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• Continuarea călătoriei pe teritoriul S.U.A. • La Cleveland 
numeroși cetățeni americani de origine romănă au salutat 
cu emoție și bucurie pe conducătorul statului nostru • Vizita 
în orașul Hartford • Sosirea la New York

în continuarea vizitei în Statele 
Unite ale Americii, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, joi 
dupâ-amiază la Cleveland, principal 
centru economic și industrial al sta
tului Ohio, situat în regiunea marilor 
lacuri din nord-estul Statelor Unite.

La aterizare, oaspeții români au 
fost întîmpinațî de primarul orașului 
Cleveland, Ralph Perk, de reprezen
tantul guvernatorului statului Ohio, 
Das id Sweet, și de alte oficialități ale 
administrației locale, precum și de 
un grup ds reprezentanți ai coloniilor 
americanilor de origine română din 
localitate.

Coloana olicială de mașini se în
dreaptă apoi spre uzinele „Euclid 
Inc.", specializată în producția de 
autobasculante și mașini agricole de 
mare tonaj, care aparțin marii firme 
„White Motors Corporation".

Aici sint produse, pentru a ft uti
lizate pe șantierele de construcții și 
Ia minele de suprafață, autobasculan
te de diferite tipuri, incepind de Ia 
1.10 și pină la 1 850 CP. Oaspeților ro
mâni le sînt prezentate mașini de 22 
pînă la 159 de tone. Un popas mal 
mare se face la gigantul uzinelor — 
autobasculanta de 210 tone, cea mai 
mare din lume. , , , ,

La încheierea vizitei, în sala de 
Consiliu a uzinelor, se servește o cupa 
de șampanie. ...

Intr-o atmosferă cordiala, oaspeții 
români își iau apoi rămas bun de la 
gazde, în aplauzele celor prezenți.

In cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, primarul orașului Cleve- 

* land, Ralph Perk, cu soția, și eomu- 
niiatea română din oraș, au '•
recepție, în marea sală a Hotelului 
„Sheraton0.

In sala de recepție domnește o 
atmosferă sărbătorească, plină de in- 
sufle țire. .

Alaiuri de reprezentanți al oficiali- 
făților locale, se află numeroși cetă
țeni americani de origine româna 
stabiliți pe aceste meleaguri cu multe 
decenii în urmă. Păstrători al datini
lor strămoșești mulți dintre el au 
venit îmbrăcați in frumoase costume 
naționale din diferita regiuni ale 
României,

Intrarea in sala de recepție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to-

varășei Elena Ceaușescu. a celorlalți 
oaspeți români, este salutată eu a- 
plauze puternice și ovații de cei pre
zenți. Se aud acordurile unor melodii 
populare românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint invi
tați să ia loc la masa de onoare.

Pe treptele scării care coboară spre 
sala de recepție își face apariția în 
acest moment un stol compact de 
copii, băieți și fete, îmbrăcați în alb 
cu eșarfe roșii. Sînt cei 140 de tineri 
membri ai renumitului cor „Singing 
Angels" — „îngerii Cintecnîui", care 
prezintă un scurt program de cîntece 
în cinstea oaspeților.

La sfirșitul programului, dirijorul 
corului anunță că, in cursul anului 
viitor, micii artiști vor face un turneu 
în România. Un grup de copii se 
apropie de masa de onoare și oferă 
înalților oaspeți boboci de trandafiri 
roșii și albi.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu ii îmbrăți
șează părintește, se fotografiază îm
preună cu ei.

In numele guvernatorului statului 
Ohio, ia apoi cuvîntul David Sweet, 
cave a salutat călduros vizita pre
ședintelui Nicolas Ceaușescu în a- 
ceastă parte a S.U.A.

In cuvîntul său, George Dobrea, 
vicepreședinte al Consiliului cultural 
pe oraș, a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros „Bun 
venit !“ din partea cetățenilor ameri
cani de origine română din Cleve
land și împrejurimile sale.

Asistența, în picioare, intonează în 
limba română „Mulți ani trăiască".

îndelung ovaționat, ia apoi cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea sa este subliniată cu înde
lungi aplauze.

Recepția ia sfîrșit in acordurile 
atit de cunoscute ale „Rapsodiei 
române" de George Enescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
înconjurat cu căldură de numeroși 
americani de origine română prezenți 
Ia acest eveniment. Aceștia îl salută 
cu emoție și bucurie pe conducătorul 
poporului român, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, ii roagă să se fotografie
ze cu ci.

Seara tirziu, gazdele ișl iau. tn 
aceeași atmosferă plină de căldură, 
rămas bun de la conducătorul Româ
niei socialiste.

Decolind de Ia aeroportul Interna
tional ..Hopkins", aeronava preziden
țială se îndreaptă spre orașul Hart
ford, statul Connecticut.

★
Joi seara, președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
persoanele oficiale care îi însoțesc, 
au sosit în orașul Hartford, capitala 
statului Connecticut, important cen
tru economic al tării din nord-estul 
Statelor Unite.

Pe aeroportul international „Brad
ley". solii poporului român au fost 
salutați cu deosebită cordialitate de 
primarul orașului Hartford, George 
Atha.nson, de alți reprezentanți ai au
torităților locale.

în continuare, în saloanele Hotelu
lui „Sonesta" are loc o recepție ofe
rită de primarul orașului și soția sa 
in cinstea președintelui Consiliului de 
Stat și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au luat cuvîntul primarul orașului 
George Athanson și guvernatorul Tho
mas Meskill.

A luat apoi cuvîntul 
Nicolae Ceaușescu.

Recepția a decurs intr-o 
de destindere și cordială 
care a caracterizat vizita în 
președintelui Consiliului de 
toate momentele sale.

Vineri, în cursul dimineții, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu a făcut o 
vizită Ia uzina de mașini-unelte 
„Pralt Whitney" din Hariford. apar- 
tinînd grupului „Colt Industries".

In încheierea vizitei, gazdele au 
mulțumit, încă o dată, pentru cinstea 
făcută prin vizitarea uzinei lor, ex
primând dorința realizării unei coope
rări cu țara noastră.

La solicitarea unor reprezentanți ai 
pi esei, președintele Nicolae Ceaușescu, 

Statele Unite, a a- 
înoheie cu rezultate
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★
Vineri Ia amiază, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, au sosit la 
New York, cel mai mare centru 
dustrial 
Unite.

La ora 
varășului 
metropolă

și comercial al
in-

Statelor

închiderii ediției, 
Nicolae Ceaușescu 
americană continuă.

vizita to- 
in marea

Cimpulung MoldovenescAntrenamente asidue ale tinerilor schiori din

MAREA COMPETIȚIE DE MASA
„CUPA TINERETULUI" ÎNCEPEMÎINEI

Faza din ultima întilnire Steaua — S. C. Bacău, disputată in ediția trecută de campionat. Ghiță plonjează și 
reține spectaculos balonul. Năstase, și nu mai puțin de patru jucători băcăuani sînt gata să intervină...

Foto : S. BAKCSY

FINAL DE STAGIUNE FOTBALISTICA!A TIPULIII DIVIZIEI A
• Meciurile vor incepe la ‘ora 14

Așa cum e, bun sau rău, campio
natul nostru de fotbal a reținut aten
ția sutelor de mii de simpatizanți 
săptămînă do săptămînă. ~ 
de duminică întrecerea și-a 
drum, chiar dacă ratarea 
în turneul final al C. M., _ 
din cupele europene și atitea me
ciuri din competiția internă nu ne-au 
adus bucuriile așteptate. Dar, iată, a 
venit vremea despărțirii, a vacanței, 
a bilanțurilor, concluziilor pe care 
federația și cluburile, le vor face spe-

Duminică 
văzut de 
calificării 
partidele

• Partida Sportul studențesc - Steagul roșu se joacă de ia ora 11,30
rătn, la obiect, competent, eficient. 

Miine e finalul stagiunii fotbalis
tice. în această duminică de decem
brie se vor disputa cele nouă meciuri 
ale ultimei etape, a XVII-a, din pri
ma divizie. Nu ne îndoim că orga
nizatorii vor face totale eforturi pen
tru ca terenurile de joc și tribunele 
în care spectatorii vor lua loc să se 
prezinte cit mai bine.

Programul ultimei etape prezintă, 
desigur, un interes demn de remar
cat. întîi, pentru că va stabili clasa-

PLENARA COMISIEI CENTRALE
DE EODCAJIE FIZICA Șl SPORT

M-'ine, în majoritatea localități
lor țării, „Cupa Tineretului" va 
fi evenimentul sportiv numă
rul unu, acestei ample compe

tiții’ de masă pregățindu-i-se deschi
derea festivă urmată de primele în
treceri ale ediției de iarnă. Schiul, 
patinajul, concursurile de săniuțe, de 
șah și tenis de masă figurează în 
program.

★
O convorbire cu profesorul Nicolae

Dineă, secretarul C.J.E.F.S. Dîmbo-

în numărul de miine al ziarului

REGULAMENTUL
„CUPEI TINERETULUI-
Pentru a veni în sprijinul tu

turor unităților sportive în care 
se va desfășura „Cupa Tineretu
lui", ziarul nostru va publica în 
numărul său de miine (9 de
cembrie) regulamentul și mo- 

"dul de organizare a întrecerilor 
in disciplinele cuprinse în pro
gramul ediției de iarnă a marii 
competiții.

vița, ne-a pus în temă asupra pro
gramului zilei inaugurale a „Cupei 
Tineretului". „Lacul Chindia — ne 
spunea interlocutorul — a devenit un 
imens patinoar. Suprafața de gheață 

: a fost „rodată" de-a lungul întregii 
săptămîni de numeroșii copii și ti
neri dornici să patineze. Aici vor a- 
vea Ioc duminică primele întreceri 
de viteză și tot aici a fost pregătită 
deschiderea festivă pe... patine". în
trecerile de sanie, cu participarea e- 
levilor din școlile generale, profesio
nale, licee șl licee de specialitate se 
vor desfășura pe pîrtiile de la Mă
năstirea Dealului. Deschideri festive, 
precum și întreceri la sporturi de 
iarnă, dar și la șah și tenis de masă, 
vor mai avea loc, tot în județul Dîm- 
bovițap la Pucioasa, Fieni și Moreni. 
Doar Găieștiul va găzdui numai con
cursuri de. șah și tenis de masă, în
trucît; aici, de cîteva zile, s-a insta-

lat... primăvara și deci, nu sînt ghea
ță și zăpadă.

★
într-un alt ținut cu zone muntoa

se, județul Mureș, s-au terminat, de 
asemenea, pregătirile pentru deschi
derea festivă și organizarea prime
lor întreceri ale competiției ce va 
cunoaște, sîntem siguri, o mare popu
laritate. Pe platoul Cornești, ne-a 
informat Emil Moldovan, instructor 
principal al C.J.E.F.S., vor veni a- 
proape 800 de tineri din licee și școli 
profesionale pentru a se întrece în 
concursurile de săniuțe și schi. La 
ora 9 dimineața, la fel ca la Tg. Mu
reș, deschiderea oficială a „Cupei Ti
neretului" va avea loc și la Sighi
șoara, Reghin, Tîrnăveni, Luduș și 
Sovata.

citori, se estimează că numărul celor 
care vor fi prezenți duminică la lo
curile de întrecere va fi de ordinul 
miilor.

misiei centrale de educație fizică 
și sport în rîndul femeilor.

La lucrări au luat parte repre
zentante ale comisiilor județene 
ale acestei organizații, ale clubu
rilor și asociațiilor sportive, profe
soare de educație fizică, activiste 
din domeniul sportului feminin, 
alte invitate.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai ~‘ ~
C.N.E.F.S.

Purtînd un pronunțat 
de lucru, plenara a prilejuit un 
amplu și util schimb de experien
ță în domeniul atragerii femeilor 
spre practicarea continuă a exer- 
cițiilor fizice și sportului, așa cum 
este preconizat în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c.

Referatul prezentat de tovarășa 
Ella Constantinescu, președinta Co
misiei centrale, ca și informările 
făcute de reprezentantele județe
lor Argeș, Galați. Bacău, 
municipiului București, 
purtate pe marginea lor, 
fat faptul că în această 
au fost obținute o serie 
zări : gimnastica de producție a

Biroului Executiv al

caracter

Mureș și 
discuțiile 
au relie- 

direcție 
de reali-

o mare pondere în rîndul salaria- 
ților, au luat ființă centre pentru 
gimnastica de întreținere în mai 
multe orașe, formele organizatori
ce pe linia activității sportive de 
masă s-au îmbunătățit. Dar, așa 
cum s-a desprins din referat, din 
informări și din luările de cuvînt, 
mai sînt multe de făcut în acest 
sector.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul general 
It. Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S. Felicitînd par
ticipantele pentru succesele obți
nute și, prin intermediul lor, pe 
toate activistele care au depus stră
danii pentru a propaga educația 
fizică și sportul în rîndurile fete
lor și femeilor patriei, vorbitorul 
a făcut o serie de recomandări 
privind activitatea de viitor, me
nite să impulsioneze și mai mult 
acest domeniu important din via
ta socială a tării.

La sfîrșit, prim-vicepreședintele 
C.N.E.F.S. a înmînat undi număr de 
15 activiste din mișcarea sportivă 
„Diploma de onoare11 și insigna 
„Merite în sport".

PENTRU ELEVI

Șl STUDENȚI
\

BOGATE Șl ATRACTIVE ACTIVITAU

ultima

mentul final al turului, ordinea p6 
care echipele o vor păstra pină la 
primăvara unui retur ce se anunță 
de pe acum pasionant, mai ales in 
ceea ce privește soarta celor de la 
periferia sa, unde, in 
tat, înlîlnim la finele 
cu nume de rezonanță 
trolul și Sport Club 
doilea rînd, pentru că 
mează meciuri atractive ca A. S. Ar
mata — C.S.M Reșița, Universitatea 
Craiova —. Petrolul, U.T.A. — Poli
tehnica Timișoara și mai ales „U“ 
Cluj — F. C. Constanța, S. C. Bacău
— Steaua și F. C. Argeș — Dinamo. 
Interesant 
craioveni, 
joacă în
rești, două meciuri cu implicații pen
tru... periferia clasamentului : Rapid
— Poli. Iași (pe. stadionul Giulești) 
și Sportul studențesc — Steagul roșu 
(stadionul Republicii), (AL. S)„

Citiți în pag. a IÎI-a scurte pre
zentări ale celor nouă partide.

mod neaștep- 
turului echipe 
ca Rapid, Pe- 
Baeău. In al 
etapa progra-

de reținut că, în afară de 
următoarele șase echipe 
deplasare ! Iar în Bucu-

împlinesc 25 de ani 
cînd, la Craiova, pe 

inci proaspăt centru 
universitar, au fost puse 

bazele unui club sportiv stu
dențesc. înființarea lui a răs
puns necesității ca tineretul 
studios să practice exercițiile 
fizice și sportul în 
întăririi sănătății și 
dezvoltări armonioase.

în decursul anilor care au 
urmat, membrii acestui club 
— tot mai numeroși Ia nu
măr —, fără a pierde din ve
dere scopul inițial, dar bene
ficiind din plin de condițiile 
mereu mai bune ce le-au fost 
create prin grija partidului și 
statului, au dat activității lor 
un tot mai accentuat profil de 
performanță. Cu pasiune și 
entuziasm, imbinind în mod 
armonios pregătirea profesio
nală cu cea sportivă, studenții 
craioveni — sub conducerea 
unor antrenori competenți și 
inimoși, bucurîndu-se de spri
jinul substanțial al Ministeru
lui Educației și învățămîntului, 
al U.A.S.C.R., al organelor lo
cale și conducerii Universită
ții, simțind din plin căldura 
sufletească a unei mase tot 
mai mari de susținători și 
simpatizanți — au dobir.dit 
rezultate remarcabile pe sta
dioane și în sălile de sport, 
afirmindu-se pe plan național 
și chiar internațional.

Apreciind aceste rezultate și 
telicitindu-i pe sportivii, an
trenorii și conducătorii clubu
lui Universitatea Craiova pen
tru ele, trebuie, totuși, să Ie 
spunem că de Ia ei se așteaptă 
in continuare o contribuție 
mult sporită pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid mișcării 
noastre sportive, pentru afir
marea și mai puternică a spor
tului românesc in arena in
ternațională.

SPORTUL

pagina a 2-a o 
principalelor reali
se clubul universi-

(Citiți. în 
prezentare a 
zări obținute 
tar craiovean în cei 25 de ani 
de activitate).

Ecaterina Savu a pătruns și, cu toată opoziția Ilonei Gussenbauer, va 
înscrie un nou coș pentru echipa sa Foto : Dragoș NEAGU

Ajunse în „sferturile" cupelor europene la baschet,

★
Afluența mare de tineri în întrece

rile de schi 1-ă pus pe organizatorii 
din județul Caraș-Severin în fața u- 
nei situjții dificile dar care — după 
cum aflăm de la corespondentul nos
tru Doru Glăvan — nu este fără 
ieșire. în circa două săptămîni vor 
fi confecționate, pe plan local, cîteva 
sute de schiuri tip popular și săniuțe 
cu care vor fi dotate asociațiile spor
tive. Totuși, duminică, atît la Reșița, 
cit și la Bocșa, Oravița și Moldova 
Nouă vor avea loc întreceri în spor
turile de Iarnă, precum și primele 
concursuri de șah și tenis de masă, 
întrucît la Reșița nu este multă ză
padă, schiul a fost înlocuit cu o în
trecere de cros, la startul căreia se 
vor prezenta peste 1 000 de tineri.

★
Totul este pregătit și la Galați și 

la Sînnicolaul Mare (județul Timiș)^ 
astfel că ziua de 9 decembrie va 
marca, și în aceste localități, deschi
derea festivă a „Cupei Tineretului", 
precum și primele competiții.

★
Duminică, la ora 10, în trei zone 

ale Clujului : pîrtia de schi de la 
Făget, cea de săniuțe din pădurea 
Foia și patinoarul natural din par.cul 
orașului se vor desfășura avanpre
mierele marii competiții „Cupa Tine
retului", ediția de iarnă.

Peste tot, semnalele de începere 
vor fi precedate de festivități inau
gurale.

Luînd în considerație largul inte
res stîrnit de această competiție 
printre elevi, studenți și tinerii mun-

La 21 decembrie, după _
oră de curs, elevii și studenții pa
triei vor intra în vacanța de iar
nă. Pentru mai bine de două săp- 
tămîni, tineretul nostru studios va 
avea prilejul să se bucure de o 
binevenită perioadă de odihnă, de 
destindere, după un prim trimes
tru bogat în roade, pentru cei mai 
mulți. Odihnă, destindere printr-o 
suită de activități recreative care 
în ultimă esență vor să însemne 
mișcare în aer liber, participare la 
excursii, drumeții și tabere, la în
treceri sportive.

schi șl săniuș, indiferent de spe
cializarea lor. La Lacul Roșu, de 
pildă, în ambianța fermecătoare a 
Suhardului, vor face popas 138 de 
gimnaști și gimnaste de la „spor
tivă" și „modernă". La cabana 
Voina, din vecinătatea Cîmpulun- 
gului Muscel, specializată în ta-

Peste 2500 de elevi și studenți

Este de 
toți elevii 
în tabere vor avea asupra lor ma
terial și echipament adecvat, în a- 
fara celui care — de la caz la caz 
și în funcție de condițiile locale 
— se referă la continuarea perfec
ționării lor. Atu-ul principal al ta
berelor sportive școlare de iarnă 
rămîne, însă, pregătirea fizică 
nerală și specifică.

prisos să precizăm că 
sportivi care vor sosi

ge-

în tabere speciale de perfecționare SCHI PENTRU 1000 
DE STUDENȚI Șl STUDENTE!

PESTE 1500 DE ELEVI 
SPORTIVI ÎȘ| VOR CONTINUA 

PERFECȚIONAREA ...

...dar într-un regim de odihnă 
activă, în taberele special organi
zate pentru ei de către Ministerul 
Educației și învățămîntului, în co
laborare cu C.C. al U.T.C. și Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. 1 500 de tineri, re- 
prezentînd școlile sportive și li
ceele cu program de educație fi
zică, speranțe ale mișcării spor
tive de performanță, viitori titu
lari ai loturilor republicane de se
niori, ai celor olimpice.

Organizatorii au ales 
ale vacanței de iarnă 
tre cele mai pitorești
țară, cu predilecție în zone monta
ne, acolo unde zăpada s-a așter
nut în strat gros, invitînd elevii Ia

drept sedii 
cîteva din- 
locuri din

• Peste tot, schiul, la
• Excursii si drumeții

ordinea zilei
in cele mai

frumoase zone ale țării, sub egida
B. T. T.

bere școlare, vor sosi 148 de 
leți. La cabana Balvanyos din 
dețul Covasna, plasată într-un 
cor îneîntător, se vor grupa tineri 
caiaciști și canoiști. în același 
timp, tabere speciale pentru elevii 
schiori. vor funcționa la Vatra Dor- 
nei (234), Sinaia (114), Predeal (100), 
cabana Clăbucet-sosire (47). Alte se
dii ale elevilor sportivi, în apropia
ta vacanță de iarnă, vizează ca
bana Cheia, masivul Paring, sta
țiunea Slănic Moldova, cabana 
Ciucaș din Muntele Roșu ș.a.

at- 
ju- 
de-

Din aceeași cerință, de a spori 
rezistența fizică a sportivilor stu
denți U.A.S.C.R., Ministerul Edu
cației și învățămîntuliji și ceilalți 
factori sus-amintiți, organizează în 
paralel tabere speciale în care 
schiul — cel alpin sau de fond — 
se va afla la ordinea zilei. Tabe
rele sportive studențești vor avea 
o- arie largă de răspîndire. Ele se 
vor deschide la cabanele de la 
Babele și Piatra Arsă, Poiana Iz
voarelor și Poiana Stînii, Carai- 
man și Plaiul Foii, Cota 1 500 și 
Suior, Valea Sîmbetei și Peștera, 
Gheile Zănoagei și Muntele Mic.

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU POLITEHNICA SI STEAUA, 
GREUL DE-ABIA ÎNCEPE

Trei dintre cele patru reprezenta
tive ale României în cupele europene 
la baschet și-au încheiat tentativele 
de a se califica în sferturile de fi
nale ale competițiilor respective, deci 
printre fruntașele de pe continent ale 
acestui joc sportiv. Două dintre cele 
trei echipe — Politehnica București 
(antrenor Grigore Costescu) în C.C.E. 
la fete, Steaua (antrenor Vasile Po
pescu) în Cupa cupelor la băieți — 
și-au atins scopul și urmează ca, în 
prima lună a anului viitor, să evo
lueze în grupele sferturilor de finală 
care vor fi stabilite, luni și marți la 
Miinchen, cu prilejul ședinței spe
ciale a Comisiei tehnice de organi
zare a cupelor europene. în această 
fază superioară a Cupei cupelor are 
șanse să se califice și formația fe
minină I.E.F.S., care va susține me
ciurile decisive în zilele de 9 și 16 
ianuarie, la Tel Aviv și la București, 
în compania echipei Hapoel. Cit pri
vește pe Dinamo, ea a fost eliminată 
de Racing Ford Anvers, neputind re
face handicapul de 10 puncte pe ca- 
re-1 avea în urma partidei de la 
Anvers.

Referitor la promovarea formați
ilor Politehnica și Steaua în „sfer
turi", trebuie spus că pînă acum ele 
au avut adversare de slabă valoare, 
pe care le-au depășit net : studentele 
pe jucătoarele de la Union 
Viena, baschetbaliștii de la 
pe Helsingin Kisa Toverit

Sparta Bertrange-Luxemburg. în a- 
ceste condiții, nu putem face o apre
ciere reală asupra formei actuale a 
acestor echipe, dar 
trece cu vederea că 
în elita baschetului 
tuie o performanță 
subliniată ca atare.
la o pregătire deosebit de serioasă, 
ia eliminarea tuturor fisurilor, incit 
în viitoarele confruntări Politehnica 
și Steaua să reprezinte cu cinste 
sportul românesc. Greul începe de 
abia de acum, cînd adversarii le vor 
fi cu mult mai valoroși decît cei 
din fazele anterioare ale competiți
ilor, incit orice rabat de la antre
namente poate avea influențe nefas
te, pe care nu le dorește nimeni. în 
acest sens, considerăm că o atenție 
sporită trebuie acordată pregătirii 
meciurilor din deplasare, la care nu 
trebuie să se meargă cu concepția 
că „trebuie să pierdem Ia diferențe 
cit mai mici", ci cu scopulx precis și 
hotărît de a învinge. Modesta for
mație Union Garant a fost un exem
plu în această privință. Deși pierdu
se acasă la o diferență care nu-i mat 
lăsa speranțe, la București a luptat 
cu o voință exemplară și a condus 
destul de multă vreme ' pe Politeh
nica.

nici nu putem 
însăși calificarea 
european consti- 
care se cuvine 
Ea obligă, însă,

Garant 
Steaua 
și pe

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cu 25 de ani în 
sitar craiovean

[„Turneul campioanelor" la volei
, • . • I • U * ■ • 1 V

LA ARME CU AER

CAPITALEI,
COMPRIMAT

competiție puternică și utilă 
pentru Dinamo

TRĂGĂTORII
DE LA STEAUA

ÎN FRUNTE, 
DUPĂ PRIMA ZI

Căpitanul echipei craiovene, Ion Oblemenco, într-o fază de joc din meciul I 
care a adus eliminarea Florentinei

qopâ un sfert de veac de âcfivitîxfc
urmă, un mănunchi da studenți din tinărul centru unlver- 
au semnat actul de naștere al unui nucleu sportiv care 

s-a numit la început C.S.U., apoi Știința, pentru ca astăzi să poarte 
denumirea atît de cunoscută (dar și, nu de puțini, contestată) Universitatea 
Craiova. In primul an de existență, noul club a înregistrat în scriptele sale 
un număr de 35 membri (toți studenți), care activau în secțiile — sau mai co
rect spus, în echipele — de fotbal și volei (masculin), participante în campio
natele orașului Craiova, și care — prin pasiunea și entuziastmul lor — au 
reușit să învingă greutățile inerente oricărui început.

Au urmat ani și ani de muncă intensă, de eforturi perseverente, de re
marcabile acumulări cantitative și calitative, care au făcut din clubul universi
tar craiovean — îndeosebi prin echipa sa de fotbal, dar și prin mulți alți 
reprezentanți de valoare ai lui, atleți, boxeri, jucători de handbal, baschet, 
volei și tenis de masă, realizatori ai unor frumoase succese și performanțe 
atît pe plan intern, cît și internațional — unul dintre cluburile îndrăgite și a- 
preciate din țară.

La data acestui jubileu de un sfert de veac al existenței sale, clubul uni
versitar craiovean (președinte : prof. univ. dr. Nicolae Tiberiu) numără — în 
cele nouă secții pe ramură de sport — 230 de sportivi legitimați, dintre care 
2 maeștri ai sportului, 47 cu categoria I de clasificare, 122 cu categoria a ll-a 
ți 22 cu a lll-a, restul fiind juniori. In afara acestora, clubul dispune de un 
centru de copii și juniori la fotbal cu 197 de tinere și promițătoare talente.

Din bilanțul acestui an — cu care sportivii studenți din Craiova au ținut 
să întîmpine sărbătoarea clubului lor — sînt de menționat, îndeosebi, cele 
trei titluri da campioni republicani, cucerite, precum și cele fot atifea titluri 
de campioni universitari, dar nu mai prejos de aceste frumoase vic
torii ^e situează, ca valoare și semnificație, performanțele echipei de fotbal — 
locuFsecund în campionatul precedent și lideră de toamnă în actualul cam
pionat.

Drumul parcurs de la modestele începuturi de acum un sfert de veac și 
multe 
cobo- 
Istoric

pînă la condiția de azi a clubului universitar — drum care a cunoscut 
urcușuri, dar, așa cum se mai întîmplă în sport, și unele sinuozități sau 
rîșuri — poate fi, cel mai bine evocat prin prezentarea unul scurt 
al Secțiilor de bază, aparfinînd acestei

DIN CAMPIONATUL ORĂȘENESC.

LA UN PAS DE TITLUL
CAMPIOANĂ A TĂRIIDE

r Să începem, așadar, cu fotbalul, 
eare a fost și rămîne port-drapelul 
acestui club și care îi exprimă cel 
tnai bine ascensiunea- Apărută în
tr-un oraș eu mai vechi și frumoa
se tradiții în sportul cu balonul ro-

Natalia Andrei — atleta nr. 1 a 
clubului

unități de performanță.

stilului de joc imprimat de 
petenta conducere tehnică formată 
din antrenorii Constantin Cernăia- 
nu și C. Oțet. Ascensiunea La care 
ne referim își mai trage, de aseme
nea, seva din genefosul sprijin o- 
ferit echipei de organele locale, de 
conducerea Universității craiovene 
(președintele secției este prof. univ. 
dr. Constantin Boțea), ca și din 
căldura acestui pasionat și entuziast 
Fublic oltean.

în aceste condiții extrem de pro
pice, este — desigur — de aștep
tat ca echipa de fotbal a Univer
sității Craiova să ofere încă multe 
și depline satisfacții numeroșilor ei 
suporteri, să contribuie, într-o mai 
mare măsură decît pînă acum, la 
afirmarea internațională a socceru- 
iui românesc.

com-

PERFORMANTELE NATALlti ANDREI

de un sulițaș, Teodor Peca, în anul 
1972. în același an, devine studentă 
a Universității din Craiova (la Fac. 
de științe economice) maestra spor
tului Natalia Andrei, fostă campi
oană și recordmană a țării în pro
ba de 1 500 metri. Această valoroa
să : letă constituie o adevărată 
mîndrie a clubului. în anul pe care 
îl încheiem, Natalia Andrei a ob
ținut o suită de frumoase succese 
pe plan național și internațional, 
cîștigînd mai multe titluri de cam
pioană universitară (unele din ele 
cu performanțe ce constituie noi re
corduri), la care se adaugă și un 
record național l.a 3000 m) și fiind 
componentă a echipei României ce 
a cucerit titlul balcanic Ia cros (în 
proba individuală ei i-a revenit 
medalia de argint).

Selecționată în lotul olimpic care 
se pregătește pentru Montreal, Na
talia Andrei stimulează prin apar
tenența ei la clubul craiovean și 
prin performanțele realizate, pe 
toți ceilalți atleți studenți din lo
calitate.

frumoasă amintire. In anii ce au 
urmat, cu toate eforturile depuse, 
echipa masculină de baschet a U- 
niversității nu a mai reușit să de
pășească granița diviziei secunde, 
în care a retrogradat. Suporterii 
speră, totuși, că dezideratul reveni
rii în prima divizie ss va putea 
împlini, după cum cred că și e- 
chipa feminină de baschet (antre- 
noare — prof. Angela Minculescu), 
care s-a aflat la un pas de promo
vare în divizia A, va reuși cit 
curînd în tentativa ei.

AMBELE FORMAȚII,
ÎN PRIMA DIVIZIE

de

I
I
I
I
I

Ne spune arbitrul internațional Constantin ARMĂȘESCU
Revenit de la competiția volei- 

balistică masculină, „Turneul cam
pioanelor", desfășurată în orașele 
Leipzig și Suhl din R. D. 
mană, arbitrul internațional 
stantin 
rit ieri 
tură cu 
pante și 
nei noastre,

— Cum apreciați' valoarea gene
rală a turneului ?

— întreaga competiție a fost de 
înalt nivel. De altfel, faptul că la 
ea au luat parte cele mai valoroase 
campioane naționale din Europa și 
Asia vorbește de la sine. în aceste 
echipe activează, de fapt, foarte 
mulți jucători care fac parte și 
din loturile reprezentative ale ță
rilor respective. De pildă, Ț.S.K.A. 
Moscova aproape că se confundă cu 
selecționata sovietică, S. C. Leipzig

de asemenea, Reșovia (Polonia)

I

Ger- 
Con- 
ofe- 

legă-
Armășescu ne-a 

cîteva amănunte în 
evoluția echipelor partici- 
în primul rînd a campioa- 

Dinamo București...

DUELURI INDIRECTE PENTRU 
CALIFICARE ÎN TURNEELE FINALE

înaintea ultimei etape a returului m 
Divizia A de volei. în trei din seriile 
campionatelor lucrurile sînt încă neclare 
în privința echipelor calificate în tur
neele pentru locurile 1—fi. La masculin, 
ultima etapă, programată sîmbătă si du
minică, va rezolva duelurile indirecte 
dintre „U" Cluj și Universitatea Craiova 
(seria I), i.E.F.S. șl Viitorul Bacău (seria 
a II-a), în timp ce la feminin, în seria 
I, partidele Constructorul — Farul șl Me
dicina — Rapid, care domină ultima e- 
tapă, vor desemna, între Constructorul și 
Medicina, pe cea de a treia calificată în 
turneele 
prezintă 
runde.

primului pluton. Iată cum 
clasamentele înaintea

se
ultimei

tund, echipa studenților craioveni a 
parcurs — nelipsindu-i și unele re
culuri — toate treptele de promo
vare, de la campionatul orășenesc 
pînă în prima divizie. Din acest e- 
șalon de frunte al fotbalului 
tiesc face parte începînd cu 
Î964—1965, cînd purta încă 
rrurea de Știința. Dreptul de 
tipare la cea mai importantă com
petiție fotbalistică a țării a fost 
cîștigat prin meritele jucătorilor Pa
puc. Vasilescu, Geleriu, Lungan, De
liu, Dumitrescu. C. Stănescu, Băr- 
bulescu, Natea, A. Stănescu. Ganga, 
Anton, Onea, Lovin. Stanciu — care 
făceau parte pe 
echipei craiovene 
rită regretatului 
leanu.

în anii care au
în Divizia A, culorile acestei echi
pe (devenită, din 1966, Universita
tea) au mai fost purtate de Marin 
Marcel, Eftimie, Sfîrlogea și aiți 
cunoscuți fotbaliști. Urcată pe po- ' 
diurn (locul 3) încă din ediția 1966— 
1967 a campionatului, formația cra- 
ioveană a crescut sensibil în ma
turitate și a atins realmente un 
înalt standard valoric — care o 
face demnă de a aspira cu îndrep
tățire la titlul de campioană a ță
rii — în ultimele' două sezoane. 
După ce, în campionatul trecut, a 
ratat chiar pe linia de sosire marea 
victorie care li fusese atît de a- 
jrroape, Universitatea Craiova s-a 
lansat în această nouă ediție cu și 
mal multă vigoare în cursa pentru 
titlu, dominind destul de autoritar 
întrecerea a cărei merituoasă lide
ră a devenit de 13 etape. în para
lel, este de relevat contribuția a- 
dusă de echipa craioveană — prin 
internaționalii ei — la succesul se
lecționatei românești în campionatul 
european studențesc, disputat anul 
trecut în țara noastră, ca și la re- - 
prezentarea culorilor naționale. Du
pă cum onorante sînt și victoriile 
obținute în unele confruntări direc
te internaționale, de felul celei rea
lizate asupra cunoscutei formații i- 
taliene Fiorentina, pe care a reușit 
să o elimine din „Cupa U.E.F.A."

Ascensiunea aceasta atît de re
marcabilă se explică prin valoarea, 
experiența și omogenitatea lotului 
actual de jucători — din rîndurile 
căruia se disting căpitanul echipei. 
Ion Oblemenco. maestru al sportu- . 
lui. de trei ori golgeter al campio
natului, fotbalist de mare forță și 
personalitate, și totodată un om cu 
alese trăsături morale, Țarălungă, 
Marcu. Bălan, Strîmbcanu, Nicu- 
lescu, Deselnicu, Velea, mai proas
pătul venit Boc si acest promiță
tor talent numit Bălăci —, prin e- 
ficiența pregătirii asigurate și a

româ- 
ediția 
denu- 
parti-

atunci din lotul 
—, precum dato- 
antrenor N. Oțe-

urmat promovării

A APĂRUT NR. 23 AL REVISTEI

Spicuim din cup-ins :

î
• Trofeul Carpați Ia handbal 

masculin, o repetiție de amploare 
a protagonistelor viitorului campio
nat mondial • în vizită la Clubul 
Atletic Roman. $ în paginile de 
fotbal : reportaj la centrul de ju
niori și copii Petrolul ; Speranțele 
Sportului studențesc ; Mihai Adam, 
golgeteruț campionatului, se destăi- 
nuie. O Rubrica ,,Sportivi români 
altfel de cum îi cunoaștem" vi-I 
prezintă pe Dan Grecu. O La „In
terviuri.. incomode" un nume în 
fotbalul nodru : Valeriu Călinoiu.

Secția de atletism a luat ființă 
în anul 1949, afirmîndu-se încă din 
prima perioadă a existenței sale 
prin alergătorii ei de fond și semi- 
fond (recordurile județene stabilite 
în acea vreme de atletul Ion Cos- 
tea au dăinuit aproape două dece
nii). între anii 1951—1955, anima
torii concursurilor atletice au fost 
frații Nicola© și Mihai Vîrvoreanu 
(deținători, la rîndul lor — în pro
bele de 400 și 800 m, respectiv de 
100 m și lungime — ai unor recor
duri județene ce au rezistat mulți 
ani), cărora le-au urmat aruncătorii 
de suliță Andrei Buză și Gabriela 
Stoica, aceasta din urmă campioa
nă do Junioare a țării.

După o perioadă de regres, atle
tismul universitar craiovean revine 
în actualitate începînd cu anul 1966. 
O nouă generație de sportivi se a- 
firmă pe plan național, numele cele 
mai cunoscute fiind ale sulițașului 
Steilan Giubelan, aruncătorului de 
greutate, disc și suliță Liviu Bo
boc, săritorului la lungime și tri-

AMINTIREA UNEI FCH1PE „DE AUR"
Bucurîndu-se de multă populari

tate în rîndurile studenților, bas
chetul a prins rădăcini și la Uni
versitatea Craiova, unde a luat fi
ință încă din anul 1949 o echipă 
masculină. Activînd la început în 
campionatul orășenesc, apoi în cel 
regional, această echipă obține după 
un deceniu (1959) consacrarea prin- 
tr-un dublu succes : titlul de cam
pioană universitară și promovarea 
în prima divizie. Avînd în compo
nența ei jucători de bună valoare 
ca Jean Ionescu, M. Popa, Ion Sta
nă, P. Clonda, Gh. Stinghe, I. Cor- 
dici, R. Moldovanu, cărora li s-au 
mai adăugat N. Viciu, Gh. și I. 
Hoffman, Gabriel Leontg și P. Ră- 
duț, echipa craioveană (antrenor — 
prof. C. Dîrjan) a oferit numeroși
lor ei susținători mari satisfacții, 
întreeîndu-se de la egal cu puter
nicele formații bucureștene chiar 
în sala Floreasca (a și obținut o 
strălucită victorie — mult comen
tată la vremea aceea — asupra Ste-

Apărută o dată cu clubul, secția 
de volei se numără — la ora ac
tuală — printre puținele din țară 
care au două echipe (masculină și 
feminină) în prima divizie. Din pă
cate, drumul urmat de aceste echi
pe nu a fost întotdeauna lin, ci 
destul de sinuos, evoluțiile remar
cabile din anumite ediții de cam
pionat alternînd cu altele care au 
dezamăgit în mare măsu.ră, ducînd 
uneori chiar la retrogradarea 
divizia secundă.

După cum o dovedesc, însă, 
zultatele din ultima vreme 
ambelor echipe, oscilațiile de com
portare vor rămîne de domeniul 
trecutului. Echipa masculină (antre
nor : Radu Zamfirescu) a cîștigat 
anul trecut, la Cluj, titlul de cam
pioană universitară, iar în campio
natul actual are o evoluție destul 
de bună. La rîndul ei, echipa fe
minină (antrenor : Ion Constanti- 
nescu)> revenită în acest an în piri- 

divizie, promite să aibă un rol 
important în campionat.

ma 
mai
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REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE
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MASCULIN 
SERIA I 

DINAMO BUCUREȘTI 
Explorări B. Mare
„U“ Cluj
Univ. Craiova 
Rapid

1.
2.
3.
4.
5.
6. Progresul

SERIA A ll-A
1. STEAUA BUCUREȘTI
2. I.E.F.S,
3. C.S.U, Galați
4. Viitorul Bacău
5. Politehnica Tlm.
6. Tractorul Brașov

FEMININ 
SERIA I

1. FARUL CONSTANTA
2. Rapid
3. Constructorul
4. Medicina
5. Univ. Timișoara
6. I. T. București

SERIA

io 
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17:18 
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5:26

23:10
23:13
21:12
19:13
10:22
1:27

13
10

20
15
14
13
12
10

16
16
15
14
11

9

II-a
1. DINAMO BUCUREȘTI
2. Penicilina Iași
3. C.S.M. Sibiu
4. I.E.F.S.
5. Univ. Craiova
6. „U“ Cluj

27î 7
21:12
21:15 
12:22 
13:21
7:24

18
15
15
12
11
10

tenis de masă — Marin FirănescuCampionul de juniori al țării la 
plu-sait Florin Șișu — cu toții cîș- 
tigători ai unor locuri fruntașe la 
campionatele universitare și com
ponent! ai loturilor republicane. 
Primul titlu de campion republican 
universitar este adus clubului tot

s
★

lei, care de aproape doi ani era ne
învinsă pe teren propriu).

în 1962, însă, prin transferarea 
la Timișoara a Facultății de meca
nizarea agriculturii, echipa „de aur" 
se dezmembrează, devenind doar o

★

Tenisul de masă are și el o mai 
veche tradiție în clubul universitar 
craiovean, dar, la fel ca în cazul 
altor ramuri de sport, dezvoltarea, 
sa n-a urmat o linie exclusiv as
cendentă. Dacă nucleul de jucători 
de acum 15—20 de ani (care cu
prindea, printre alții, pe M. Vîrvo- 
reanu, M. Wolf, G. Plosca-u, Gri- 
gore Dinu. -P. Stanică, N. Ciobanu, 
B. Iliescu, V. Bălan) a obținut une
le rezultate meritorii în campio
natele universitare și republicane, 
după ce majoritatea acestora au ab
solvit studiile universitaro, nu s-a 
mai jucat tenis de masă pentru 
performanță.

De-abia în 1971, datorită inițiati
vei secretarului clubului, Ion Do- 
brițoiu, și a prof. Ovidiu Gadidov 
s-a reînființat secția de performan
ță, condusă de prof. Virgil Bălan. 
Datorită unei munci asidue, bine 
organizată, rezultatele nu s-au lă
sat așteptate, și astfel, anul acesta 
Universitatea Craiova a promovat 
în prima divizie la seniori. Compo- 
nenți ai acestei echipe, jucători ca 
Eugen Borca, Marin Firănescu, Ion 
Andronie și Mihai Bobocică fac, de 
asemenea, parte din diferite loturi 
naționale. Cele mai bune rezultate, 
le-a obținut Marin Firănescu, ac
tual campion de juniori al țării, 
care a fost selecționat și în echipa 
României participantă la campio
natele mondiale de seniori, ediția 
1973.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

aceste rînduri liumarelor prezentări făcute în
s-ar mai putea adăuga și altele privind secții
le de handbal (echipa masculină, sub conduce

rea prof. George Vraciu, ajutat de lectorul A. Leon- 
te, are ca obiectiv revenirea în prima divizie), de 
judo (în ciuda unor frumoase performanțe individua
le obținute de sportivii C. Georgescu, O. Dreșcă, C. 
Nătărău, D. Deliu, R. Orheiu, G. Nițu și alții, echipa 
a retrogradat recent din prima divizie), de șah (care 
numără 25 de jucători legitimați, elevul Marian Mi- 
huț ocupînd locul III la campionatul de juniori din 
1972), pentru a avea o imagine cît mai apropiată de 
realitate a ceea ce a reprezentat și reprezintă în mo
mentul de față clubul studențesc craiovean în pei
sajul sportului românesc. Deși, așa cum se desprinde 
din cele arătate, acest club de performanță nu a în
registrat pînă acum rezultate răsunătoare, de nivel 
mondial sau european, deși contribuția sa olimpică 
nu s-a făcut încă simțită, activitatea lui din acest 
sfert de veac — cu toate eclipsele și slăbiciunile ma

O

★
nitestate — poate fi. totuși, apreciată ca meritorie. 
De la sportivi^ antrenorii șj conducătorii acestui 
club se cere, însă, mult mai mult — r____
performanței cît și al sprijinirii activității de masă 
din Universitatea craioveană — și ei pot răspunde a- 
cestei cerințe pe care Hctărîrea Plenarei 
P.C.R. din 23 februarie — 2 martie a.c. o 
în fata lor.

Folosind experiența pozitivă din acești 25 
muncind — în spiritul Hotărîrii de partid — 
gentă și responsabilitate sporită, folosind metode mo
derne în procesul de pregătire, perfecțianind acest 
proces, întărind disciplina, intensificind activitatea e- 
ducativă, sportivii, tehnicienii și conducătorii clubu
lui vor putea obține, rm numai la fotbal, 'rezultate 
din ce în ce mai valoroase atît pe plan intern, cît 
și internațional, care să sporească substanțial contri
buția Universității Craiova la continua afirmare a 
sportului românesc.

I
atît pe planul I 
ității de masă I

CC. al 
pune și

de ani, 
cu exi-

Constantin FIRĂNESCU

I
I
I
I
I

RAPID BUCUREȘTI A TERMINAT NEÎNVINSĂ PRIMA
JUMĂTATE A COMPETIȚIEI FEMININE DE POPICE

Turul campionatului diviziei A se 
apropie de sfîrșit ; azi și mîine se 
dispută penultima etapă (a VIII-a) 
care are un program destul de inte
resant deși s-au jucat unele partide 
înainte.

Cele două fruntașe ale campiona
tului feminin, Rapid București (se
ria Sud) și Voința Tg. Mureș (seria 
Nord) au terminat întrecerile turului, 
bucureștencele totalizînd 18 puncte, 
fără nici o înfrîngere, iar mureșen- 
cele 16 p, cu un singur joc pierdut, 
(la Voința Craiova).

Iată citeva rezultate din meciurile 
etapelor a VITI-a și a IX-a. jucate 
anticipat. FETE : Meirom Brașov — 
Voința București 2398—2347 p. d. (Răs- 
tăman și Vâtafu — 421, respectiv,
419 p. d. — cele mai bune jucătoare

Voința, Gre-de la gazde, iar de la
cescu — 406 p. a.), Hidromecanica
Brașov — Voința Oradea 2210—2382 
P- d. (orădencele au cîștigat pe me
rit, avînd trei c< curente cu peste 
400 p. d.). Petrolul Băieoi — Voința 
Ploiești 2389—2299 p. d„ Voința Tg. 
Mureș — C.F.R. Tg. Mureș 2342 — 
2136 p. d„ Laromet București — Ra
pid București 2290—2359 p. d (de la 
rapidiste s-au evidențiat Filip — 418 
și Pințea — 405 p. d.), BĂIEȚI : Glo
ria București — Constructorul Galați 
5530—5299 p. d. (performerul reuniu
nii a fost gălățeanul Băiaș — 960 
p. d„ de la Gloria patru popicari au 
depășit valoroasa cifră de 900 p. d.), 
Rapid București — Flacăra Cîmpina
4981—4805 p. d.

... . ?i
Dukla (Cehoslovacia) au avut sau 
au cîte 5 voleibaliști în echipele 
naționale ; la fel și Nippon Kokan 
Tokio. Firește, cea mai bună im
presie au lăsat-o voleibaliștii so
vietici care, prezenți la turneu 
doar cu primii opt jucători (cei 
mai tineri se aflau Ja un alt tur
neu, în Italia, pentru rodare) au 
dominat întrecerile. Ei alcătuiesc o 
echipă solidă, experimentată și 
bine pusă la punct cu pregătirea. 
M-a surprins, de asemenea, cam
pioana R. D. Germane, S. C. 
Leipzig, care a prezentat multe 
noutăți în sextetele utilizate. Dukla 
și Resovia au dovedit, la rîndul lor, 
că sînt echipe bine clădite, demne 
reprezentante ale voleiului din ță
rile lor. Mai puțin decît era de 
așteptat a impresionat campioana 
Japoniei, Nippon Kokan, care, deși 
a practicat un joc atractiv și spec
taculos, a păcătuit la capitolul 
eficacitate. De altfel, mi s-a părut 
și extrem de obosită.

— Cum s-a... simțit Dinamo în 
această companie ?

— Evoluțiile sale au fost în ge
neral slabe, aceasta mai cu seamă 
datorită absenței din sextet a coor
donatorului de joc Corneliu Oros. 
Sigur, trebuie să precizez că Di
namo nu i-a avut nici pe Udiș- 
teanu și Codoi-Tutovan, dar nu 
atît lipsa trăgătorilor s-a făcut sim
țită cît a coordonatorului. Traian 
Marinescu, pe care această sarcină 
l-a depășit pur și simplu, nu a 
reușit să facă față acestui impor
tant post. Dintre ceilalți jucători 
dinamoviști, Schreiber, Dumănoiu 
și Păușescu s-au comportat mai 
bine. Aș menționa și pe juniorul 
Gunther Enescu.

— Credeți că a fost folositor 
turneul pentru dinamoviști, în si
tuația în care au participat la 
turneu ?

— Cu toate că s-au clasat ultimii, 
voleibaliștii români au avut foarte 
multe lucruri de învățat de 
versari. A fost, cred, în 
rînd mai util pentru tinerii 
cători, puși în situația de a 
unor echipe puternice, ceea 
folosi cu siguranță echipei 
viitoarele confruntări din 
campionilor europeni...

Cea de a II-a ediție a campiona
tului Capitalei la arme cu aer com
primat, competiție rezervată senio
rilor, juniorilor și începătorilor, ce 
se dispută pe poligonul Dinamo, a 
început cu rezultate promițătoare. 
Trăgătorii fruntași, îndeosebi, acei 
care vizează un loc în loturile na
ționale pentru „europenele" de la 
începutul anului viitor au abordat 
cu aplomb competiția în care se 
decern titlurile de campioni ai Ca
pitalei. Unii dintre ei, mai ales re
prezentanții 
străduiesc să 
animatori ai 
au și reușit 
zînd cele mai bune punctaje, iar 
pe echipe (seniori) sînt la un... pas 
de a stabili un nou record na
țional — depinde de rezultatul ce
lui de al patrulea component al 
echipei, care pînă la redactarea cro
nicii noastre nu intrase în concurs.

După, primele serii, se anunță o 
luptă pasionantă la proba seniori
lor, la pușcă, unde nu mai puțin 

trei țintași se află la egalitate 
puncte 
Șandor, 
Steaua) 
juniori

clubului Steaua, se 
fie printre principalii 
întrecerilor, ceea ce 

în prima zi, ei reali-

la ad- 
primul 
săi ju
ri posta 
ce va 
pentru

Cupa

de 
de 
P. 
la 
La 
amiază, M. Burcuși 
360 p.

Primii fruntași care 
concurs, la pistol, au 
apropiate, dar de o 
modestă. De pildă, patru trăgători 
de la Steaua, N. Ciotloș și Al. Ge- 
red au țintit 371 p, iar V. Atana- 
siu și I. Corneliu fiecare cîte 364 
p. între ei s-a intercalat dinamo- 
vistul G. Maghiar, notat pe foile 
de arbitraj cu 368 p. La fete, favo
rita nr. 1, Anișoara Matei (Dinamo) 
a izbutit un rezultat mai slab ca 
la concursul de săptămîna trecută, 
367 p, ușurînd astfel situația prin
cipalei ei rivale, Ana Buțu (Olim
pia) creditată în acest sezon cu 
un valoros 376 p. La pușcă — fe
mei, dinamovistele se întrec între 
ele, deocamdată, cele mai bune re
zultate aparținînd Veronicăi Stroe 
și Marianei Feodot, 375, respec
tiv, 372 p.

întrecerile continuă azi și mîine.

(378 din 400 posibile) : 
I. Codreanu (ambii de 
și St. Caban (Dinamo), 
conducea, vineri după- 

(Steaua) cu

au intrat în 
obținut cifre 
valoare mai

T. RABȘAN

A DOUA RUNDA A „CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** 
LA HANDBAL JUNIORI

Mîine după amiază, cu începere 
de la ora 16, sala Constructorul 
din Capitală găzduiește întrecerile 
din cadrul celei de a II-a etape a 
„Cupei Municipiului București" la 
handbal, juniori. După cum se știe,

la competiție participă formațiile
Șc. sp. 1, Șc. sp. 2, Șc. sp. 3, Steaua 
și Dinamo. Următoarea rundă ss 
va desfășura în ziua de 13 ia
nuarie.

Cum era de așteptat, apropierea sfîrșitului de an este o perioadă în 
care, firesc, densitatea competițiilor sportive scade. Și în activitatea de 
performanță se apropie o binemeritată, deși în cele mai multe cazuri 
foarte scurtă, vacanță. Totuși, agenda disputelor republicane nu are nici 
o filă albă în această perioadă. La volei, de pildă, se consumă ultima 
etapă a returului campionatelor, care — prin tradiție — cuprinde în pro
gramul ei și derbyurile mult așteptate. De asemenea, tirul și popicele 
oferă amatorilor de sport întreceri atractive Ia sfîrșitul săptăminii. Ca 
de obicei, cu referire la aceste competiții, au cuvîntul tehnicienii.

VOLEI: IN ULTIMA ETAPĂ A RETURULUI, PARTIDE DECISIVE

TIR: UN MARE Șl PROMIȚĂTOR

CONCURS
CU AER

LA ARME
COMPRIMAT

PENTRU STABILIREA GRUPELOR FINALE
Ultima etapă a returului campio

natelor diviziei A de volei se va des
fășura sub semnul derby-urilor fe
minine Rapid—Medicina și Construc
torul—Farul Constanța. v In legătură 
cu aceste confruntări am solicitat o- 
piniile unor specialiști :

DAVILA PLOCON (antrenor, Ra
pid) : „După meciul susținut la Ti
mișoara, pot afirma că, în momentul 
de față, sextetul a depășit momen
tul critic al comportărilor slabe, ară- 
tînd multă poftă de joc. Iată pentru 
ce cred că, duminică dimineața, vom 
putea 
Să nu 
stituie 
în tur 
pentru 
în turneul final. De aceea, noi vom 
aborda jocul cu toată seriozitatea, 
vom face apel la tot bagajul de cu
noștințe tehnico-tactiee".

OCTAVIAN BANAȚEAN (șeful ca
tedrei de educație fizică de la Me
dicina) : „In partida din prima parte 
a campionatului formația noastră a 
ieșit învingătoare. Ce se va întîm- 
pla acum ? Este foarte greu de spus, 
deoarece la prima vedere totul ple
dează împotriva noastră : antrena
mente într-o sală necorespunzătoare, 
forma ascendentă a campioanelor. 
Totuși, nu ne considerăm dinainte în
vinși. Așteptăm întilnirea cu speran
ța că vom reuși și o partidă care să 
satsifacă exigențele publicului".

SANDI CHIRIȚA (anronor, Con
structorul) : „In disputa indirectă cu 
Medicina pentru obținerea calificării 
în turneul locurilor I—VI, formația 
mea se prezintă oarecum 
de faptul că susține pe 
priu întilnirea cu Farul, 
nea, pornim cu elanul pe 
dat victoria directă, în etapa prece-

obține un rezultat favorabil, 
uităm că această întîlnire con- 
atît revanșa meciului pierdut 
cit și o confruntare decisivă 
studente în vederea calificării

dentă, în fața Medicinei. Ne-am pre
gătit cu deosebită atenție pentru a- 
cest ultim joc, în care vom alinia 
sextetul folosit șl miercuri. Firește, 
ne punem mari speranțe într-un re
zultat favorabil, care să ne scuteas
că de orice emoție".

ION CRISTIAN (antrenor Farul) : 
„Pentru noi, jocul de duminică nu 
mai are importanță, întrucît șîn- 
tem deja calificați în turneul pluto
nului fruntaș. Știind însă însemnă
tatea pe care o are pentru alte două 
echipe ce urmăresc să nr se alătu
re, sîntem hotărîți să ne apărăm în 
mod corect șansele și, prin urmare, 
vom forța victoria".

STELIAN PAPURA - antrenor 
la I.E.F.S. „Concursul care a în
ceput ieri în sala de tir cu aer 
comprimat de la poligonul Dinamo 
este cel de al patrulea din actua
lul sezon de sală. La toate con
fruntările anterioare s-au obținut 
o serie de rezultate bune ceea ce 
ne dă speranțe să credem că și la 
această competiție se vor înregistra 
cifre valoroase. Acum, miza e și 
mai mare, țintașii bucureșteni se 
„bat“ pentru titlurile de campioni 
ai Capitalei, iar o parte dintre 
fruntași pentru a intra în vederile 
selecției pentru C.E. de sală din fe
bruarie viitor. O serie de trăgători, 
cum sînt, D. Iuga, P. Sandor. Ani
șoara Matei, Ana Buțu, Gh. Barbu 
și alții sînt în formă bună și 
promit..."

POPICE: VOINJA Șl LAROMET FATA ÎN FATĂ
în cadrul etapei a VIII-a a cam

pionatului feminin divizia A la 
popice, azi are loc în Capitală o 
importantă confruntare, între echi
pele bucureștene Voința și Laromet. 
Iată părerea celor doi antrenori 
despre partida de pe arena Voința :

AL. ANDREI — antrenorul for
mației Voința : „Ne aflăm la două 
zile după înfrîngerea din jocul de 
la Brașov, cu Metrom (meci con- 
tînd pentru etapa a IX-a) și sîntem 
hotărîți să ne reabilităm, cîștigînd 
partida cu Laromet. Meciul va fi 
viu disputat deoarece și adversa
rele noastre sînt în aceeași situație

învinse deca noi — joi au fost 
către rapidiste".

P. TRANDAFIR — 
echipei Laromet : „Joc 
bele echipe au nevoie 
pentru a-și îmbunătăți 
clasament. Noi sîntem handicapați, 
este al doilea concurs pe care-1 
susținem „afară", dar vom încerca 
să fim la înălțime, să obținem un 
rezultat onorabil. Echipa care va 
fi mai omogenă, care va avea mai 
multe jucătoare cu rezultate în jur 
de 400 p d, va cîștiga. Care va fi 
aceasta ? Vom afla astă-seară".

antrenorul 
greu, am- 
de puncte 
situația în

sa

avantajată 
teren pro- 
De aseme- 
care ni l-a

AZI, ÎN SALA FLOREASCATREI CANDIDAȚI PENTRU UN LOC • ■ «

ÎN MECIURI RESTANTE, LA HOCHEI
ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI B DE SCRIMĂ

în- 
A,

Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc s-a disputat dubla 
întîlnire de hochei (restanță din 
grupa a II-a a Diviziei A) dintre 
formațiile Liceului nr. 1 M. Ciuc și 
Agronomia Cluj. în ambele meciuri 
clujenii au terminat victorioși, dar 
nu fără emoții.

în prima partidă, Agronomia a 
cîștigat cu 6—4 
după un meci 
tehnică, în care 
pînă în ultimul 
secunde clujenii
puncte prin Baka și Texe.

(0—0, 2—1, 4—3) 
de bună factură 
scorul a fost egal
minut. în 45 de 
au înscris două

în partida revanșă, Agronomia 
și-a adjudecat din nou victoria, de 
data aceasta cu 5—3 (2—0, 1—0, 
2—3). Partida a fost din nou echi
librată. Cu un plus de incisivitate 
în ultimele minute elevii puteau să 
obțină un egal. în ultima treime 
localnicii au jucat foarte bine, do- 
minînd cu destulă autoritate. Au 
marcat Borbath, Csedo, Eotvos, 
Borsos și Szasz pentru Agronomia, 
respectiv, Nagy (2) și Peter. Au ar
bitrat bine FI. Gubernu și C. 
Sgîncă.

La numai o săptămînă după 
cheierea campionatului diviziei 
o altă competiție de nivel repu
blican a scrimerilor noștri a ajuns 
la ultimul'său episod: divizia se- 
oundă. Etapa finală a fost progra
mată, astăzi, în sala Floreasca I, 
începînd de la ora 8. Ea va cu
prinde întreceri la floretă (băieți 
și fete) și sabie dar nu și la spa
dă unde, situația fiind foarte clară 
atît în ceea ce privește formația 

divizia A 
ce retrogra- 
convenit cu 
se renunțe 

etape.

în 
cea 
s-a 
să

Fr. SZEKEDI — coiesp.

ce promovează 
(I.E.FS.) cît și pe 
dează (Tractorul), 
secțiile interesate 
la' meciurile ultimei

Proba care suscită cel mai viu 
interes este cea de sabie, aceasta 
avînd în fruntea clasamentului, la 
egalitate de puncte (24) trei echi
pe : Petrolul Ploiești, Școala spor
tivă nr. 1 București și C.S.M. Iași.

Cum fiecare dintre 
șansă în partidele 
din a doua parte a 
cîștigătoarea competiției va fi de
cisă de confruntările directe dintre 
cele trei fruntașe.

Destul de strînsă se menține 
lupta pentru promovare și în în
trecerea floretistelor. Conduce, în 
momentu] de față, Șc. sp. nr I 
București dar cu un avans de nu
mai 4 p pe care cvartetul Farului 
va căuta să-l recupereze, desigur. 
La floretă-băieți, echipa Școlii 
sportive din Oradea pare pusă la 
adăpost de surprize, următoarea 
clasată, Medicina Tg. Mureș, a- 
flîndu-se la o diferență de 8 p. 
Lupte înverșunate se anunță la 
cealaltă extremitate a clasamente
lor, mai ales Ia floretă-băieți șl 
la sabie.

ele are prima 
cu formațiile 
clasamentului,
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0 DESPĂRȚIRE
PE CARE S-O REGRETĂM

Precizia la coș, o condiție esențială a baschetului. Exersează Ileana Gugiu, Clara Szabo și Liliana Radulescu 
Foto : N. DRAGOȘ

FINAL DE SEZON PENTRU REPREZENTATIVA 
FEMININA DE BASCHET

Ieri dimineață, în sala Floreasca, 
întrunire a lotului reprezentativ 
feminin de baschet în vederea cam
pionatului european ce se va des
fășura, în vara anului viitor, în Italia. 
Prezente : Ileana Gugiu, Diana 
Mihalic (fundași), Angelica Tita,

Mariana Andreescu, Ștefania Giu- 
rea (pivoți), Clara Szabo, Liliana 
Rădulescu (extreme). Absente : Ro- 
ilica Goian (elevă în clasa a Xll-a, 
are de încheiat situația școlară pe 
primul trimestru), Ecaterina Savu, 
Gabriela Ciocan și Suzana Sza-

„SFERTURILE" CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

Insuccesul dinamoviștilor în fața e- 
chipei belgiene, este surprinzător. 
Intr-adevăr, handicapul de 10 puncte 
era — teoretic — recuperabil, mai 
cu seamă că însuși antrenorul Dan 
Niculeseu declarase că înfrîngerea 
s-a datorat în mare măsură arbi
trilor. La București s-a văzut, însă, 
că de fapt Dinamo nu s-a aflat în 
cea mai bună formă și, mai ales, nu 
a fost capabilă să-și impună ritmul 
cuvenit unei dispute de cupă în care 
avea de refăcut 10 puncte. Mai pre
cis, de la jumătatea primei reprize 
i-a lăsat pe sportivii belgieni să-și 
desfășoare acțiunile lente și precise, 
bazate pe o bună tehnică individua
lă. pe o strictă respectare a discipli
nei de joc, pe o remarcabilă precizie 
a aruncărilor de la semidistanță și

distanță, pe o capacitate superioară 
de recuperare (singur Gillepsie — 
2,06 m — a recuperat 16 mingi, adică 
atît cît au recuperat toți baschetba- 
liștii de la Dinamo). în mod normal, 
dinamoviștii trebuiau să aplice o a- 
părare agresivă care să provoace (și 
nu să aștepte) greșelile adversarilor, 
să faciliteze intercepțiile și contra
atacurile. Dar nu au făcut acest 
lucru nu pentru că nu ar fi știut că 
era singura soluție, ci pentru că — 
așa credem, cel puțin — nu au avut 
încredere în propriile posibilități de 
a efectua presingul pe o durată mai 
îndelungată. Cînd l-au folosit, în ul
timele minute, au egalat și au cîș- 
tigat, dar numai la două puncte, ceea 
ce a echivalat cu o înfrîngere, din 
care este de dorit să tragă învăță
mintele necesare. Adică, să aprecieze 
la valoarea cuvenită pregătirea pen
tru aplicarea presingului.

bados (scutite la antrenamentul de 
dimineață, deoarece jucaseră, cu o 
seară înainte, meci în C.C.E.). 
Scopul întrunirii ni l-au explicat 
antrenorii lotului, Sigismund Fc- 
rencz'și loan Nicolau, care condu
ceau lecția de antrenament :

„Au fost chemate pentru o pre
gătire comună de cinci zile, jucă
toarele de bază ale selecționatei 
care va participa la campionatul 
european. în aceste zile, urmărim 
reamintirea tacticii echipei națio
nale și testări în compania unor 
formații. Astă seară, Iotul va juca 
cu I.E.F.S. și va exersa apărarea 
om la om și atacul împotriva a- 
ccstei apărări, luni va întîlni e- 
chipa de juniori a Școlii sportive 
nr. 2 și va folosi presingul și „om 
Ia om", iar luni va testa atacul 
împotriva „zonei" ce o va aplica 
Politehnica. în plus, vor fi trecute 
unele probe pentru a se constata 
capacitatea fizică și tehnică după 
încheierea primei părți a diviziei A 
și va fi efectuat un examen me
dical complex, absolut necesar după 
perioada destul de grea a întrece
rilor din campionatul republican. 
Această perioadă de pregătire în
cheie anul intermediar dinaintea 
campionatului european".

TABERELE SPORTIVE ALE VACANTEI
(Urmare din pag. 1)

Vor fi prezenți studențl șl studen
te din toate centrele universitare, 
atleți și gimnaști, handbaliștî și vo
leibaliști, scrimeri și fotbaliști, ti
neri specializați în sporturi itau- 

,.t,ice etc.Sint tabere organizate pe 
_ B"’ ’diferite Intervale, unele pînă la

29 decembrie, altele prelungindu-se 
și în primele zile ale anului 1974, 
cu petrecerea Revelionului în at
mosfera antrenantă a cabanelor și 
frumuseților montane.

Separat, studenții merituoși la în
vățătură și în activitățile obștești 
vor fi beneficiarii unor locuri în

■?, tabere de odihnă organizate cu
precădere în stațiuni și orașe de

UN ARGUMENT CARE VA 
MĂSURA, REUȘITA

pe Valea Prahovei — Brașov, Si
naia, Predeal, Bușteni, Pîrîul Rece 
etc. O tabără specială de odihnă 
pentru studenți va ființa și la Slă- 
nicul Moldovei.

Indiferent însă de profilul lor 
— sportiv sau de odihnă — tabe
rele studențești vor fi dotate cu 
materiale sportive pentru practi
carea, după gusturi și aptitudini a 
disciplinelor de iarnă (schi, pati
naj, săniuș) sau de cabană (șah, 
tenis de masă etc). Cuvîntul de or
dine pentru toată lumea va fî cît 
mai multă mișcare, cît mai mult 
timp din această recreație a va
canței în aer liber. Inițiativele be
neficiarilor în această direcție, nă
dăjduim să nu lipsească. Așa cum 
s-a întîmplat și în anii precedenți...

FAVORIZA, ÎNTR-O BUNA 
VIEJII DE TABĂRĂ ...

...îl constituie modul cum au fost 
selecționați și pregătiți cei care vor 
conduce activitățile de vacanță, ca
drele didactice, în speță profesorii 
de educație fizică. Este de apreciat, 
în această privință, prezența prin
tre directorii de tabere școlare ale 
unor dascăli cu o bogată experien
ță pedagogică, cum sînt I. Oprea 
(Clăbucet sosire), C. Iovan (Sinaia), 
Rodica Pal (Vatra Dornei), I. Ni- 
țescu (Voina-Cîmpulung Muscel), 
Doina Bălașa (Balvanyos), I. Matei 
(Predeal), I. Puică (Slănicul Mol
dovei) etc. O preocupare similară 
a existat pentru organizatori și în 
cazul taberelor studențești, unde 
vom întîlni în calitate de condu
cători lectori sau asistenți univer

sitari : AI. Mureșan, D. Hazaparu, 
Petrache Morun, Nicolae Răducanu, 
O. Solomonov, C. Zegreanu, D. Kă- 
ducanu ș.a. De menționat că toți 
directorii de tabere au luat parte

LOTO - PRONOSPORT

Vacanța de iarnă va fi punc
tată și de două mari acțiuni 
sportive rezervate pionierilor. 
Ele sînt organizate în întîmpina- 
rea celei de a 25-a aniversări 
a organizației pionierilor dîn 
România. Astfel la Miercurea 
Ciuc — între 26 și 29 decem
brie — se vor întrece la judo, 
hochei și patinaj (artistic și de 
viteză) peste 350 copii din 11-ju
dețe. în același interval, la Si
biu își vor desemna pe cel mai 
bun șahist, 60 de „cravate roșii" 

județe.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE MÎINE

1. UNIV. CRAIOVA 16 10 3 3 32—17 23
2. F. C. CONSTANȚA 16 9 2 5 29—16 20
3. STEAUA 16 8 3 5 21—15 19
4. DINAMO 16 8 3 5 22—18 19
5. C.S.M. REȘIȚA 16 6 6 4 25—19 18
6. STEAGUL ROȘU 16 7 3 6 18—13 17
7. POLI. TIMIȘOARA 16 6 5 5 17—15 17
8. F. C. ARGEȘ 16 7 3 6 25—26 17
9. U. T. A. 16 7 2 7 17—20 16

10. A.S.A. TG. MUREȘ 16 7 2 7 21—30 16
11. JIUL 16 6 3 7 19—16 15
12. ,U“ CLUJ 16 6 3 7 13—14 15
13. POLITEHNICA IAȘI 16 7 1 8 17—21 15
14. SPORTUL STUDENȚESC 16 6 1 9 21—21 13
15. PETROLUL 16 5 3 8 15—21 13
16. C.F.R. CLUJ 16 5 3 8 18—29 13
17. RAPID 16 4 4 8 14—22 12
18. SPORT CLUB BACĂU 16 4 2 10 18—29 ' 10

UNIVERSITATEA CRAIOVA (1) - PETROLUL (15)
© ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/1971 : 1—1 și 1—3 ;
1971/1972: 3—0 și 1—1 ; 1972/1973 :
0-0 și 2—2.

© Judecind după poziția în cla
sament a celor două echipe, partida 
de mîine de la Craiova indică drept 
net favorită formația gazdă, care și-a 
asigurat, de altfel, titlul de campioa
nă neoficială de toamnă. STUDENȚII 
CRAIOVENI nu consideră, însă, meciul 
dinainte jucat. De aceea și pregătiri
le lor au purtat în această săptămînă 
amprenta seriozității maxime. Antre
norul C. Cernăianu continuă să aibă

unele probleme în alcătuirea echipei, 
întrucît Velea și Oblemenco rămîn 
mai departe indisponibili, iar folo
sirea lui Bălan este încă incertă. Vor 
juca în schimb Niculeseu și Niță a 
căror suspendare a expirat.

La PETROLUL ultilizarea lui Ciu- 
pitu și Angelescu este sub semnul 
întrebării. Ploieștenii, neînvinși de 
trei etape, speră, în ciuda handi
capului terenului și a unor dificul
tăți de alcătuire a formației, într-o 
comportare meritorie.

9 ARBITRUL PARTIDEI : C.rigore 
Birsan (Galați).

ezonul cel mai lung din ac
tivitatea fotbalului nostru 
se termină cu jocurile de 
Mîine ale Diviziei A. Lunga 

solicitare a jucătorilor, antrenori
lor,, și arbitrilor, a conducătorilor 
de cluburi și a armatei de iubi
tori ai fotbalului are un final in 
condiții care verifică pentru unii 
resursele, de toate ordinele, spre 
a sfirși în condiții demne de un 
prim campionat cursa începută în 
august, iar pentru alții capacitatea 
de a face față dificultăților ivite 
în aceste zile de iarnă în plin 
sau a demonstra marea iubire 
pentru acest sport.

Fotbalul românesc resimțea ne
voia unui program intens și de 
mai lungă durată, una dintre’ con
dițiile primordiale ale rămîtierii în 
vecinătatea echipelor de mare 
performanță. Sezonul peste care 
va cădea cortina mîine a căutat 
Să împlinească acest deziderat. Cît 
s-a ciștigat de pe urma acestei 
prelungiri a activității e greu de 
spus acum și aici. Au existat des
tule semne rele, au fost multe o- 
cazii în care valoarea jocului a 
coborît alarmant, dar ne-am în- 
tîlnit și cu momente mai recon
fortante, unele dintre ele înregis
trate chiar în ultimele runde ale 
stagiunii, chiar în partidele în

care formațiile de A au evoluai 
pe terenuri înghețate, acoperite cu 
zăpadă sau desfundate.

Suprafețele pe care se va juca 
astăzi vor prezenta mat departe 
obstacolele penultimei etape sau 
ale optimilor de cupă, învinse — 
cum spuneam — în unele cazuri. 
Imperativul ultimei intilniri a 
campionatului, pe 1973, eu publi
cul cel mai credincios al său, nu 
poate fi artul dccît reeditarea par
tidelor reușite, pentru echipele 
remarcate în precedentele apari
ții, și de atingerea acestei cote 
pentru echipele care au deziluzio
nat. E un ultim efort care se pre
tinde și poate că această din urmă 
concentrare de voințe și de forțe 
a stagiunii va avea rezultatele pe 
care le așteptăm. Impresia cea 
din urină rămîne și cea mai vie 
in mințile și inimile noastre, așa 
că — pentru asigurarea cotei de 
simpatie și interes față ele cam
pionatul care se reia în zilele lui 
martie 1974 — aparițiile de mîine 
au mare însemnătate și sub acest 
aspect pur emoțional.

Așteptăm deci un „la revedere, 
campionat !“ spectaculos și dina
mic, sportiv și antrenant, pe care 
să-1 evocăm cu plăcere în serile 
iernii și pauzei care urmează.

Eftimie IONESCU

F. C. ARGEȘ (8)-DINAMO (4)

U.T.A. (9) - POLITEHNICA TIMIȘOARA (7)
• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE ; Cele două 

s-au mai întîlnit 
1963/64.

® Este, într-un fel, 
mîine de pe stadio- 
Dar care are fru- 
în meciurile de odi- 
reprezentanta orașu-

formații nu 
din ediția

o premieră

• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/1971 : 1—1 și 0—1 ; 
1971/1972 : 3—2 și 3—2 ; 1972/1973 : 
1—3 și 1—0.

jucătorii. Șî DINAMO se 
zintă cu efectivul complet 
timelor etape. Asta, dacă

AUTOTURISME DACIA 1300, EX
CURSII In turcia și bani la 
TRAGEREA SPECIALA LOTO DIN 

11 DECEMBRIE 1973
în toate agențiile se găsesc de vîn- 

zare bilete pentru tragerea specială 
Loto din 11 decembrie a. c., tragere 
care a stirnit un viu interes datorită 
premiilor pe care le acordă. Se a- 
tribuie : autoturisme DACIA 1300, 
ciștiguri fixe de 50 000 lei, 10 000 lei,
2 000 lei etc. premii de valoare va
riabilă, precum și excursii în TUR
CIA — cu autocarul — cu o durată 
de circa 8 zile.

Pentru stabilirea numerelor cljtigă- 
toare se vor efectua 6 extrageri, in
3 faze. în total vor fi extrase 42 
numere. Se vor atribui 24 categorii 
de premii.

Participarea se face pe bilete de 
2. 5 și 15 lei varianta, cu mențiunea 
că variantele de 15 lei dau dreptul 
de participare la toate extragerile. 
Se mai poate participa pe variante 
combinate sau combinații „cap de 
pod“ calculate Ia 5 și 15 lei varianta 
simplă componentă. Procurați-vă din 
vreme biletele !

© Mîine se dispută ultima etapă 
a turului campionatului diviziilor A 
și B din țara noastră și în același 
timp este ultima duminică din acest 
an în care se organizează concursuri 
duble la Pronosport. Aceste con
cursuri se vor desfășura separat și 
Hi paralel pe programe diferite (I și 
II) pe baza actualei formule fiind 
alcătuite astfel : programul I cu me- 
Hurl din ultima etapă a turului cam
pionatului nostru A și B iar progra
mul IT cu meciuri din campionatul 
diviziilor A și B din Italia
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 7 DECEMBRIE 1973
Fond general de premii : 821 903 Iei.
EXTRAGEREA I : 7 33 32 15 11 25 80 

S 79
EXTRAGEREA a II-a : 31 1 20 35 67 

14 70 2 22
Plata premiilor va începe în Capitală 

Ce la 15 decembrie 1973 pînă la 7 fe
bruarie 1974; în tară de Ia 19 decembrie 
197,3 nînă Ia 7 februarie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT

la un colocviu special organizat de 
către serviciul de resort al Minis
terului Educației și învățămîntului 
cu care prilej ei și-au prezentat 
proiectele de program, intențiile, 
în perioada care a mai rămas pînă 
la deschiderea taberelor, directorii 
vor controla modul cum au fost a- 
sigurate condițiile de cazare, do
tarea cu materiale sportive, adu- 
cînd din timp corective, acolo unde 
va fi cazul. Există așadar indicii 
că în toate taberele studenții și 
elevii se vor bucura de un cadru 
extrem de propice scopului propus 
— odihnă activă printr-o varietate 
de mijloace recreative.

BIROUL DE TURISM PENTRU 
TINERET VĂ ÎNDEAMNĂ 

LA EXCURSII Șl DRUMEȚII I 

în completarea acestei avancro
nici a vacanței de iarnă, dorim să 
semnalăm faptul că B.T.T., gata în
totdeauna să răspundă inițiativelor 
școlilor și facultăților, și-a propus 
un larg program de excursii și dru
meții pe diferite rute. Numai 
B.T.T. București oferă în două e- 
tape (23—29 decembrie și 3—9 ia
nuarie) unui număr de 3 000 de 
elevi și studenți posibilitatea de 
a-și petrece o parte a vacanței în 
diverse cabane și vile situate fie 
pe Valea Prahovei, fie pe Valea 
Oltului sau a Mureșului. Notăm cu 
satisfacție cîteva colective de e- 
levi care — prin intermediul or
ganizațiilor U.T.C. — au și defini
tivat contractele cu B.T.T. ; Școala 
generală nr. 193, Liceele Mihai Vi- 
teazu, Gheorghe • 'Șincai, I. L. Ca- 
ragiale, C. A. Rosetti, Liceul eco
nomic nr. 2 etc. Sperăm că pînă la 
22 decembrie (dar nu în ultimele 
zile ale acestui trimestru...) și multe 
alte colective de elevi și studenți 
vor urma exemplele semnalate aici.

De precizat, totodată, că B.T.T. 
organizează și alte acțiuni de va
canță — excursii cu prilejul Re
velionului, de sfîrșit de săptămînă, 
pentru vizitarea unor obiective tu
ristice, cu teme aplicative, în ve
derea pregătirii pentru finalele „Să
niuței de argint". Prin urmare, ac
țiuni după gusturi și preferințe, 
pentru toate vîrstele.

★
Dorim să credem că suitei de ac

tivități sportive ale vacanței de 
iarnă i se vor asocia și alte ac
țiuni și inițiative locale, organizate 
în fiecare județ, în cadrul școlilor 
cu precădere, avînd drept obiectiv 
atragerea cît mai multor copii în 
aer liber, la schi și săniuș, la pa
tinaj. Pentru elevii din Capitală, 
amintim că Ia stadionul Tineretu
lui va funcționa un patinoar spe
cial amenajat pe care participanții 
vor avea acces gratuit. Asemenea 
inițiative vor fi prezente, firește 
și în alte orașe, în ideea sănătoasă 
ca tineretul studios să profite cît 
mai mult de zilele de vacanță, să-și 
reîmprospăteze forțele prin exerci
țiu fizic, să-și facă din sport un 
prieten cît mai apropiat..

întrecerea de 
nul arădean, 
moașe tradiții 
nioară dintre 
lui de pe Mureș, cu Petschowski, 
Mercea, Reinhardt, Băcuț I etc. în 
formație șl echipele de pe Bega 
(C.F.R. sau Poli) aliniindu-i pe 
I. Covaci, Ritter, Bădeanțu, Fran- 
ciscovici, Boroș, A. Rădulescu, 
Marcu etc. în „distribuțiile" lor.

E un moment propice pentru reîn- 
nodarea acestei rivalități care a 
făcut epocă în fotbalul nostru : și 
elevii lui Jurcă și cei ai lui Ion 
Ionescu manifestă o bună dispoziție 
de joc, rezultatele ultimelor etape, 
rod al unor evidente creșteri de 
randament. „Cortina" campionatu
lui poate cădea — la Arad — 
peste un meci al frumoaselor adu
ceri 
cări 
rile

aminte. Nu se anunță modifi- 
în formațiile aliniate în jocu- 
de cupă de miercuri.

ARBITRUL PARTIDEI !
Pîrvu (București).

A.

o partidă care întot-• Iată
deauna a pasionat, indiferent de 
poziția în clasament a celor două 
adversare. Probabil că la fel va fi 
și mîine. Afectați de| eliminarea din 
„Cupa României", PITEȘTENII s-au 
pregătit joi și vineri cu mult 
sîrg. La comenzile antrenorului 
Ștefan Coidum au răspuns toți

pre- 
al ul- 
facem 

abstracție de absența lui Radu 
Nunweiller, care nu va mai apărea 
în formația sa decît la primăvară. 
Antrenorii Ion Nunweiller 
Gheorghe Timar s-au ocupat 
cursul săptămînii, în special de 
randamentul atacului, compartiment 
care nu a mai dat satisfacție.

cea

RAPID (17) - POLITEHNICA IAȘI (13)

TE : 
1—0 
nica

ULTIMELE REZULTATE DIREC- 
1970/1971 : 2—1 șl 0—0 : 1971/1972 : 

și 2—2 ; în ediția 1972/1973, Politeh- 
Iași a activat în Divizia B.
Dornici să încheie sezonul cu o

victorie care să-i mai îndepărteze de 
zona lanternei, FEROVIARII BUCU- 
REȘTENI s-au pregătit intens în tot 
cursul săptămînii. Ultimul antrenament 
ei l-au efectuat ieri dimineață, sub 
conducerea tehnică a antrenorilor Ma
cri și Bellzna. care va păși
mîine pe gazonul de la Giulești va fi 
cunoscut în ședința tehnică dinaintea 
partidei.

Elevii lui Oană s-au pregătit și

el cu maximă atenție în vederea jo
cului ou Rapid. Miercuri, Politehnica 
Iași a susținut un meci de verificare 
în compania echipei de tineret. Toți 
componenții formației sînt apți de joc, 
așa îneît, după toate probabilitățile, 
pentru partida de mîine va fi aliniată 
echipa utilizată 
re a învins, la 
Tg. Mureș.
Ieri dimineață, 

susținut ultimul 
re a plecat la gară, unde s-a „îmbar
cat4* în acceleratul de București.

<3 ARBITRUL PARTIDEI : I. Cîm-
peanu (Cluj).

duminica trecută și ca- 
scor. pe A.S. Armata

POLITEHNICA IAȘI a 
antrenament, după ca-

I.

SPORTUL STUD. (14) STEAGUL ROȘU (6)

a.
Și 
în

ARBITRUL PARTIDEI : Mir- 
Rolaru (Iași).

S. C. BACĂU (18) STEAUA (3)

SIMBATA
POPICE : Arena Voința, de la ora 

16: Voința București — Laromet Bucu
rești, partidă în cadrul campionatu
lui feminin, divizia A.

SCRIMĂ : Sala Floreasca I, de la 
ora 8 : ultima etapă a campionatului 
diviziei B.

TENIS DE MASĂ. Sala Spartac, de 
la ora 18: Voința București — Poli
tehnica București (f), meci în cadrul 
campionatului Diviziei A

TIR : Poligonul Dinamo, de la Ora 
9: întreceri la arme cu aer compri
mat : campionatul Capitalei și con
curs de selecție pentru C.E.

VOLEI : Sala Progresul, de la ora 
17 : Prdgresul — Flacăra roșie (f. B), 
I.T.B. — Universitatea Timișoara (f- 
A); sala Giulești, ora 17 : Medicina
— -Confecția (m. B)

DUMINICA
BOX : Casa de cultură a tineretului

— sect. IV (Str. Turturele): finala 
„Memorialului Mielu Doculescu".

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 
12: Rapid — Politehnica lași (tineret-

rezerve); ora 14: Rapid — Politehnica 
Iași (Divizia A) ; Stadionul Repu- 
bli oii, ora 11.30: Sportul studențesc — 
Steagul roșu (Divizia A); Stadionul 
Politehnica, ora 10: Sportul studen
țesc — St. roșu (tineret-rezerve); 
Teren Autobuzul, ora 11: Autobuzul 
— Tractorul Brașov (Divizia B).

HANDBAL : Sala Floreasca, de la 
ora 15.30. jocuri în cacȚȚUl „Cupei 
30 Decembrie4* (junioare); Sala Con
structorul, de la ora 16, jocuri în ca
drul „Cupei Municipiului București4* 
(juniori, etapa a II-a).

TENIS DE MASĂ. Sala Progresul, 
de la ora 9: Progresul București — 
Locomotiva București (m); de la ora 
11.30: Progresul București — Spartac 
București (f) — meciuri în cadrul 
campionatului Diviziei A.

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora 
8.30: întreceri la arme cu aer com
primat : campionatul Capitalei și con
curs de selecție pentru C.E de sală.

VOLEI : Sala Constructorul, de la 
ora 9: Constructorul — Farul Con
stanța (L A). Viitorul — Universi
tatea (f. B): sala Giulești. de la ora 
9: Rapid — Medicina București (f.
A) , Electra-— Farul Constanța (m.
B) , T.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f. A).

© ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1970/71: 0—2 șl 2—1; 1971/72: 1—0 șl 1—2; 
1972/73 : 2—2 și 0—1.
• După numai patru zile de la partida 

lor directă din „optimile** Cupei Româ
niei (în care, după cum se știe, victoria 
a revenit echipei bucureștene cu 3—1), 
SPORT CLUB BACAU Și STEAUA se în- 
tîlnesc din nou, de astă dată în campio
nat. Dată fiind poziția precară în clasa
ment a formației locale, această partidă 
se anunță a fi mal disputată, mal echi
librată șl deschisă oricărui rezultat. In

„unsprezecele" pe care 11 va alinia echipa 
băcăuană Ișl va face reintrarea portarul 
Ghiță, care a efectuat suspendarea sa 
pe o etapă nejucînd în meciul de la 
Galați. Din tabăra bucureștenilor, oara 
au făcut ieri după-amiază deplasarea la 
Bacău, se anunță că Dumitru 
ușoară întindere, dar că este, 
posibilă recuperarea lui pînă la 
de mîine.

are o 
totuși, 
meciul

O ARBITRUL PARTIDEI : C.
(Brașov).

Ghlță

UNIV. CLUJ (12) F.C. CONSTANȚA (2)

• ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972/1973 : > 0—0 ți 1—1.

© întâlnirea dintre aceste echipe pre
zintă un interes deosebit. In primul 
rînd pentru FORMAȚIA BUCUBEȘTEA- 
NA. In ultima vreme, ea a avut o 
comportare slabă In campionat, de la 
11 noiembrie (etapa a XIII-a) nereu
șind să mal ciștlge nici un joc : 0—2 
la Tg. Mureș, 1—2 cu Petrolul, 0—2 la 
Reșița. Miercuri, în meciul de cupă de 
la Drobeta Tr. Severin, studenții au 
pierdut din nou, 1—2 cu U.T A. 1 în 
aceste condiții, ale unei sensibile „alu
necări- în clasament, este firesc ca

elevii Iul Angelo 
dească numai la . .
mîine. In ce privește formația, bucu- 
reștenil pot beneficia mîine de servi
ciile iul Leșeanu.

„STEGARII", după 
secutlve, în care au 
bilă eficacitate (3—0 
cu S.C. Bacău), vin 
pitală, unde au realizat mereu jocuri 
bure. Din formația lor va lipsi Jenei, 
suspendat pentru al 3-lea cartonaș gal
ben.
© ARBITRUL PARTIDEI

Hainea (Bîrlad).

Niculeseu să se gîn- 
victorie în meciul de

două victorii con- 
arătat o rernarca- 
cu „U‘‘ Cluj. 3—1 
încrezători tn Ca-

Nicolae

A.S.A. TG. MUREȘ (10)
• ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1970/1971 și 1971/1972 : C.S.M. 
șița în divizia secundă ; 1972/1973 : 2—0 
și 0—2.
• în vederea acestui meci, de

sezonului fotbalistic, ambele
continuat pregătirile, efec- 
și vineri antrenamente de 
a condiției fizice și de a- 
condițiile impuse de timpul

Re-

în-
cheiere a 
echipe au 
tuînd, joi 
menținere 
daptâre la 
nefavorabil. După meciul (pierdut) de 
Cupă, susținut în'compania echipei 
studențești timișorene. C.S.M. REȘIȚA 
a rămas la Deva, unde s-a pregătit 
în continuare cu conștiinciozitate. VI-

C.S.M. REȘIJA (5)
neri, reșlțenii au plecat cu autocarul la 
Tg. Mureș. în afară de Florea, care 
este indisponibil, suferind o întindere 
de ligamente, nu se anunță modificări 
în formația de bază.

A.S.A. dorește să încheie turul cam
pionatului cu un nou succes și, pentru 
asta, s-a pregătit în consecință. La 

Tg. Mureș a nins destul de mult zilele 
acestea, dar terenul — curățat de ză
padă — se prezintă în cele mai bune 
condiții de joc.

© ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae
Cursaru (Ploiești).

• ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/1971 : 3—2 și 0—2 ; 
1971/1972 : 3—0 și 1—0 ; 1972/1973 : 
1—0 și 0—4.

® La Cluj se joacă unul dintre 
cele mai atractive meciuri ale ul
timei etape. Deși a trecut greu de 

f Oltul Sf. Gheorghe în Cupa Româ
niei, „U“ pornește, totuși, favorită 
în confruntarea sa cu 
campionatului, 
rioare, terenul propriu 
dorință a „șepcilor roșii" 
avea o vacanță liniștită vor 
mult în balanța disputei.

Rezultatele 
Și

viceliderul 
ante- 

marea 
de a 

cîntări 
Jucînd

miercuri în Cupă, studenții au a- 
cordat multă atenție reîmprospă
tării forțelor pentru ultimul exa
men al turului. Nu există indispo
nibilități în tabăra clujeană.

CONSTĂNȚENII s-au pregătit a- 
casă, efectuînd obișnuitul ciclu 
săptămînal. Antrenorii Avram și 
Hașoti, neavînd probleme de for
mație, probabil că mîine vor tri
mite în teren aceleași echipe cu 
care au abordat ultimele meciuri 
oficiale.

• ARBITRUL PARTIDEI
Anderco (Satu Mare).

JIUL (11)-C. F. R. CLUJ (16)
® ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE : 1970/71 :
1971/72 : 1—0 și
2—0 și 1—3.

2—0 și 0—0 ;
2—1 ; 1972/73 :

® După meciul de Cupă, cu Pe
trolul, jucătorii echipei JIUL s-au 
reîntors, joi seara, la Petroșani. 
Ieri au efectuat un antrenament de 
revenire, ceya mai ușor, cu care 
au încheiat ciclul de pregătire al 
unei săptămîni grele și obositoare. 
Toți jucătorii sînt apți de joc. FE
ROVIARII CLUJENI s-au pregătit 
intens, susținînd antrenamente zil
nice. Joi, au jucat la două porți, 
cu formația de tineret-rezerve. 
Scor 8—2. Verva atacului îi dă

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

SERIA A Vlî-a: OLTUL SF. GHEORGHE
UN „11“ OMOGEN, AMBIȚIOS, TENACE

• 48 AVERTIZAȚI, 14 ELIMINAȚI Șl BANDEROLE NEONORATE!

• ••

O.

speranțe antrenorului C. Radu
lescu, într-o comportare bună la 
Petroșani. Cu toate că a pierdut 
meciul cu U.T.A. formația nu va 
fi modificată.

• ARBITRUL PARTIDEI
Pădureanu (București).

VJ

PE MICUL
ECRAN

Duminică, la Pitești, în 
cadrul etapei a XVIII-a a 
Diviziei A se dispută meciul 
F. C. ARGEȘ — DINAMO. 
Partida va fi televizată în 
direct, de la ora 14.

JOCURILE DIN PRIMĂVARA
ALE REPREZENTATIVEI A
Federația din Rio de Janeiro a 

comunicat forului nostru de specia
litate că meciul dintre selecționatele 
Braziliei și României, perfectat 
pentru ziua de 17 aprilie 1974 se 
va desfășura pe noul 
capitala țării, orașul 
cui va fi arbitrat de 
semnat de federația

Alt joc al selecționatei noastre 
din primăvara anului viitor, cel cu 

va avea loc pe stadionul 
din Paris, în 

ziua de 24 martie 1974, așa cum 
a confirmat — recent — printr-o 
comunicare trimisă federației noas
tre forul din Paris.

Cît privește al patrulea meci din 
primăvară al echipei reprezentative 
(al treilea e programat în compa
nia selecționatei Cehoslovaciei tot 
în deplasare), continuă tratativele 
cu federațiile din Olanda, Iugosla
via, Anglia, Polonia etc. Condiția 
pusă de federația noastră este ca 
el să aibă loc la București, bine
înțeles cu reciprocitate, fie pen
tru toamna lui 1974, fie pentru se
zonul competiționq.1 1975. __

formație tenace, care etalează un’ joc 
tehnic, colectiv. Punctele ei forte sînt 
apărarea și linia de mijloc. Rusza și 
Koracsony constituie, cred eu, 
piu de mare perspectivă4* — 
antrenorul Domokos.

Așadar, prima mare surpriză 
Oltul ! O surpriză plăcută, 
doua, Insă, de cu totul altă 

care

în care 
! O se
ci In Bra- 
însă ca 
o com- 

posibllităților lor 
Inimosul pro-

Iată o serie a campionatului 
surprizele s-au cam ținut lanț 
rie în care 
șov, toate 
vreuna din 
portare pe 
reale. Alexandru Muta, 
fesor al Școlii sportive din Brașov — 
zece ani la rînd formație fruntașă în 
campionat — 
consfătuire, de 
norii centrelor 
profesorii de 
bal din școli, 
conturile nu-s 
cerca, în retur, 
pentru a ocupa, în final, 
fruntașă**. îl credem pe harnicul pro
fesor brașovean, pentru că întotdeauna 
afirmațiile sale au avut acoperire în 
fapte. Dar, pînă atunci, adică pînă la 
momentul revenirii „Brașovului44 pe lo
cul mult rîvnit, să dăm „Cezarului" o- 
norurile ce 1 se cuvin. Oltul Sf. Gheor
ghe — liderul seriei a VII ? Era greu 
de prevăzut la începutul campionatu
lui. Și totuși... Antrenorul 
Domokos ne-a prezentat 
priză :

Eugen llleș — Csaba Santa, Lajos Ka- 
dar, Nicolae Mandea, Zoitan Bojer — 
Deneș Rusza, Iosif Koracsony — Vil- 
moș Meszeș, Gyula Veresz, Deneș Se- 
bestyen, Deneș Santa (Ferenc Fejer). 
Au mai jucat Fezel Fagarassy, Alexan
dru Onuș și Csaba Szisz. „Avem o

joacă cinci echipe 
cu veleități, fără 
ele să reușească 
măsura

un cu-
sublinia

spunea. la recenta 
cu antre-

ne
la București,
de copil și juniori și 
la 
că „—

deloc Încheiate. Vom in
să jucăm mai bine, 

in final, o poziție

secțiile
,în seria a

de fot-
Vll-a,

Alexandru 
„11‘‘-le sur-

A 
o 
fi

a seriei 
desigur, 
factură, 

un record pe care n-am 
mai întîlnim niciodată în 
juniorilor : numărul, in

constituie 
vrut să-1 

campionatul _ ;____  .
admisibil de mare, al jucătorilor sanc
ționați pentru încălcarea normelor spor
tivității ’ De 48 de ori arbitrii au a- 
vertizat jucători, cu cartonâșni galben, 
pentru intrări periculoase, vociferări, 
proteste, 14 jucători au fost trimiși la 
vestiare pentru loviri intenționate, păl- 
muiri, insulte grosolane ! M. Dîcoi, M. 
Munteanu, V. Tarcea (C.S.M. Sibiu),
C. Mitru (Șoimii), de două ori, N. Țe- 
puș, S. Lup (Șc. sp. Sibiu), N. Zaha
ria, N. Sandu, Fi. Neagu (Șc. sp. Bra- 
șovia). T. Pasca (Tractorul) etc. au 
primit. în total. 40 de etape suspenda
re ! Dar, ceea ce uimește pur și sim
plu, 
care
s-au 
de căpitan de echipă !? I. Popa (Nitra- 
monia), V. Davidoiu (Steagul roșu), I. 
Stoica (Șc. sp. Miercurea Ciuc), și, 
înd&osebi, G. Widman (Șoimii Sibiu) și
D. Drîmbăreanu (Șc. sp, Sibiu) au fost 
avertizați sau eliminați din cauza in-

este faptul că, printre jucătorii 
au dat mult de furcă arbitrilor, 
numărat și purtătorii banderolei

disciplinei pe teren. Ultimii doi 
pot... lăuda cu cite trei cartonașe 
bene, iar Widman și cu o, eliminare, 
soldată doar cu o mustrare din par
tea comisiei de disciplină ! Oare, ce 
fel de căpitaij de echipă sînt acești 
jucători ? Și de ce continuă să fie in
vestiți cu acea banderolă, din moment 
ce tocmai ei sînt capul răutăților ? 
Dar, în fond, nu Widman și Drimbă- 
reanu, nu Lup și Mitru, nu Tarcea și 
Zaharia sînt principalii vinovați. Vi- 
novați sîntt * 
încă o dată), 
respectivelor echipe. 
Iile din care
De ce ? Iată o întrebare ia al 
răspuns — • 
dească, pînă

se 
gal-

stadion din 
Brasilia. Jo- 
un trio de- 

argentiniană.
sînt principalii

în primul rînd (>» spunem 
antrenorii și profesorii 

asociațiile și șco- 
fac parte acești jucători, 

cărui 
concret — ar trebui să gîn- 

i la primăvară, cei vizați.

Laurențiu DUMITRESCU

Franța,
„Parc des Princes"

1. Oltul Sf. Gheorghe .1? 9 1 3 26—13 19
2. St. roșu Brașov 13 8 2 3 33—17 18
3. Șoimii Sibiu 13 8 0 5 22—13 16
4. Șc. sp. Brașcv 13 7 2 4 21—13 16
5. Șc. sp Sib<u 13 6 4 3 22—20 16
6. Nitramonia Făgăraș 13 5 5 3 25—15 15
7. Șc. sp. Brașovia 13 6 3 4 18—12 13
3. Șc. sp. Odoriiei 13 5 3 5 14—15 13

9. Șc. sp. M. Ciuc 13 5 2 6 14—15 12
10. Poiana Cîmpina 13 3 5 5 12—19 11
11. Tract. Brasov 13 3 4 6 17—22 10
12. C.S.M. Sibiu 13 3 2 8 15—20 8
13. Metro m Brașov 13 2 4 7 9-32 8
14. Șc.' sp. Cr. Secuiesc 13 2 1 10 8—30 5



AST AZI, IN 4 ORAȘE DIN IUGOSLAVIA PATINATORUL VASILE COROȘ

..TURNEUL; CAMPIONILOR^ TENISULUI ÎNAINTEA SEMIFINALELOR

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE NEWCOMBE CU 2-0

START IN CEA DE A V-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI
VICTORIOS LA BUDAPESTA

MONDIAL DE HANDBAL FEMININ
• La Zavidovici: România Japonia (ora 19)

ZAVIDOVICI, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Mîine (n.r. astăzi), în patru ora
șe din Iugoslavia (Sarajevo, Zavi
dovici, Sibenik și Varazdin), se 
dă startul în turneul final al celui 
de al V-lea campionat mondial de 
handbal feminin. La ora la care 
transmit, 12 formații (Ungaria, 
Cehoslovacia, R.F. Germania, Ro
mânia, Japonia, Norvegia, R.D. 
Germană, U.R.S.S., Polonia, Iugo
slavia, Olanda și Danemarca) se 
află în „blocstarturi", așteptînd cu 
nerăbdare începerea confruntări
lor. Sînt aicj cîștigătoarele ediții
lor anterioare ale C.M. 
SLOVACIA, ROMANIA, 
RIA și R.D. GERMANĂ), echipe 
ce intră în focul disputelor cu 
gîndul reeditării victoriilor, pre
cum și alte numeroase reprezentative 
care rîvnesc 

k medaliile de

(CEHO- 
UNGA-

la
titlurile de

de multă vreme 
aur. la

ț

PROGRAMUL DE AZI AL C.M.

BUDAPESTA, 7 (Agerpres). — 
Proba masculină de 1 000 m din 
cadrul concursului internațional de 
patinaj viteză de la Budapesta a 
fost cîștigată de sportivul român 
Vasile Coroș, cronometrat în 1 : 31. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Tolgyesy (Ungaria) — 1:31,7 și Dan 
Lăzărescu (România) — 1:32.

în cursa de 1500 m, victoria a 
revenit maghiarului Martos — 
2:16,8, urmat de compatriotul său 
Takacs — 2:20,9 și patinatorul ro
mân Victor Sotircscu — 2:23.

SI OCUPĂ
9

NEW YORK, 7 (Agerpres). — 
Ultima zi a preliminariilor „Tur
neului campionilor" la tenis, com
petiție care reunește în aceste zile, 
la Boston, pe primii opt clasați în 
Marele Premiu-F.I.L.T., a fost do
minată de partida dintre jucătorul 
român Ilie Năstase și australianul 
John Newcombe, ambii aspiranți la 
titlul de cel mai bun jucător din 
lume al anului 1973. La capătul 
unei partide de un excelent nivel 
tehnic, în care, potrivit corespon-

IN GRUPĂ! &3Ș

CLASAMENTUL
Grupa 1

1. NĂSTASE 2 v
2. NEWCOMBE 2 v
3. KODES 1 v
4. GORMAN 1 v

GRUPELOR PRELIMINARE
Grupa 2

1. OKKER 3 v 
CONNORS 2 v 
SMITH 1 v 
ORANTES 0

2.
3.
4. v

tri-

C. M. LA 
VIZIUNE

RADIO Șl LA TELE-

Radio
S DECEMBRIE : ora

19.45, aspecte din 
Japonia ;

19.15 și ora 
meciul România —

r ora 19.15 țl ora 
partida România —

19 DECEMBRIE
13.45, aspecte din 
Norvegia ;

15 DECEMBRIE : ora 29.35, repriza 
a n-a a primului meci al României 
In cadrul semifinalei I ;

13 DECEMBRIE î ora 99.35, repriza 
a TT-a a celui de al doilea meci al 
României tn cadrul semifinalei i ;

15 DECEMBRIE • ora 12,35, repriza 
a It-a a meciului pentru locurile 3—4; 
ora 19.35, repriza a Il-a a finalei 
campionatului mondial.

Televiziune
15 DECEMBRIE s ora 12, transmisia 

în direct a meciului pentru locurile 
3—4: ora 22,25, finala 
mondial (înregistrare).

campionatului

(Iugoslavia, 
ș.a.). Și mai

campioane mondiale
U.R.S.S., Danemarca
sînt, aici, echipe hotărite (și pre
gătite...) să producă surprize. Să 
lăsăm însă primele dispute să ne 
lămurească asupra potențialului 
real al celor 12 selecționate șl

ZAVIDOVICI — ora 18 (grupa B) : ROMANIA — JAPONIA (arbitri:
Kuesul și Vitols — U.R.S.S.) :

SARAJEVO — ora 18,30 (grupa A) : UNGARIA 
(arbitri : Ovdal și Rodii — Danemarca) ;

CEHOSLOVACIA
Sferturile de finală

SIBENIK — ora 19 (grupa C) : R.D. GERMANA — U.R.S.S. (arbitri : 
Carlsson și Olsson — Suedia) ;

ale C.C.E. la baschet
VARAZDIN — ora

Reichel și Tetens —
19 (grupa D) : IUGOSLAVIA 
R.F. Germania).

— OLANDA (arbitri: urma rezultatelor meciurilor 
din optimile de finală ale 

pentru grupele sferturilor

haridbaliste-să poposim în tabăra 
lor noastre.

Plecate miercuri la prînz din 
București, cele 16 sportive, însoțite 
de antrenorii Constantin Popes
cu și Dan Bălășescu, au sosit la 
Zavidovici joi seara. Ele au făcut 
un prim antrenament în sala de 
sport în care sînt programate jo
curile C.M. chiar în seara sosirii. 
La ora cînd efectuez convorbirea 
telefonică, sportivele noastre sînt 
din nou la antrenament pentru a 
se acomoda cu „regupoF'-ul (un 
material sintetic) cu care este a- 
coperită suprafața de joc, cu lu
mina sălii etc. Și celelalte două 
formații din grupa B — Japonia 
si Norvegia — au sosit la Zavido- 
vici. Adversara noastră de mîine 
(n.r. astăzi), selecționata Japoniei, 
a întreprins, înaintea sosirii în 
Bosnia, un turneu amical în Olan
da, Franța și Iugoslavia. Echipa 
Norvegiei — la rîndul său — a 
participat la „Turneul țărilor nor
dice", desfășurat la Riihimăki 
(Finlanda), unde a jucat cu re
prezentativele Islandeî, Suediei, 
Danemarcei și Finlandei.

La capătul celor trei zile de în
treceri (8, 9 șl 10 'decembrie) se 
vor califica în grupele semifinale 
primele două clasate. Cine vor fi 
acestea ? Calculele hîrtiei (ce s-ău 
dovedit de atitea ori înșelătoare...) 
ne indică favorite echipele Ro
mâniei și Norvegiei. Dar niponele 
n-au venit aici pentru a se re
cunoaște dinainte învinse. Ele mi
zează pe o viteză extraordinară și 
Pe o abilitate Ieșită din comun, 
arme eu care speră să încurce 
socotelile favoritelor.

în tabăra noastră domnește un 
optimism realist.. Handbalistele din 
echipa României doresc să-și pună

în valoare 
să obțină 
DOINA BĂICOIANU 
reprezentativei ne spunea :

„Ne-am antrenat cu sîrguință. 
Echipa a devenit un tot omogen, 
un colectiv sudat, 
Latura psihologică a fost și ea bi
ne pregătită. Am 
ori acuzate că am 
nu din lipsă de valoare sau 
tențial fizico-tehnic, ci din 
unei mari labilități 
această dată dorim ca moralul ri
dicat să fie unul dintre atu-urile 
noastre. Și vrem ca Ia înapoierea 
acasă să privim lumea cu fruntea 
sus : am făcut totul 1“

Antrenorul emerit CONSTAN
TIN POPESCU, deșj preocupat de 
punerea la punct a ultimelor de
talii, ni se adresează zîmbind : 
„Gata! De acum vorbele sînt de 
prisos. Rezultatele vor vorbi cel 
mai bine despre ceea ce am făcut 
în pregătire. Un singur lucru aș 
vrea să-l rețineți : am muncit e- 
norm de mult și am făcut-o pen
tru a cuceri aici, în Iugoslavia, o 
medalie poate chiar pe aceea de 
aur".

Așadar, 'de sîmbătă începe lupta, 
titanica luptă pentru cucerirea ce
lui de al V-Iea titlu mondial Ia 
handbal feminin. Cei peste 200 
de ziariști, crainici de radio și 
televiziune, fotoreporteri vor asal
ta — începînd de sîmbătă și pînă 
la 15 decembrie — sălile pentru a 
fi martori și a putea relata cu lux 
de amănunte această încleștare de 
forțe, pentru a descrie frumusețea 
unui sport ce s-a impus pe între
gul mapamond. Să Ie așteptăm 
veștile...

pregătirea și talentul, 
rezultate meritorii, 

căpitanul

gata de luptă.

fost de atitea 
pierdut meciuri 

po- 
cauza 

psihice. De

Hristache NAUM

CORESPONDENTĂ DIN BERLIN

CAMPIOANA LUMII, ECHIPA R. D. GERMANE,

DOREȘTE SA OBȚINĂ O NOUA VICTORIE
Cu un lot de 16 jucătoare sînt 

prezente campioanele mondiale de 
handbal la competiția supremă 
care începe astăzi în Iugoslavia. 
Este vorba de lotul R. D. Germa
ne, care dorește să reediteze suc
cesul repurtat în urmă cu doi ani 

•la C.M. din Olanda. Prezențele la 
cele mai mari competiții organiza
te în acest an, „Trofeul Iugosla
viei", „Cupa Balaton” și „Trofeul 
Carpați" au constituit teste impor
tante ale handbalistelor germane, 
precum și etape pline de învăță
minte, atît pentru jucătoare cît și 
pentru antrenorul Hans Becker. 
Este interesantă, de altfel, declara
ția făcută de acesta cu privire Ia 
șansele echipelor la C.M. : „în pre
zent, se manifestă un echilibru de 
forțe între echipele fruntașe, așa in
cit fiecare poate cîștiga sau pierde 
în fața oricărei formații, 
fi campioana lumii ? Acea 
care prinde- în zilele de 
mai bună formă. Din 1971

Cine va 
formație 
meci cea 
mă stră-

duiesc să întineresc echipa și în 
bună măsură am reUșit acest lu
cru".

Din lotul celor 16, exact jumă
tate sînt jucătoare mai vechi, cu 
o mare experiență. îngrijorător este 
faptul că portarul- formației Han
nelore Zober este accidentată și nu 
se știe dacă va putea juca. în ca
zul cînd va rămîne indisponibilă, 
ea va îi înlocuită de Ewa Balde- 
weg sau Hannelore Buroscli. Din
tre jucătoarele cu vechi state de 
serviciu vom aminti de Waltraud 
Kretzschmar. Barb Heinz, Barbel 
Braun, Barbara Heibig, Petra Kahnt 
și Kristina Richter. Tot din gene
rația mai veche face parte și Mar- 
len Jancker, care la ultima edi
ție a C.M. a fost căpitanul echi
pei. Alături de aceste jucătoare ex
perimentate s-au evidențiat și li
nele tinere, cu reale perspective, ca 
Ilona Bonisch, Liane Michaelis și 
Sylvia Heinrich.

Din 
de la 
S. C.

lot 
S.

fac parte șase jucătoare 
C. Leipzig, patru de la 

Magdeburg, tot atîtea de la 
Empor Rostock și două de 
T.S.C. Berlin. De notat, însă, că în 
fruntea clasamentului se 
T.S.C. Berlin, cu un punct 
față de multipla campioană 
Leipzig.

Iată lotul complet, care 
se află pe litoralul Adriaticii, 
Sibenik.

Portari : Hannelore Zober, Eva 
Baldweg, Hannelore Burosch.

Jucătoare de cîmp: Christine 
Gehlhoff, Marieu Jancker, Wal
traud Kretzschmar, Hannelore 
Junghans, Marion Tietz, Barb 
Heinz, Ilona Borisch, Petra Kahnt, 
Barbel Braun, Barbara Heibig, 
Kristina Richter, Liane Michaelis 
și Sylvia Heinrich.

la

află 
avans 
S.

de

WERNER SCHREIER
„Sportecho" -Berlin

C.

joi 
la

MARȚI Șl MIERCURI, LA LJUBLJANA

DOUĂ IMPORTANTE PARTIDE TEST

marți și 
artificial 
avea loc 

ubla întîlnire de hochei Iugoslavia 
- România. Ambele echipe se gă- 
îsc în plin program de pregătire 
entru participarea la grupa B a 
impionatului mondial (20—31
iartie 1974, pe aceeași arenă care 
îzduiește partidele de la îpeepu- 
il sâptămînii viitoare).
Reprezentativa română a plecat 
ri, cu trenul, spre Ljubljana, tmde 
■mează să sosească sîmbătă seara, 
in lot tac parte Dumitraș. 
du (portari), 
încă, FI. ' 
mc. Antal (fundași), 
ițanu, V.
miu, Axinte, 
imenessi, Ba.șa (atacanți).
Meciurile se anunță dificile. Tot- 
auna intilnirile dintre hocheiștii 
nani și cei iugoslavi (clasați pe 
:ui III în ediția anterioară a 
M. grupa B, de la Graz) au fur- 
-,at partide extrem de strînse. 
iversarii noștri au un stadiu de 
jgătire avansat, au susținut mai 
ilte jocuri internaționale (surcla- 
d Austria în ultimele două), ur-> 
nd să întreprindă la sfirșitul a- 
tei luni și la începutul celei 
------------------------1,, , , ------ --- -----------------

După cum am anunțat, 
liercuri, pe patinoarul 
Tivoli" din Ljubljana, va

Ne-
Ioniță, FI. 

Justinian. 
Pană, Gh. 

Huțanu, Costea, Tu- 
Gheorghiu, Miklos,

Varga, 
Gheorghe,

viitoare un turneu de 3 săptămîni 
în Canada. Echipele de club frun
tașe, principalele furnizoare de ju
cători pentru națională, Jeseniee, 
Medvescak, Olimpia și Slavia, au 
susținut — recent — un turneu, la 
Zagreb și Ljubljana, în urma că
ruia, selecționerul Tone Franzot a 
ales următorul lot : Knez (Jese- 
nice), Albrecht (Olimpia) — por
tari, S. Kusir, Jug, Pipan, B. Jan, 
S. Beravs, R. Smolej. Mlakar, T. 
Kusir (toți Jeseniee), Sinovici, Go- 
janovici (Medvescak), G. Hiti. R. 
iliti, Petraei, Puterle, Lap (Olim
pia), Jacopici, Kumar (Slavia).

Surprinzător, n-au fost selecțio
nați F. Smolej, M. Jan, D. Beravs, 
Skcrjiank, M. Zbontara, nelipsiți, 
de obicei, din națională.

Din ultimele comentarii ale pre
sei sportive iugoslave reiese că 
formația gazdelor noastre se află 
într-o bună formă, este dornică să 
realizeze un rezultat favorabil în 
intilnirile de marți și miercuri. Dar 
și hocheiștii români, după evoluția 
neconcludentă în fața Bulgariei, 
și-au exprimat la plecare hotărirea 
de a aborda meciurile de la Ljub
ljana cu toată seriozitatea și hotă
rirea.

Oricum, în „cursa C.M. ’74" ele

în 
retur 
C.C.E., 
de finală ale competiției feminine 
s-au calificat : Politehnica Bucu
rești, M.T.K. Budapesta, Slavia 
Praga, Clermont Ferrand (Franța), 
Marița Plovdiv, Standa Milano și 
L.K.S. Lodz. Daugava Riga, cîști- 
gătoarea ediției precedente, era ca
lificată direct pentru „sferturi".

La băieți, se cunosc următoarele 
echipe calificate : Racing Ford An
vers, Real Madrid,
Aviv, Akademik
Belgrad și Ignis Varese (ultima 
fiind cîștigătoarea ediției trecute).

Tragerea 1* sorți pentru forma
rea grupelor sferturilor de finală 
va avea loc (și pentru formațiile 
masculine și pentru cele feminine) 
în ziua de 10 decembrie, la Miin- 
chen.

Rezultate din „optimi" : FEMI
NIN : M.T.K, Budapesta — B. S. 
Luxemburg 106—47, Standa Milano 
— D.B.C. Alost (Belgia) 76—46, 
L.K.S. Lodz — Ignis Mataro 96— 
55 ; MASCULIN : Real Madrid — 
U.S.C. Heidelberg 120—48, Maccabi 
Tel Aviv — Aerdenhout (Olanda) 
90—71, Dukla Olomouc — Akade
mik Sofia 90—80.

5 000 de spectatori prezenți în 
bunele de la „Hynes-auditorium".

Referindu-se la această partidă, 
corespondentul agenției France 
Presse relatează : „Românul și-a 
plasat ‘mingile în colțurile terenu
lui advers cu o precizie de metro-

trebuia ca Jan Kodes să-l

Maccabi Tei 
Sofia, Radnicki

dentului agenției U.P.I., Ilie Năs
tase i-a oferit adversarului său, „o 
veritabilă lecție de tenis", campio
nul român a 
două seturi : 
ciului a fost 
la scorul de , .
viciul lui Newcombe. în această si
tuație, Năstase a preluat conduce
rea în urma unui impecabil pas
sing-shot trimis în colțul terenului. 
Apoi, australianul a ratat serviciul 
și scorul a devenit 6—5 pentru Năs
tase. în ghemul următor, tenisma- 
nul român a servit, precis, adjude- 
cîndu-și setul printr-un „as" im
pecabil. în setul doi, forța de joc 
a australianului a scăzut în mod 
vizibil, în timp ce Ilie Năstase 
a reușit o serie de mingi de mare 
efect, culegind aplauzele celor peste

terminat învingător în 
7—5, 6—3. Soarta me- 
decisă în primul set, 
5—5 (30—30), pe ser-

AGENȚIA U. P. I. S-A PRONUNȚAT :ILIE NĂSTASE PRINTRE CEI MAIBUNI SPORTIVI AI ANULUI 1973!
NEW YORK, 7 (Agerpres). — 

Tradiționala anchetă a agenției 
U.P.I. pentru desemnarea celor 
mai buni 10 sportivi ai anului îl 
situează pe locul întîi pe automo
bilistul scoțian Jackie Stewart, 
campion mondial al piloților de 
formula I. Singurul jucător de te
nis inclus printre primii 10 sportivi 
ai anului este românul ILIE NĂS
TASE. La feminin, cele mai multe 
voturi le-a întrunit înotătoare® din 
R. D. Germană Cornelia Ender, 
multiplă recordmană mondială.

Iată clasamentele stabilite în ur
ma anchetei agenției U.P.I. : mas
culin : 1. JACKIE STEWART (Sco
ția) — automobilism — 179 puncte ; 
2. Dwight Stones (S.U.A.) — atle
tism — 177 p ; 3. Eddy Merckx 
(Belgia) — ciclism — 137 p ; 4.
Stephen Holland (Australia) — 
înot — 104 p ; 5. Ben Jipcho (Ke
nya) — atletism — 100 p ; 6.

George Foreman (S.U.A.) — box — 
97 p ; 7. Rick Demont (S.U.A.) — 
înot — 86 p ; 8. Johannes Cruyff 
(Olanda) — fotbal 
land Matthes (R. D. Germană) — 
înot — 76 p ; 10. Ilie Năstase (RO' 
mânia) — tenis — 51 _
1. CORNELIA ENDER (R. D. Ger
mană) — înot — 196 puncte ; 2. 
Renate Stecher (R. D. Germană) — 
atletism — 191 p ; 3. Ludmila Tu- 
rișceva (U.R.S.S.) — gimnastică — 
187 p ; 4. Faina Melnik (U.R.S.S.) 
— atletism — 122 p ; 5. Billie Jean 
King (S.U.A.) — tenis — 106 p ; 
6. Burglinde Pollack (R. D. Ger
mană)— atletism — 59 p; 7. Nadejda 
Cijova (U.R.S.S.) — atletism — 51 
p ; 8. Novella Calligaris (Italia) — 
înot — 43 p ; 9. Ann Moore (An
glia) — călărie — 37 p ; 10. Sheila 
Young (S.U.A.) — patinaj viteză 
T- 32 p.

81 p ; 9. Ro-

p ; feminin :

A FOST CONFIRMATĂ
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — 

La Rio de Janeiro s-au desfășurat 
lucrările Congresului Confederației 
sud-americane de fotbal. Participanții 
au confirmat candidatura la președinția 
Federației Internaționale de fotbal 
(F.I.F.Ă.) a lui Joao Havelange, pre
ședintele Confederației sporturilor din 
Brazilia. După cum se știe, în 
drul Congresului F.I.F.A., care
avea loc la 11 iunie la Frankfurt pe 
Main, se va alege noul președinte al 
acestui for, deoarece anul viitor va 
expira mandatul actualului președin
te, Stanley Rous (Anglia).

ca
va

A doua problemă susceptibilă să 
aibă repercusiuni internaționale este 
proiectul organizării ■ unui turneu la 
care să participe, în afara campioanei 
Europei și celei a Americii de Sud, 
și echipele campioane ale altor con
tinente. Acest turneu ar urma să în
locuiască finala „Cupei intercontinen
tale", pe care și-o disputau pină a- 
cum campioanele Europei și- Americii 
de Sud.

BAUMSTARK ÎNVINGE

ILIE NÂSTASE
și JAN KODES 

învingători în ultima zi a preli
minariilor

iar în comentariul agenției 
subliniază fap- 
cea de-a treia 
campionul ro- 
partide dispu-

nom“
Associated Press se 
tul că aceasta este 
victorie obținută de 
mân, în cele patru 
tate cu Newcombe, începînd din 
anul 1969.

Victoria obținută de Ilie Năstase, 
oricît de spectaculoasă, nu era su
ficientă însă pentru calificarea sa.

Mai-
scoată din cursă pe Tom Gorman. 
In caz de egalitate, pe primele 
locuri în clasamentul grupei, ame
ricanul ar fi beneficiat de un set- 
averaj mai bun. Deși nu mai avea 
nici o șansă pentru a intra în semi
finală, campionul cehoslovac și-a 
disputat partida cu aceeași sporti
vitate exemplară recunoscută. 
După trei seturi de luptă, în care 
cei doi tenismani au comis, pe 
rînd, numeroase duble greșeli la 
serviciu, victoria i-a revenit în fi
nal cu 6—3, 3—6, 6—3 lui Jan 
Kodes. In urma acestui rezultat, 
din această grupă s-au 
pentru semifinale Ilie Năstase și 
John Newcombe, clasați în această 
ordine pe primele două locuri.

în grupa a Il-a, după două în- 
frîngeri consecutive, Stan Smith a 
reușit prima sa victorie, cîștigînd 
cu 7—5, 4—6, 6—2 meciul susținut 
cu Manuel Orantes. într-o partidă 
lipsită de miză, deoarece ambii ju
cători aveau asigurată calificarea 
în semifinale, olandezul Tom Okker 
l-a întrecut cu 7—5, 6—3 pe ame
ricanul Jimmy Connors. Okker ter
mină singurul neînvins prima parte 
a competiției.

Astfel, clasamentele grupelor pre
liminare respectă exact ordinea în 
Marele Premiu, primii patru clasați 
fiind prezenți în faza 'decisivă a 
turneului. în semifinale, Ilie Năs
tase îl va întîlni pe Jimmy Connors, 
iar John Newcombe va juca împo
triva lui Tom Okker. Partidele în
cep la 2,45 noaptea (ora Bucureștiu- 
lui).

calificat

TEHERANUL ȘI OLIMPIADA
Cu prilejul lucrărilor Federației 

Jocurilor Asiatice, corespondentul 
ziarului parizian „l’EQUIPE" la Te
heran* a solicitat și a obținut un in
terviu cu Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. Ex
tragem cîteva pasaje interesante din 
acest interviu :

— Ce 
Chinei la

— Cred 
normal,
mai de mult.

— Teheranul 
zarea Jocurilor

— Da. Hotărirea definitivă
lua peste două luni.

— Iranul intenționează să 
toate sporturile ?

— Firește. Yachtingul se 
practica pe marea Caspică,

credeți despre admiterea 
Jocurile Asiatice ?

că este un lucru foarte 
care

este
ar fi trebuit

va candida la 
Olimpice ?

săvîrșit

organi-

o vom
accepte

poate 
probele

de caiac-canoe pe rîurile din nordul 
lacurilor 
de pildă, 
cu ceie- 
Posedăm

țării, canotajul pe apele 
noastre artificiale, la Karadj 
călăria la Teheran împreună 
lalte sporturi tradiționale, 
deja un mare stadion olimpic, sta
dioanele noastre din provincie (Ta
briz, Ispahan, Șiraz, Abadan, Meched) 
vor fi mărite. Nu ne mai lipsește de- 
cit un mare velodrom.

— Ar putea fi Jocuri fastuoase ea 
la Miinchen sau Tokio, ori Jocuri mai 
simple cum se pregătesc la Montreal?

— Cred că ar putea' fi Jocuri. sim-,, , 
ple, în tradiția 
țional.

olimpismului interna-

BASCHETUL SOVIETIC LA C. M. 74
Les Nouveli.esj.’ J11 j j

Sub semnătura comentatorului spor
tiv A. Ivanov, săptămînalul „LES 
NOUVELLES DE MOSCOU" publică 
un articol consacrat campionatului 
unional de baschet masculin care a 
început de curind și care, în primele 
întîlniri, a scos în evidență forma 
bună a echipelor Ț.S.K.A.-Moscova și 
Spartak-Leningrad. Autorul comenta
riului folosește acest prilej pentru a 
analiza situația baschetului sovietic 
in contextul mondial :

„Trebuie să amintita că baschet
baliștii sovietici au dus o lungă lup
tă, începînd din 1952, pînă au ajuns 
să cîștige medalia olimpică de aur 
Ia Miinchen. Numai că — lucru ciu
dat — după acest mare succes, echi
pa a început să dea înapoi. Ea a 
pierdut o serie de întîlniri amicale 
disputate peste hotare, a fost între
cută de formația Statelor Unite la 
Universiada din 1973 și n-a obținut 
dccît locul III în campionatul Euro
pei, desfășurat în Spania, în luna oc
tombrie. A început să se vorbească 
despre schimbul de generații, despre 
lipsa unor pivoți ș.a.m.d.

După părerea mea, aceste argu-

deloc convingătoare.mente nu sînt ..........
Schimbul de generații se face pro
gresiv, chiar și antrenorii mai puțin 
calificați țin seama de acest lucru ; 
tineri de statură înaltă și dornici să 
joace baschet există destui în țara 
noastră. Nu, e vorba de altceva : 
baschetbaliștii au început să devi
nă prea siguri de ei, exigența lor 
față de pregătirea tehnică și tactică 
a devenit mai puțin riguroasă. în 
plus, nu s-a acordat destulă atenție 
elementelor tinere.

Viitorul campionat mondial va avea 
loc în 1974, în Porto Rico. Campionii 
olimpici vor trebui să se arate, acolo, 
demni de titlul pe care îl dețin. Ori
cum, pregătirea selecționatei noastre 
va trebui să fie bine organizată. De 
altfel, în aprilie, anul viitor, urmea
ză să vină în U.R.S.S. bascbetabaliș- 
tii americani care vor susține ont 
meciuri, dintre care două la nivel de 
selecționate. Apoi, jucătorii sovie
tici vor face un lung turneu în Iu
goslavia. De asemenea, pentru a se 
putea asigura o mai bună pregătire, 
campioana și vice-campioana Uniunii 
Sovietice nu vor narticipa Ia compe
tițiile europene. Este necesar ca ju
cătorii lor să-și menajeze eforturile 
pentru evenimentul central al anulai 
viitor".

V» w

A DISPĂRUT 0 CELEBRA REVISTĂ PE GHEAȚĂ

O imagine din întîlnirea Româ
nia — Iugoslavia desfășurată la 
București cu prilejul ediției din 
1970 a campionatului mondial 

(grupa B). La angajament A. Ka- 
lamar (dreapta) și R. Hiti.

reprezintă un test important, ca
pabil să ne arate capacitatea for
mației noastre intr-un joc apropiat 
ca forță, valoare și intensitate cu 
acelea pe care ea le va susține în 
cadrul grupei B.

V. CH

PE VOKRALOVA
BELGRAD, 7 (Agerpres). 

runda a 
europene 
șoară la Vrnjacka Banja, maestra 
româncă . - _
obținut o 
mutări, la fosta lideră a clasamen
tului, maestra cehoslovacă Stepanka 
Vokralova. In celelalte partide ale 
rundei s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Ranniku — Lyssi 1—0 ; 
Timmer — Brăunlin 1—0 ; Kușnir 
— Angelleri 1—0 ; Veroczi — Pi- 
hailici 1—0 ; partida Stadler — 
Jurczinska s-a întrerupt în pozi
ție complicată. In clasament, pe pri- 

a trecut Alia Kușnir 
4>/2 puncte, urmată de 
Vokralova (Cehoslovacia) 
Veroczi (Ungaria) — 4

în
5-a a Cupei campioanelor 
la șah, care se desfă-

Gertrude Baumstark a 
frumoasă victorie, în 25

mul loc 
(U.R.S.S.) 
Stepanka 
și Suzana 
puncte, Gertrude Baumstark (Ro
mânia) — 3‘A puncte (din patru 
partide), Maia Ranniqu (U.R.S.S.) 
— 3 puncte, Tereza Stadler (Iugo
slavia) — 2 puncte și o partidă 
întreruptă etc.

Ziarul „SPORT" Ziirich anunță și 
comentează dispariția uneia dintre 
cele mai cunoscute reviste pe gheață 
din capitala Austriei, „Wiener Eiss- 
revue". Iată cîteva fragmente din ar
ticolul publicat de ziarul elvețian :

„Cunoscuta revistă pe gheață „Wie
ner Eissrevue", înființată în urmă cu 
peste 25 de ani, a dat faliment 1 
Avînd un început glorios, apoi o as
censiune la fel de spectaculoasă, ce
lebra revistă vieneză a devenit, scurt 
timp după înființare, o trupă de mare 
succes, spectacolele ei fiind vizionate 
de zeci și zeci de mii de iubitori ai 
sportului gheții, atit în orașul de care 
era legată trup și suflet, cît și în 
turneele de peste hotare. Declinul a 
început în 1970, o dată cu trecerea 
revistei vieneze în custodia societății 
americane „Holliday on Ice“, al cărei 
proprietar era Morris Chalfen, care a 
cumpărat-o, cum s-ar spune, cu... 
mărunțiș. După remanieri în stil 
american, publicul vienez s-a înstrăi
nat de revistă, care a intrat intr-un 
serios regres, din toate punctele de 
vedere. Spectacolele erau vizionate 
din ce în ce de mai puțini spectatori, 
turneele în străinătate s-au soldat cu 
eșecuri financiare, ca de pildă cele 
din Belgia (doar 1 600 de spectatori .

în șase săptămîni !), Berlinul occiden
tal, Suedia ș.a. In urmă cu un an, 
deficitul revistei atinsese sume fabu
loase. numai pierderile după turneul 
scandinav s-au ridicat la 2,5 milioane 
șilingi. Cotele de asigurări, neplătite 
pe perioade lungi, au atins și ele 
cîteva milioane, apoi crahul financiar 
a atins imensa sumă de 12 milioane 
șilingi. Și astfel, la sfirșitul lunii mai 
1973, celebra revistă vieneză s-a des
ființat. în iarna aceasta, la „Stadt- 
halle", în capitala austriacă, vă evo
lua o nouă revistă, dar nu cea care 
a fost atit de iubită de vienezi, ci 
una organizată după modelul socie
tății „Holliday on Ice“, în care dan
satoarele de pe luciul gheții nu vor 
mai patina pe celebrele acorduri ale 
valsurilor lui Strauss, ci. după altele, 
moderne, care nu sînt atît de mult 
pe placul publicului austriac".

• TELE* 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Pe pîrtia de la Val d’Isăre a 
diționalul concurs „Criteriul 
pezi", care contează pentru 
dială. In proba feminină de 
victoria a revenit celebrei schioare aus
triece Anne-Marie Prăll, cronometrată 
în 1:29,42. Pe locurile următoare s-au 
clasat alte două sportive austriece : In
grid Gfolner — 1:31,59 și Wlltrud Drexel 
— 1:31,95. Elvețiană Marie Therese Nadig, 
campioană olimpică a probei, a ocupat 
locul 4 cu rezultatul de 1:32,08. Prima 
dintre concurentele franceze a fost Da
niele Debernard, clasată pe locul 7 in

început tra- 
primei ză- 
Cupa Mon- 

coborîre,

1:32,75. Pîrtia a măsurat 
diferență de nivel de 555
■

La Luxemburg, în cadrul 
campionatului 
handbal, e

2150 m, cu o
m.

preliminariilor 
masculin de__ 1 mondial -------------

________ s-au întîlnlt reprezentativele 
Luxemburgului și Belgiei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 19—19 
(11-9).

Yachtul „Pen Duick VI", condus de cu
noscutul navigator francez Eric Tabarly 
a sosit la Sydney, capătul celei de a

doua etape a Cursei în jurul lumii, ia 
care participa ambarcațiuni cu pînze din 
9 țări. „Pen Duick", avînd un avans de 
cîteva zile față de restul eoncurenților, 
conduce detașat în clasamentul bazat pe 
timpii compensați.

La Berlin s-a disputat meciul revanșă 
dintre selecționatele de hochei pe gheață 
ale R.D. Germane și Poloniei. De data 
aceasta victoria a revenit, cu scorul de 
5—4 (1—2. 1—0, 3—2) hocheiștilor polo
nezi. în primul joc, disputat la Wels-

wasser. echipa R.D. Germane a ciștigat 
cu 6—5.

alcătuitFederația unională de tenis .. _____
clasamentele celor mai buni Jucători pe 
anul 1973. La masculin, pe ----- •
se află cunoscutul campion _____ ____
Metreveli, urmat de Teimuraz Kakuîia și 
Serghei' Lihaciov. în clasamentul femi
nin, primul loc a fost atribuit jucătoarei 
Maria Kroșina, înaintea Olgăi Morozova 
și Marinei Ciuvîrina.

primul loc 
Aleksandr
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