățile, Zair nu 
va scăpa marea șansă. Iată clasa
mentul, înaintea ultimelor., două 
meciuri : ...,
1. Zair 2 2 0 0 4—1 4
2. Zambia 4 10 3 5-4 2
3. Maroc 2 1 0,1 2—4 2
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