
CÂAÂPIONÂTUL mondial de handbal feminin

ÎNTRE® ECHIPA NORVEGIEI (10-5)

S A CALIFICAT
la

[ PROLETARI DIN TOATE TARILE DNIȚI-VAI,

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX — Nr- 7 621 4 PAGINI 30 BANI

Partidpafi

la tradiționala

anchetă

a ziarului nostru

„CEI MM BUNI

ZAVIDOVICI, 10 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

După o zi de Odihnă, în care 
asistat la jocul dintre Norvegia 
Japonia (cîștigat de prima forma
ție cu 16—9), reprezentativa femi
nină a țării noastre s-a prezentat/ 
luni seară la cea de a doua sa în- 
tțlnire din cadrul grupei B a celei 
de a V-a ediții a Campionatului 
mondial de handbal, 
care a primit 
Norvegiei.

La fluierul
E\\\\\\\\\\\\\\\\'J

CLASAMENT

alte două aruncări de pe-
' la 3—0

Marți 11 decembrie 1973
10 SPORTIVI ROMANI

a
Și

întîlnire în 
replica selecționatei

arbitrilor danezi

FINAL GRUPA B

1. ROMANIA
2. Norvegia
3. Japonia

2 2 0 0 31—17
2 10 1 21—19
2 0 0 2 21—10

A
2
0

Ovclal și Svenson, cei doi antrenori 
ai formației române au trimis în 
teren următorul 7 : Elisabeta Io- 
ncscu (portar) — Cristina Petro- 
viei, Doina Cojocaru, Doina Furcoi, 
Simona Arghir, Irene Oancca și 
Rozalia Șoș. Echipa noastră abor
dează jocul cu încredere și, după 
cîteva tatonări, deschide scorul 
prin Simona Arghir în min. 7 : 
1—0. Peste două minute, însă, Ro
zalia Șoș va'1 șuta în bară la arun
carea de la 7 m acordată de arbi
trii danezi. în minutele 11 și 15 
handbalista din Tg. Mureș nu va 
mai scăpa ocazia, executînd impe-

cabil
deapsă, - scorul ajungînd 
după primul sfert de oră de joc. 
Reprezentativa Norvegiei, decisă

SIMONA ARGHIR
să refacă handicapul, adoptă o 
apărare în linie — menită să ani
hileze acțiunile pivoților noștri — 
și preferă, în atac, acțiuni fina-

Hrisiache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

„CUPA TINERETULUI starturi
promițătoare în numeroase localități ale țării• •

...dar inițiativa

D eși în prima jumătate a săptămînii trecute con
dițiile naturale lăsau să se întrevadă posibilitatea 
organizării primelor concursuri de schi, patinaj și 

săniuțe din cadrul „Cupei Tineretului”, sîmbătă și du
minică în foarte multe locuri zăpada și gheața s-au topit. 
Astfel că după deschiderile festive semnalate aproape 
în toate localitățile țării, au urmat întreceri de tenis 
de masă. Acestea, după cum ne relatează coresponden
ții noștri, s-au bucurat de participare destul de nume
roasă a elevilor școlilor generale, profesionale și lice
elor. Au fost, totuși, pe alocuri, și condiții prielnice dis
putării sporturilor de iarnă. Credem că în zilele urmă
toare, odată cu instalarea în depline drepturi a iernii, 
se va acorda atenția cuvenită mobilizării tinerilor la 
întreceri de schi, săniuțe și patinaj — disciplinele spe
cifice ediției de iarnă a „Cupei Tineretului**.

DUPĂ ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL
u

Instantaneu de la 
întrecerea micilor 
patinatori clujeni 
in 
pei

cadrul „Cu- 
tineretului”.

se lasă așteptată pe alocuri

ECHIPELE NOASTRE NE-AU ARĂTAT, DUMINICA M.
Foto :

HUZONI-Cluj

Și anul acesta, redacția zia
rului nostru organizează tradi
ționala anchetă în rîndurile ci
titorilor săi pentru desemnarea 
CELOR MAI BUNI 10 SPOR
TIVI ROMÂNI Al ANULUI 1973.

Cititorii, toți iubitorii sportu
lui care doresc să participe 
la această interesantă anchetă 
sînt rugați să ne trimită răs
punsurile lor — conținînd nu
mele celor 10 sportivi prefe
rați, scrise în ordine, de la 1 
la 10 — pînă la 15 decem
brie 1973 inclusiv (data expe
dierii scrisorii prin poștă) pe a- 
dresa ziarului „SPORTUL", str. 
Vasile Conta 16, București, sec
torul 1, cu mențiunea „PEN
TRU CONCURS *73".

Considerăm că este util să 
atragem atenția participanților 
la acest referendum că mișca
rea noastră sportivă s-a afir
mat, anul acesta, pe plan in
ternațional, în mai multe dis
cipline (atletism, box, caiac-ca- 
noe, canotaj, gimnastică, hand
bal, lupte, tenis, tenis de ma
să, tir ș.a.) ți că au de ales 
dintr-un larg registru de nume 
pe cei pe care îi consideră 
cei mai buni 10 dintre expo- 
nenții de frunte ai sportului 
românesc.

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

între 18-23 decembrie

RESURSE ÎNCĂ NEVALORIFICATE Corespondențe telefonice din judefe

Va fi gol în această fază surprinsă în prima repriză a derby-ului de la Pitești.

BISTRIȚA—NASAUD. Pirtiile de 
pe dealurile Cocor și Codrișor din 
vecinătatea orașului Bistrița au găz
duit, duminică, primele întreceri de 
schi și săniuțe din cadrul „Cupei 
Tineretului**. Au fost prezenți concu- 
renți din asociațiile sportive Rapid, 
Voința și altele. (I. TOMA).

SUCEAVA. Duminică, fn majori
tatea localităților din județ, au avut 
loc scurte manifestări prilejuite de 
deschiderea festivă a „Cupei Tjne- 
retului**. Apoi, acolo unde condițiile 
naturale au permis, tinerii au luat 
parte la primele întreceri ale edi
ției de iarnă a marii competiții 
republicane cu caracter de masă. 
Astfel, la Iacobeni, peste 200 de 
elevi de la Școala profesională mi
nieră au fost prezenți la un reușit 
concurs de săniuțe.

în comuna Brodina s-a desfășu
rat un concurs de patinaj viteză, cu

participarea elevilor școlii generale 
din localitate, iar la Rădăuți — 
din cauza lipsei zăpezii și a gheții 
— cei 300 de elevi ai liceelor și 
școlilor generale s-au întrecut la 
tenis de masă. La rîndul ei, asocia
ția „Voința** a organizat pentru ti
nerii cooperatori din localitate un 
reușit concurs de tenis de masă. (M. 
ANDRIC1)

CARAȘ-SEVERIN. Ultima zi a 
săptămînii care s-a încheiat a marcat 
deschiderea, în localitatea Bocșa, a 
Clubului tineretului. Cu acest prilej a 
fost organizată o întrecere de tenis 
de masă. Pe dealul din vecinătatea 
orașului, peste 200 de tineri s-au în
trecut la un concurs de săniuțe. Alți 
numeroși tineri din Moldova Nouă

NU AU AUZIT
DE COMPETIȚIE...

au participat la un concurs de tenis 
de masă.

La Caransebeș, in. parcul.. Țpiuț, se
zonul ediției de iarnă, a fost, cjesțiiis 
cu întreceri de ’’schi și săniuțe din 
cadrul „Cupei Tineretului**. (D. 
GLAVAN)

..

HARGHITA. Duminică a avut loc 
deschiderea festivă a „Cupei Tine- 
retului** și în cîteva localități din 
județul Harghita. In total, la între
ceri au participat peste 2 000 de ti
neri elevi și membri ai asociațiilor 
sportive de pe lingă întreprinderi și 
instituții. Au avut loc dispute la 
schi, săniuțe și patinaj. Cea mai 
numeroasă participare a fost înre
gistrată în orașul Toplița, unde și-au 
măsurat forțele peste 750 de tineri și 
tinere.

GHEORGHIU - CIOCĂLTEA

(Continuare tn pag. a Z-a)

La F.R.Ș. a fost stabilit modul de 
desfășurare a meciului de baraj pen
tru desemnarea campionului de șah 
al țării între marele maestru Florin 
Gheorghiu și maestrul internațional 
Victor Ciocâllea, clasați la egalitate 
în turneul final recent încheiat. Se 
vor disputa 4 partide, la 18, 
și 22, decembrie, 
caz de întreruperi — 
mineața.

Dacă egalitatea va 
Gheorghiu va intra în 
deoarece are în turneul final un punc
taj al coeficienților superior.

continuate 
a doua

19, 21 
— în 
zi di-

Florinpersista, 
posesia titlului,

Va fi gol în această fază surprinsă în prima repriză a derby-ului de la Pitești. Dar, spre fericirea lui Sătmă- 
reanu II (nr. 6) și a lui Cavai, și dezamăgirea lui Radu (tricou închis) arbitrul nu va valida golul pentru 
că faza pornise dintr-o flagrantă poziție de ofsaid. Foto : Paul . ROMOȘAN

poate și așa. Adică bine! Deci se 
poate ca Petrolul, în ciuda locului 
ocupat, să evolueze bine în com
pania liderului, pe terenul acestu
ia, ca F. C. Argeș și Dinamo să-și 
onoreze -- 
pe care le făceau 
nire a lor, și să-i 
plan pe Dobrin și 
ror evoluție, la un 
ce să n-o spunem) am fost 
mulțumiți. E și acesta unul 
plusurile etapei. Și dacă vom 
vedea unele din cronicile de ieri, 
printre numele scrise cu majus
cule vom mai găsi pe un Vlad și 
Marian Popescu, Lucescu și Dudu 
Georgescu, Suciu și Lucaci, M. Ol- 
teanu și Șerbănoiu, Marcu și Strîm- 
beanu, și acest Bălan, golgeter 
nescontat, dar meritat și merituos, 
Crîngașu, Ghiță și Haidu, aproape 
o întreagă echipă a U.T.A.-ei, pe 
Anca și Mureșan, Naghi și Boloni, 
Georgevici și Atodiresei, Neagu și 
Dumitriu II. Lipsește Boc, lipsă și 
de pe teren, scos disciplinar din 
echipă.

Cortina peste sezonul fotba
listic de toamnă a căzut. De 
ieri a început din nou să 

ningă. Parcă a fost un făcut. Du
minică. fotbaliștii s-au bucurat de 
o zi splendidă.' Campionatul a avut 
parte de condiții „meteo” destul 
de bune și acest tur de 17 etape 
s-a desfășurat pînă la potou în 
condiții relativ bune și... conform 
graficului. Ceea ce este un prim 
cîștig. Iar jocurile ultimei etape, in 
marea lor majoritate au fost bune, 
unele chiar foarte bune, ceea ce 
ne face să credem (și să consta
tăm) că echipele noastre au rezer-

ve nefolosite și că doar teama de 
efort, pe alocuri lamentările, au 
împiedicat efectuarea pasului îna
inte, spre o 
a fotbalului 
trebuie s-o 
măvară.

Cine 
vinge

calitate generală bună 
nostru, cerință pe care 
amînăm pînă la pri-

sperie de greu, nu în- 
niciodată ! Un adevăr

DE u PENICILINĂ IAȘI

devenit tradiționale întîlniri- 
echipa de volei Peni-

Au 
le între ---- .
China Iași, una dintre fruntașele 
campionatului nostru, și formații 
din U.R.S.S. Și în acest început de 
„relache** competițional intern, 
voleibalistele ieșence vor susține o 
serie de partide amicale în Uniu
nea Sovietică. Penicilina a fost in
vitată să evolueze în orașele Ode- 
sa (unde va juca cu Burevestnik), 
Riga (adversară — formația Oror) 
și Moscova (în compania echipei 
Lokomotiv).

Mîine dimineață vor face depla
sarea : Aurelia Ichim, Ana Chiri- 
țescu, Carolina Hatură, Nadia Bru
mă. Adriana Albiș — Pobeanu, 
Cristina Popa, Mariana Raevschi, 
Georgeta Tănase, Mihaela Tănase, 
Doina Ciocîrlan, Georgeta Popescu, 
împreună cu antrenorul Nîcolae 
Roibcscu.

Turneul va dura aproximativ 10 
zile.

Cine se 
vinge 
confirmat și de acest tur de 

campionat. Obstacolul celor 17 eta
pe a fost trecut. Nu avem termeni 
exacți ca să comparăm acum me
ciurile de duminică cu cele din 
țări cu fotbal avansat (R. F. Ger
mania, Italia, Anglia ș.a.), dar pu
tem s-o spunem (și constatările 
cronicarilor și ale spectatorilor pot 
constitui un reper) că jocurile de 
duminică au plăcut, au fost mai 
aproape de ceea ce se așteaptă. 
Ambițiile personale 
rea unui loc mai bun sub „soarele 
clasamentului** i-au 
jucători. Partidele s-au bucurat de 
bune aprecieri cum ar fi: „învin
șii lasă o impresie bună“ —în me
ciul Sportul studențesc — Stea
gul roșu ; „Joc de nivel ridicat" 
la Craiova (Universitatea— Petro
lul) ; „Mare risipă de energie" la 
Petroșani ; „O victorie a dezinvol
turii și abilității”, care confirmă 
excelentul final de sezon al 
U.T.A.-ei ; „în sfîrșit, zîmbete în 
Giulești", pentru victoria și jocul 
incomparabil mai bun al Rapidului 
față de precedentele cinci evoluții 
•— ---- J- ----------care nu

gol. Iar 
necesară 
cum la 
calitate, 
un fot-

și obține-

stimulat pe

(cu meciul de cupă), în 
marcase nici un singur 
S. C. Bacău găsește forța 
să învingă Steaua, după 
Pitești, în „spectacol de 
aplaudat!“, să se practice 
bal bun, frumos, plăcut ochiului, 
fiindcă fotbalul, dincolo de puncte, 
Ioc în clasament și cine știe ce 
alte calcule, rămîne un spectacol 
mereu dorit.

Toate aceste constatări ne fac 
să ne despărțim de campio
nat, de prima lui parte, cu 

plăcere, dar și cu regret. Deci, se

PATINATORI DE VITEZĂ-PESTE HOTARE
Aseară au părăsit Capitala pati

natorii de viteză Diana Cardaș. 
Fva Szigeti, Gheorghe Dumitrescu 
și Eugen lmecs pentru a participa 
la un concurs internațional, 
grâmat în zilele de 12 și 13 
cembrie pe pista artificială

pro- 
de
din 

Budapesta. Tinerii viteziști români 
sînt însoțiți de antrenorul Carol 
Gall.

Sportivilor menționați li se vor 
alătura alergătorii de la Dinaipo 
Brașov, S.C. Miercurea Ciuc și Di-

namo București, aflați în turneu 
în capitala țării vecine.

Tinerii viteziști de la Școala 
sportivă din Sibiu au plecat — la 
rîndul lor — în Polonia, unde vor 
lua startul în cîteva concursuri pe 
pista naturală 
Printre cei care 
sarea se numără 
men Dragoman, 
Ion Opincaru și 
reale perspective,

de la Zakopane, 
au efectuat depla
sa nda Frum, Car- 
Marius Dobrescu, 
alți patinatori cu

bune 
întîl- 
prim 

a 
moment dat

tradiția meciurilor 
la fiecare 
aducă în 
Dinu, de

Așa cum ne obișnuiseră în alte 
ocazii, ne așteptam ca organizațiile 
sportive din județul Galați să acorde 
întreaga atenție și noii competiții de 
masă cu caracter republican, „Cupa 
Tineretului**. Dar, spre surprinderea 
tuturor, ziua debutului oficial al în
trecerii — duminică 9 decembrie — 
a trecut fără să fi avut prilejul să 
consemnăm altceva de cit... 
rență. încercările C.J.E.F.S. 
marca deschiderea competiției 
lovit de nepăsarea factorilor cu care 
ar fi trebuit să colaboreze : Inspec
toratul școlar județean, Consiliul 
județean al sindicatelor șl Comitetul 
județean U.T.C. Grăitor în sprijinul 
afirmației noastre este faptul că, în- 
treprinzînd un sondaj printre elevii 
Liceului V. Alecsandri, Liceului Pe
dagogic, printre cei ai Școlii generale 
nr. 8, ne-am convins că aceștia nici 
nu știau măcar de existența competi
ției !...

indife- 
de a 

s-au

că- 
(de 
ne
din 
re-

T. SIRIOPOL

u fost la etapa despărțirii șiAu rost ia etapa aesparprii și 
arbitraje bune. Știm, arbitrii 
noștri își doresc cinci stele 

(și le dorim și noi), dar și patru
Constantin ALEXE

(Continuare In pag. a 3-a)

Acum o sută și ceva de ani, 
un maior britanic, Wingfield, 
cuprins de spleen, la peri

feria imperiului, în India, a Inven
tat tenisul și l-a dăruit, cu drep
turi de monopol, limbii engleze. 
Și astfel, tenisul, pornit de pe 
malul Oceanului Indian, a cuce
rit Atlanticul și Pacificul.

...Avionul care zboară ostăzi 
deasupra Sidney-ului sau a Mel- 
bourne-ului oferă privitorului un 
spectacol de-a dreptul uluitor. De 
sus, de la zece mii de metri, se 
văd zece mii de dreptunghiuri ro
șii, verzi și albastre. Roșii și verzi 
sînt terenurile de tenis. Albastre 
sint bazinele de înot. Bazinele al
bastre ale lui John Konrads, tere
nurile verzi și roșii ale lui Laver, 
Rosewall, Newcombe.

Dacă intri, la Melbourne sau la 
Adelaide, în casele oamenilor, 
constați uimit că rachetele de te
nis stau sprijinite în toate vestia

rele, ca umbrelele și bastoanele 
noastre. Pretutindeni, în Australia, 
monopolul maiorului Wingfield e la 
el acasă. Așa cum e la Wimble
don sau la Forest Hills.

Acum cîteva luni, la Alamo, s-a

înregistrat o nouă expresie a mo
nopolului acestui sport de limba 
engleză. In timp ce pe „centra
lul" de la Alamo se juca marea 
vedetă Smith — Năstase, pe ce
lelalte 15 terenuri se juca tenis, 
in cinstea acestui sport dat spre 
folosință limbii engleze.
\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ILIE NĂSTASE,
VA

Dar, într-o zi de iarnă, acum 
cinci ani, un român, llie Năstase, 
a urcat intr-un avion, cu o sin
gură rachetă sub braț, a zburat 
peste Atlantic și a ajuns la Phila
delphia.^ Și pentru că nu știa nici 
un cuvînt englezesc, a rugat o 
stewardesă de la „Alitalia" să te
lefoneze doamnei Phenberger, • cea 
care îl chemase în America pe

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI RUGBYSTIC

ÎNTRE PROMISIUNI
Șl împlinirea lor

Spre deosebire de precedentele 
ediții ale campionatului, anul aces
ta rugbyștii și-au încheiat (cu run
da a IX-a) mai devreme disputele 
din tur — fapt perfect motivabil 
prin decalarea programului compe- 
tițional, ca urmare a turneului în
treprins în Argentina (turneu bo
gat în învățăminte și experiență, 
chiar dacă pe planul rezultatelor, 
acesta nu ne-a fost prea favora
bil) — astfel că, la primăvară, vom 
asista la încă patru etape. Desi-

In C. C. E. la baschet feminin,POLITEHNICA ALĂTURIDE DAUGAVA, M.T.K. ȘI STANDA
MUNCHEN, 10 (prin telefon, de 

la prof. AUREL PREDESCU, mem
bru în Comisia tehnică de organi
zare a cupelor europene).

în urma ședinței speciale desfă
șurată luni, sub președinția secre
tarului general al F.I.B.A., William 
Jones, au fost stabilite următoare
le grupe sferturi de finală ale 
C.C.E. la baschet feminin, compe
tiție la care participă și reprezen
tanta României, Politehnica Bucu
rești : GRUPA A : POLITEHNICA 
BUCUREȘTI, Daugava Riga, Stan
da Milano, M.T.K. Budapesta ; 
GRUPA B : Slavia Fraga, K. S. 
Lodz, Clermont Ferrand, Marița 
Plovdiv.

Politehnica va juca în ordine 
cu : M.T.K. Budapesta (10 ianuarie 
la București, 17 ianuarie la Buda
pesta), Daugava Riga (31 ianuarie 
la București, 7 februarie la Riga), 
Standa Milano (21 februarie la Mi
lano, 28 februarie la București).

în aceeași competiție, la băieți 
au fost formate următoarele gru-

Varese, Maccabi Tel 
Ford Anvers, Berck 

Radnicki Belgrad, 
UBSC, Real Madrid,

pe : A : Ignis 
Aviv, Racing 
(Franța) ; B : 
VVienerberger
Akademik Sofia.

în Cupa cupelor, alcătuirea gru
pelor va avea Loc marți.

gur, programul va fi mai încărcat 
ținînd seama că în aceeași peri
oadă, reprezentativa națională va 
avea de susținut meciuri în „Cupa 
Națiunilor F.I.R.A.**, că juniorii 
vor participa la campionatul euro
pean de la Heidelberg. Iată de ce 
în această perioadă de vacanță, 
trebuie luate toate măsurile pen
tru ca eforturile suplimentare la 
care vor fi supuși rugbyștii să nu 
se răsfrîngă negativ asupra com
portării, asupra rezultatelor, pentru 
că anul 1974 trebuie să reprezinte 
un nou pas înainte și, în nici un 
caz, unul înapoi.

Privit prin prisma rezultatelor, 
acest sezon a fost destul de bogat 
în satisfacții. Pe plan internațio
nal, notăm victoria echipei națio
nale în fața XV-lui H. F. Ger
mania (33—9), precum și compor
tarea foarte bună de la Valence, 
în meciul cu „XV“-le francez 
(chiar dacă scorul ne este defavo
rabil, să nu uităm circumstanțele 
în care a fost realizat). In ceea ce 
privește campionatul intern — am 
subliniat și cu prilejul unui co
mentariu anterior — înregistrăm o 
sensibilă înviorare. demonstrată 
atît de echilibrul de forțe, cît, mai 
ales, de evoluțiile constant bune 
ale multor rugbyști, de saltul va
loric înregistrat de tînăra genera
ție.

Așadar, un sezon plin de promi
siuni. Se vor realiza ele în pe
rioada următoare ? Există toate 
premisele să credem în acest lu
cru Și, cînd afirmăm acestea, ne 
gîndim că, în sfîrșit, forul de spe
cialitate a devenit un organ activ, 
care își 
buțiile. 
tipie la

cunoaște și respectă stri
că există preocupări mul- 
aceșt nivel pentru îmbu-

băiețandrul despre care Dennis 
Lalanne, cronicarul francez, scri
sese, cu o fantezie meridională, că 
e „păstor de capre negre în Car- 
păți".

Astăzi, llie Năstase 
limba Lawn-tennis-ului 
și englezul Taylor, < 
Laver sau americanul Smith, pen
tru simplul motiv că

i vorbește 
la fel ca 

australianul

perspicaci
tatea lui proverbială a găsit toa
te replicile potrivite pentru argoul 
jucătorilor și cronicarilor de la 
Cleveland și Melbourne. Un Sin
gur cronicar, englezul Lance Tin- 
gay, n-a înțeles că Lawn-tennis-ul 
îi datorează lui Năstase mai mult 
decît îi datorează llie Lawn-ten- 
nis-ului.

in aceste zile de iarnă, după 
Boston, englezul Fred Perry, fost 

campion al Wimbiedonului, pen
tru care Năstase e demult cel 
mai bun jucător din lume, ii va 
atrage atenția bătrînului cronicar 
englez că racheta lui llie Năstase 
e mai frumoasă și mai suplă de- 
cît toate cele care s-au. perindat 
în istoria seculară a tenisului.

loan CHIRILA

Dumitru, unul dintre tinerii rugbyști 
sezon rugbystic, surprins intr-o

nătățirea întregii activități. Desi
gur, nu putem spune că s-a făcut 
totul. Mai există încă multe lucruri 
de pus la punct: o divizie B și 
de juniori viabile, un corp de ar
bitri mai larg, determinarea tutu
ror tehnicienilor să desfășoare o 
muncă la nivelul cerințelor, im
pulsionarea comisiilor județene etc.

Revenind la disputele din cam
pionat, trebuie să 
deși în momentul

remarcăm că, 
de față există

care au dat satisfacție in actualul 
caracteristică acțiune de atac.

— de altfel, cum e și normal — 
o stratificare a forțelor, am asis
tat în cele nouă etape la partide 
echilibrate, multe cîștigate în ul
timă instanță. în primul pluton 
se află, datorită unor loturi mai o- 
mogene și cu mai puține fluctua-

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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DE LA CATEDRĂ, PROFESORII 
AU TRECUT IN BĂNCI!

Chiar șl profesorii trebuie să în
vețe ! O dată admis acest adevăr — 
și însușirea Iul este impusă de dia
lectica vieții — rămîne celor care 
se ocupă de Instruirea cadrelor di
dactice să găsească metodele cele mal 
adecvate urmărindu-se. In ultimă in
stanță, un singur scop : transmiterea 
eelor mai noi cunoștințe, a cuceririlor 
de ultimă oră din fiecare domeniu 
de activitate.

Profesorii despre a căror Instruire 
vom scrie în rîndurile ce urmează, 
sint specialiști la catedrele numeroa
selor școli sportive și licee cu pro
gram de educație fizică existente în 
localitățile țării. Contribuția acestor 
peste 1 200 de cadre didactice la afir
marea și dezvoltarea sportului de 
mare performanții în România, este 
Incontestabilă. Iată si motivul pentru 
care C.N.E.F.S. și Ministerul Educa
ției și Învățămîntului, cu sprijinul 
Institutului Central pentru Perfectio
narea Cadrelor Didactice și al specia
liștilor de la catedrele T.E.F.S. au or
ganizat, și anul acesta, cursuri de 
perfecționare a profesorilor din uni
tățile mai sus amintite.

„Structura sistemului de perfecțio
nare a cadrelor din școlile sportive 
— ne spune profesorul Alexandru 
Mogoș, șeful Sectorului de pregătire 
și perfecționare a cadrelor al 
C.N.E.F.S. — corespunde unui ciclu 
olimpic. Toate cadrele de Ia școlile 
sportive și liceele cu program de e- 
ducație fizică trec, într-o perioadă de 
trei ani, prin cursuri centrale de 
perfecționare. Tn primul și în al doi
lea an au prioritate, în programul de 
instruire, sporturile olimpice, iar în 
al treilea an, cele neolirapice".

Cursurile cuprind în tematica lor 
o parte de informare generală, care 
se referă la conducerea și organizarea 
științifică a procesului de instruire. 
Sint tneluse, de asemenea, probleme 
de medicină sportivă (testarea capa
cității de efort, refacerea organismu

lui după efort, alimentația sportivului 
etc.), și de psihologie a ramurii de 
sport respective. Un capitol de mare 
importanță al cursului 11 formează 
problemele de educație, asupra căro
ra se insistă sub diferite aspecte.

Cele mai multe ore sint rezervate 
problemelor de strictă specialitate. In 
acest scop au loc expuneri, dezbateri, 
precum și lecții practice. Fiecare curs 
se încheie cu examinarea scrisă a 
candidaților. Caracterul activ al

însemnări de la cursul de perfec
ționare al unor profesori avind 

specializarea atletism și schi

cursului este reliefat șl prin faptul 
că la fiecare temă se prezintă core
ferate, urmate de discuții. în felul 
acesta se valorifică experiența cit mai 
multor cadre didactice.

Prelegerile și dezbaterile sînt con
duse de cei mai buni specialiști ai 
federațiilor, ai catedrelor de la 
I.E.F.S., de la Centrul de medicină 
sportivă, de la Centrul de cercetări 
al C.N.E.F.S., precum și de cercetători 
și alte cadre de la Institutul Central 
pentru Perfecționarea Cadrelor Didac
tice.

Cu cîteva zile în urmă s-a încheiat. 
Ia Snagov, cursul cu profesorii avînd 
specializarea atletism. Ca material-de 
studiu acestora le-au fost puse la 
dispoziție printre altele, prin grija 
C.N.E.F.S., „Cinegrame comentate" și 
„Enciclopedia internațională a antre
namentului în atletism".

Am solicitat unora dintre profeso

rii — cursanțî opinii referitoare la 
utilitatea prezenței lor la această 
formă de perfecționare a cunoștințe
lor. Iată cîteva spicuiri :

Prof. Ion STOIÂN — Mediaș : „Ne 
vor fi de mare folos cunoștințele do- 
btndite în ceea ce privește unele pro
bleme de fiziologie și medicină, in
dispensabile In activitatea noastră. 
Precizările de metodică a antrena
mentului cu copiii șl juniorii au fost 
deosebit de utile. Plasarea cursului 
înir-o perioadă cînd activitatea de 
atletism cunoaște o oarecare pauză 
ne-a permis să fim mal concentrați 
in studierea problematicii".

Prof. ION PUICA — Școala spor
tivă de atletism București : „Calita
tea prelegerilor s-a situat la un nivel 
superior, ceea ce ne-a dat posibilita
tea să dezbatem, pe marginea lor, 
cele mai complexe și mai noi proble
me pe care le ridică atletismul, atît 
pe plan national cit și mondial. Sin- 
tem obligați, plecînd de aici, să pu
nem totul în practică pentru a obți
ne rezultate și mai bune în activi
tatea noastră".

Iată și opinia prof. Gh. Mitra, lec
tor la I.C.P.P.D. : „Apreciez că abur- I 
darea unor probleme de strictă spe- | 
cialltate, precum șl adoptarea unei | 
forme concentrate de perfecționare | 
vor avea efccteie dorite asupra mun- * 
cii cadrelor care lucrează cu copiii y 
și juniorii. Calitatea expunerilor, a- 
portul catedrei de atletism de la
I.E.F.S., contribuția cursanțiler, au
ridicat valoarea acestei acțiuni".

La Predeal au loc. în aceste zile, 
cursurile cu profesorii avind specia
lizarea schi. Ion Berindei, antrenor 
federal, directorul cursului, ne spunea 
că este satisfăcut de modul cum de
curg atit lecțiile practice, cit și cele 
teoretice, profesorii fiind dornici să 
se întoarcă la unitățile lor de învă- 
țămînt cu cit mai multe cunoștințe.

Ion GÂVRILESCU

Marginalii la campionatele diviziei A de volei

EDIȚIE SUB NIVELUL
CELOR PRECEDENTE

• Numai două luni de competiție • 8 echipe

studențești (din 9) In turneele codașelor
Ediția din acest an 

lor primei divizii de 
rată după un nou sistem competițio- 
fiăl, a ajuns . duminică la capătul 
returului, urmînd ca în februarie și 
martie să se desfășoare cite două 
turnee de cite șase echipe. pentru 
locurile 1—6 și respectiv 7—12, atit 
la masculin cit și la feminin. După 
cele 10 etape din tur-retur, au ob
ținut calificarea în primele turnee (în 
care echipele, fără a-și moșteni si
tuația din campionat, pornesc cu a- 
ceieașl șanse în lupta pentrii desem
narea ciștigătoarei titlului național) 
următoarele formații : Dinamo, Ex
plorări B. Mare, „U“ Cluj (din seria 
I), Steaua, C.S.U. Galați și Viitorul 
Bacău 
eulin, 
(seria 
C.S.M.
nin.
(Universitatea Craiova, Rapid, 
greșul, I.E.F.S., Politehnica 
șoară. Tractorul Brașov), cît și cele 
6 feminine (Medicina București, Uni
versitatea Timișoara, I.T.B., I.E.F.S., 
Universitatea Craiova și ,,U“ Cluj) 
Vor lua parte la cite două turnee 
pentru stabilirea retrogradatelor. Ele 
pornesc de asemenea, de la... zero.

Ce concluzii se pot desprinde din 
desfășurarea celor 10 etape (cît a 
durat întregul campionat tur-retur !) ?

Dacă ne referim la 
culinâ. trebuie să 
întîi faptul că ea a 
sub nivelul edițiilor 
pregătirea echipelor 
o cotă aflată sub cerințele marii per
formanțe. Una din cauzele care au 
contribuit la scăderea interesului în 
pregătire a fost, după cum am 
rulat și cu alte prilejuri, chiar 
sistem eompetițiănal...

Seriile au fost net dominate 
Dinamo și Steaua care, fără a 
valori crescute, au ciștigat 
toate întîlnirile, grație loturilor 
mai bune. La distanță de... 4 victo
rii (seria I) și 5 victorii (seria a II-a) 
s-a eșalonat restul plutonului. Acea
stă depărtare reflectă, fără doar și 
poate, slăbiciunile de fond ale com
petiției interne. S-ar putea susține 
că nu este nici o nenorocire că două 
echipe domină un campionat, dar 
nu trebuie să uităm că ceea ce con
tează în primul rînd este nivelul real 
al liderelor și al campionatului în
suși. Or, acesta a fost mai mult decît 
modest, iar Dinamo și Steaua au do
vedit recent nivelul lor scăzut și pe 
plan intrenațional, Dinamo clasîn- 
du-se ultima la „Turneul campioane
lor- din R. D. Germană, iar cealaltă 
ratind calificarea în faza următoare 
a „Cupei cupelor", în fața formației 
belgiene Rebels Lierre 1 Din restul 
plutonului masculin nu am putea re
marca decît comportările echipelor 
Explorări B. Mare .(antrenor Alexan
dru Manț), abia revenită în prima 
divizie, și Viitorul Bacău (antrenor 
Vasile Pe trișor), care au acordat a- 
tenția cuvenită pregătirii. In schimb, 
creează nedumerire prezența — meri
tată — a unor echipe ca Rapid și 
I.E.F.S. (fruntașe ale ultimilor ani)

a campionate- 
volei, desfășu-

(din seria a :II-a) — la mas-
Rapld, Farul, Constructorul 

I), Dinamo, Penicilina și 
Sibiu (seria a II-a), la ferni- 
Celelalte 6 echipe masculine 

Pro- 
Timi-

competiția mas- 
subliniem mai 
fost, în general, 
precedente, că 

s-a efectuat la

sem- 
noul

de 
arăta 

comod 
lor

între cele ce vor lupta pentru ră
mânerea în divizie. De asemenea, 
trebuie să consemnăm și faptul că 
numai o singură echipă studențească 
(Universitatea Cluj) a putut pătrunde 
intre primele 6, ceea ce ridică multe 
semne de întrebare în legătură cu 
soarta voleiului nostru de performan
ță, dirijat insistent spre cluburile u- 
niversitare.

Faptul este și mai evident în divi
zia feminină, în care toate cele 
formații studențești vor evolua 
turneele din zona retrogradării 1 
devine cu atît mai alarmant, cu 
circa jumătate din voleibalistele 
tului național activează în aceste 
chipe. De altfel, întrecerile feminine 
din cadrul turului Și returului au 
pus într-o lumină și mai neplăcută 
pe aproape toate cele 12 divizionare. 
Mai precis, s-a jucat cam la nivel de 
divizie secundă. Nici Rapid, nici Di
namo, clasate pe primele locuri în 
serii, n-au evoluat la posibilitățile 
arătate în ediția precedentă. Penici
lina Iași a devenit și ea o formație 
modestă, care și-a permis să piardă... 
40 la sută din partide. Medicina, U- 
niversitatea Timișoara, I.E.F.S., care 
altădată participau la decernarea tit
lului, se mulțumesc acum cu situa
ția de... favorite în disputa codașe
lor ! Dar nu atît poziția ocupată este 
surprinzătoare, cit mai ales pregăti
rea sporadică, neglijentă, lipsită de 
consistență, pe care au afișat-o în 
această toamnă. Știind că aceste for
mații studențești (și altele) adună în 
general cele mal bune sportive, de
vine legitimă întrebarea pe care și-o 
pun foarte mulți tehnicieni : se
poate bizui voleiul de performanță 
pe echipele cluburilor universitare ?

Cuvinte de laudă pentru compor
tarea lor, merită trei echipe 
și-aiț,. menținut 
loarea trecută 
fruntașele au 
Constructorul 
Sandi Chiriță), 
trenor Ion Cristian) și C.S.M. Sibiu 
(antrenor Florin Braieu). Cea dinții, 
care după cum se știe, a avut o 
spectaculoasă ascendență (împreună 
cu antrenorul) din divizia școlară 
(Șc. sp. 1), în divizia B și apoi în A, 
s-a găsit într-o situație delicată prin 
descompletarea lotului său și așa li
mitat (Carmen Puiu și Doina Stoian 
trecînd la I.E.F.S.), dar printr-o pre
gătire mai bună și o mobilizare 
deosebite a izbutit ceea ce nici nu 
spera : calificarea in primele șase. 
Foarte curind S. Chiriță a reușit să 
integreze două tinere Narcisa Natea 
și Doina Rusu și să reînchege colec
tivul. Are insă nevoie de incă 3—4 
jucătoare cu care să completeze lotul 
aflat în deficit numeric. Farul și 
C.S.M. Sibiu s-au întărit prin achi
ziționarea unor voleibaliste mai ex
perimentate, și așa se explică in 
bună măsură ascensiunea lor, însă și 
prin procesul instructiv mai serios.

Dar aceste exmepie pozitive nu au 
darul să acopere sumedenia de la
cune dovedite la nivelul ambelor 
campionate.

La toate acestea se adaugă deza
vantajul unei perioade competițio-CUPA

(Urmare din pag. I)

în orașul reședință de județ, 
Miercurea Ciuc; arbitrii au consem
nat in foile de concurs 250 de pat- 
ticipanți, iar la Gheorghieni, 220. (V.
PAȘCANU)

SIBIU. Cu o săptămînă în urmă, 
municipiul Sibiu a cunoscut o sca
mă de întreceri, la sporturile de 
iarnă, tot atunci avînd loc și des
chiderea festivă a „Cupei Tinere
tului". Intr-un fel, așa se explică 
slaba participare la competițiile 
rezervate, duminică, acestei mani
festări. Deși gheața a fost destul 
de groasă pe patinoarele naturale 
din parcul Dumbrava, doar cîțiva 
copii au fost prezenți, aici, în 
cursul dimineții.

Sîmbătă, discutînd cu Victor Da
vid. responsabilul comisiei sport de 
tftasă de la C.J.E.F.S. Sibiu, am 
aflat că duminică 9 decembriș ti
nerii din municipiul Sibiu nu au 
mai fost mobilizați la nici o acțiu
ne din cadrul .Cupei Tineretului".

In sala Casei Armatei, cu ocazia

CENTRU DE GIMNASTICĂ
IGIENICĂ LA SUCEAVA

Centrele de gimnastică igienică 
încep să-și facă simțită tot mai 
mult existența, municipiul Suceava 
înscriindu-se și el printre așezările 
care au pus bazele acestor lăcașe 
de sănătate. Inițiativa aparține 
C.J.E.F.S. și Casei de cultură a 
sindicatelor. Centrul dispune de o 
sală bine utilată, de o aparatură în 
continuă completare. Pînă la finele 
anului centrul va primi printre al
tele șl două aparate de vibromasaj.

O contribuție directă la buna

desfășurare a activității centrului 
o aduce prof. Letiția Căldare, de 
fapt și inițiatoarea acestuia. Ea este 
ajutată de Paraschiva Hreciuc, stu
dentă în anul II la Facultatea de 
educație fizică a Institutului peda
gogic din localitate.

Și o subliniere : C.J.E.F.S. Sucea
va șl Consiliul sindical județean 
studiază posibilitatea de a crea și 
alte centre de gimnastică igienică, 
într-o primă etapă, în orașele Ră
dăuți și Cîmpulung Moldovenesc.

ÎN TABĂRA DE LA SINAIA

TURISMUL SI ALPINISMUL PREGĂTESC
1

NOI CADRE DE SPECIALIȘTI
La Sinaia, a început, ieri, o săp- 

tămînă laborioasă pentru tehnicienii 
și activiștii din domeniul alpinismu
lui, turismului de masă și al orien
tării turistice. Tabăra anuală de pre
gătire, .organizată de F.R.T.A., con
stituie un prilej de revizuire și îm
bogățire a cunoștințelor acestor cadre 
cărora le revine sarcina de a asigura 
o bună desfășurare a activității in 
cîteva discipline deosebit de frumoase 
și capabile să angreneze in mișcarea 
sportivă mase mari de tineri șl a- 
dulți.

De-a lungul acestei săptămîni, cei 
prezenți vor studia împreună noile 
sarcini ce stau în fața sporturilor 
respective, in lumina Hotăririi plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c. și a planului de mă
suri elaborat de C.N.E.F.S. ca urmare 
a acestei Hotăriri de maximă impor
tanță pentru viața sportivă a țării 
noastre. Sînt prevăzute expuneri pe

teme referitoare la organizarea ac
țiunilor de masa ca insigna „Amicii 
drumeției", „Insigna de alpinist", „Cu
pa Tineretului" care prevede și con
cursuri de orientare turistică, insigna 
„Sport și sănătate" (în programul că
reia figurează, de asemenea, la ale
gere, cursa de orientare). Cadrele 
tehnice vor fi supuse, în încheiere, 
obișnuitelor examene de obținere a 
calificării de antrenor sau de promo
vare, în • cazul arbitrilor. Așadar, 
un moment important în activitatea 
celor ce slujesc, cu pricepere și pa
siune, sporturi cu caracter utilitar, 
sporturi de aer liber.

MARCELA MOLDOVAN [scrimă]
Născută la 3 iunie 1956 la Satu 

Mare. A început să practice scri
ma în cadrul Școlii sportive din o- 
rașul natal, sub îndrumarea antre
norului emerit Alexandru Csipler. 
A fost campioană națională de ju
nioare în anul 1972. A participat 
la concursuri internaționale in R.D. 
Germană și Bulgaria. Este elevă 
în clasa a Xl-a a Liceului nr. 3 
din Satu Mare. O elevă fruntașă 
la carte ca și in activitatea pe 
planșă...

Maestrul de scrimă, Alexan
dru Csipler — cel care de două 
decenii cizelează neobosit talen
te — ne-a oferit anul acesta, la 
Campionatul balcanic, o verita
bilă stea între floretiste, pe foar
te tînăra Marcela Moldovan. 
După Ileana Gyulai, Ecaterina 
Stahl și Suzana Ardeleanu, 
proaspăta campioană balcanică 
reprezintă cel mai bun produs 
actual al școlii sătmărene de 
scrimă.

Ceea ce favorizează rapida ei 
consacrare este, poate, mai mult 
decît talentul, munca. Marcela 
Moldovan este un exemplu de 
muncă plină de dăruire, adese
ori peste prescripțiile antrenoru
lui. Lucrează singură, cu tenaci

tatea tînărului care știe ce vrea, 
care este dornic să se autode- 
pășească continuu. Am văzut-o 
la Satu Mare, în sala .Școlii spor
tive, am revăzut-o la tabăra fe
derației de la Brașov, mereu a- 
ceeași sportivă zeloasă, con
știincioasă, dornică să se afir
me.

Pentru Marcela Moldovan, 
succesul de la Campionatul bal
canic nu înseamnă decît o treap
tă către alte culmi — prezența 
între senioare, în principalele 
competiții ale anului 1974, pozi
ție de frunte la C.M. de tineret 
din Turcia și desigur, anul vii
tor, în Bulgaria, prilejul de a-și 
apăra titlul cucerit...

CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE

ARENA ESTE DE VINĂ?

Paula Cazangiu atacă pe lingă blocajul constănțencelor Viorica Lutsch. și
Maria Cengher, realizînd un nou punct pentru Constructorul. 

Foto : Dragoș NEAGU
nu pot fi 
de turul și

nale reduse (nici două luni, plus 
10 zile de jocuri in turnee) ! Există 
cîteva persoane care cred că perfor
manța voleibalistică crește în... va
canță. Și consecințele unei astfel de

mentalități 
cele oferite 
pionatelor.

altele decît 
returul cam-

Aurelian BREBEANU

care 
sau și-au depășit va- 

(in situația în care 
coborît) și anume, 
București (antrenor 
Farul Constanța (an-

REZULTATE DIN DIVIZIA B
în Divizia B de volei s-au disputat 

partidele ultimei etape a turului ai 
doilea. Iată rezultatele înregistrate :

FEMININ : Universtiatea București — 
Viitorul București 3—1 (—11. 12, 6, 14). 
Victorie a universitarelor, in urma 
unui joc de slabă factură tehnică. Doar 

meciul a fost 
aceasta datorită 

remarcat 
Ia învingătoare,

în setul al patrulea 
ceva mai antrenant, 
și evoluției scorului. S-au 
Elena Comănelea, da ' 
respectiv Ioana Șiclovan. (Paul IANCU), 
Corvinul Deva — Medicina Tg. Mureș 
3—0 (12. 11. 14). Derbiul seriei a dcua 
a furnizat n partidă echilibrată, cîș- 
tigată pe merit de gazde, care au be
neficiat de o apărare mai bine pusă 
Ia punct. (I. JURA), Universitatea lași
— Ceahlăul P. Neamț 3—1, C.S.U. Galați
— Confecția București 3—0. Voința “ 
iova — Drapelul roșu Sibiu 3—1, 
cla Pitești — I.G.C.M. Brașov 
Voința M. Ciuc — Voința Brașov 
C.S. Zalău — Medicina Timișoara 
Voința Oradea — Constructorul 
3—2.

Cra- 
Da-

3—0,
1— 3,
2— 3. 

Arad

MASCULIN : Alumina Oradea — Fo
rests Arad 3—0 (9, 8, 3). Derbyul se
riei a dat clștig de cauză voleibaliști
lor orădeni, care au reușit să se im
pună fără drept de apei în fața prin
cipalilor lor adversari. (V. SERE), 
Delta Tulcea — Locomotiva București 
3—0, Electra București — Farul Con
stanța 3—1, Aurora Bacău — Kelonul 
Săvinești 3—2, Unirea Tricolor Brăila
— Politehnica Iași 3—1, C.S.U. Brașov
— Petrolul Ploiești 3—1, Medicina Tl-TINERETULUI

campionatului județean de lupte 
și judo, cîțiva tineri care nu au 
fost înscriși în competiție, au par
ticipat la o așa-zisă lecție de ini
țiere în sporturlie respective, orga
nizatorii afirmînd că această „ac
țiune" face parte din programul 
„Cupei Tineretului"... Organizatorii 
nu știu, oare, că judo și luptele nu

sînt incluse în disciplinele ediției 
de iarnă a „Cupei Tineretului" ?

Totuși, aproximativ 60 de tineri 
din Sibiu, Cisnădic, Rășinari și 
Șelimbăr au urcat la Păltiniș, unde 
au participat la deschiderea oficia
lă a sezonului de schi, precum și 
la o întrecere de slalom special (o 
singură manșă) din cadrul „Cupei 
Tineretului". (Ilie IONESCU).

La Cluj: PATINAJUL Șl SĂNIUȚELE - BINE, SCHIUL-NU!
nu s-a 

care se 
tineretu- 

.... . _________ ____ în trei
zone ale Clujului (pirtia de schi de la 
Făget,, cea de săniuțe din pădurea 
Iloia șl pista de gheață din parcul 
orașului) a scos in aer liber numeroși 
tineri din școlile 1 
orașului de pe Someș.

Cea mal animată a fost 
„săniuțelor", la startul căreia 
zentat circa 500 de școlari Deși zăpada 
a fost cam moale Înclinația bună a 
pistei a asigurat, totuși, viteza nece
sară. așa că mutți dintre concurenți 
au scos și rezultate bune. Dar, cum 
scopul acestei „repetiții generale" nu 
a lost performanța, ne mulțumim să

mișoara — Industria sîrmei C, Turzii 
3—1, Corvinul Hunedoara — Explora
torul Caransebeș 3—1, Voința Alba 
Iulia — Electroputere Craiova 3—0.

CORESPONDENȚI - D. Diaconescu, 
Gh. Arsenie, Șt. Gurgui, I. Fețeanu, 
M. Cheța, M. Topolschi, N. Tokacek, 
Tr. Euaclie. I. Iancu, V. Popovici, p. 
Arcan, I. Vlad, I. Filipescu.

Cu excepția schiului, care 
bucurat de participarea pe 
miza, deschiderea „Cupei 
lui", programată duminică

generale și liceele

întrecerea 
s-au pre-

subliniem... performanța de participa
re. Lucru care nu s-a întimplat la 
schi, probă unde numărul coacurenți- 
lor a fost foarte redus. S-ar putea 
ca vremea blîndă ce se anunțase dimi
neața să fi determinat unele școli să 
se întoarcă din drum, iar 
reducă simțitor numărul 
Rău și într-un caz și în I 
că, chiar dacă întrecerea 1 
condiții optime (cum s-a 
de altfel), o ieșire în aer 
pădurii n-ar fi fost decît 
pentru fiecare tînăr

La concursurile cu „patine0 s-au 
întrecut pe pista de gheață din parc il 
orașului 20.1 de copii pe distantele de 
50 și 100 m.

• altele să-și 
mesagerilor, 

altul, pentru 
n-ar fi avut 
și intlmplat, 
11 ozonat al 

un cîștlg

Nușa DEMIAN

Unul dintre cele mai echili
brate meciuri feminine ale etapei 
a VIII-a, din cadrul seriei Nord, 
a fost acela programat sîmbătă 
seara pe arena Gaz Metan din Me
diaș, între echipa locală Voința și 
formația brașoveană Hidromecani
ca. Cele două sextete, de forțe sen
sibil egale, au oferit un joc viu dis
putat, care a ținut în tensiune pu
blicul pînă la ultima pereche. în 
cele din urmă, victoria a surfs gaz
delor, care, beneficiind de terenul 
propriu, au găsit mai rapid par
ticularitățile arenei. Pentru a vă 
face o imagine clară asupra rapor
tului de forțe dintre combatante, 
iată rezultatele individuale, în or
dinea intrării sportivilor pe pistă : 
Firuța Bocăzar (V) — Elisabeta
Schwab (H) 372 (8) — 319 (13) pd, 
Rodica Florescu — Maria Czomp- 
kok 361 (7) — 368 (12), Elvira Cer- 
cea Valeria Orghidan 366 (12) — 
345 (11), Maria Opriș 169 (3) și 
Otilia Roman (159 (14) — Valeria 
Hardoiu 328 (15) — 341 (17), Vale
ria Zomanț — Emilia Postăvariu 
361 (8) — 392 (7), Finica Sima — 
Mariana Constantin 376 (7) — 323 
(8), Scor final : 2164—2088 p d, ci
frele din paranteză reprezentînd bi
lele trase în... gol.

Dacă întrecerile au plăcut prin 
evoluția scorului (localnicele âu 
condus la o diferență minimă pînă 
la ultimul schimb, cînd au Intrat în

joc Finica Sima și maestra sportu
lui — Mariana Constantin, mem
bră a lotului reprezentativ de seni
oare și toată lumea, ținînd seama 
de rutina sportivei brașovence, an
ticipa succesul oaspetelor), în 
schimb rezultatele sînt de natură 
să întristeze, deopotrivă, pe antre
norii echipelor — Ion Chirilă (Voin
ța) și Virgil Frîncu (Hidromecani
ca). Acționînd cu nesiguranță, ju- 
cînd în manșele „pline" la primul 
„băț“ și imprimînd bilei, datorită 
unor deprinderi greșite, diver
se efecte, majoritatea sportive
lor au ' ratat exasperant la „izo
late". Ceea ce nj s-a părut 
mai grav a fost faptul că ju
cătoarele vizate au pus slaba lor 
comportare pe seama pistelor, a- 
firmînd, în unanimitate, că pistele 
sînt extrem de grele. După părerea 
noastră (confirmată, de altfel, de 
randamentul Emiliei Postăvariu, 
Firuței Bocazar și Finicăi Sima, 
care avînd un stil curat au obțint 
rezultate mal mult decît mulțumi
toare) pistele sînt corespunzătoare. 
Au însă compoziția bitumului mai 
moale și, în consecință, cer un plus 
de forță în aruncări, arena fiind 
sensibilă la fiecare deviație a miș
cărilor. Și să recunoaștem că, din 
cauza unei insuficiente pregătiri fi
zice și tehnice, sau a lipsei de con
centrare în momentele dificile, ma
joritatea jucătoarelor au greșit

IN DIVIZIA B
In etapa a V-a (ultima) a turu

lui secund al diviziei B, au fost în
registrate următoarele rezultate: 
MASCULIN : Mine Energie Bucu
rești — Universitatea București 
70—63 (.35—27), C.S.U. Brașov — 
C.S.U; “ ‘ ~ - -
Voința Zalău 
reș 73—93 (30—57), P.T.T. 
demia Militară 50—74 
Voința București — I.E.F.S. II 75— 
73 (38—38, 67—67), Arhitectura — 
Progresul 89—66 (43—30) — meci 
frumos, în care studenții au domi
nat aproape permanent. Cele mai 
multe puncte: Ficiu 22, Lungules- 
cu 16, Botez 12 pentru Arhitectura, 
respectiv Bîrsan 19, Ivanov 13 ; 
A.S.A. Bacău — Știința Fieni 105— 
67 (46—25), Olimpia Sibiu — U.M. 
Timișoara 83—71 (39—29), Știința 
Mediaș — Constructorul Arad 94-83 
(50-40) FEMININ: Universitatea Cra
iova — Voința Brașov 52—70 (30— 
43), Constructorul Arad — Rapid 
Deva 86—44 (38—24), Progresul
București — Universitatea Bucu
rești 46—25 (25—16) — bine

Craiova 89—60
Medicina

(45—31), 
Tg. Mu- 
— Aca- 
(14—34),

La încheierea sezonului rugbystic

LA BASCHET
coordonate de Viorica Avra- 
mescu șl Lidia Mihăilescu, ele
vele antrenoarei Niculina Grigores- 
cu au fructificat majoritatea acțiu
nilor ofensive, iar în apărare au 
izbutit intercepții spectaculoase; 
C.S.U. Galați — Tomistex Constanța 
81—57 (33—30), Moldova Iași — 
Constructorul Galați 55—53 (33— 
25), Metalul Salonta — Inst. Peda
gogic Tg. Mureș 61—54 (30—26) — 
derbyul seriei a furnizat o întrece
re deosebit de echilibrată, cu spec
taculoase răsturnări de scor. Cele 
mai multe puncte: Maria Bogdan 
22, Maria Cseke 14 pentru Metalul, 
respectiv Ana Grigorescu 13 ; 
I.E.F.S. ÎI — Arhitectura 58—43 
(27—24) — joc echilibrat în prima 
repriză, după care studentele au 
contraatacat deseori, profitînd de 
unele greșeli comise de adversare, 
în apărare. S-au remarcat : Stela 
Petrea, Victoria Fluture de la 
I.E.F.S. II, respectiv Mihaela Cos- 
tăchescu, Mihaela Verna.

Turul III începe la 27 ianuarie 
1974.

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții Fr. Darvași. C. Ha- 
rea, D. Onciu, T. Siriopol, Gli. Bur- 
lea, Șt. Iacob. Șt. Gurgui, I. Iancu. 
I. loneseu, Daniel Diaeonescu, M. 
Cheța, V. Popovici.

mult, iar pistele n-au făcut altceva 
decît să scoată la iveală deficien
țele respective.

Traian lOANIJESCU
★

Deși fragmentata, această penul
timă etapă a turului (o parte dintre 
meciuri s-a disputat în cursul săp- 
tămînii) a fost extrem de intere
santă, furnizînd cîteva rezultate 
surpriză. Formația feminină Laro- 
met București, a învins în depla
sare pe Voința București, care por
nea mare favorită. Victoria fetelor 
de la Laromet se datorește unui 
plus de omogenitate și, îndeosebi, 
rezultatului bun obținut de Sil
via Maxim — cea mai bună jucă
toare a reuniunii — care a do
borât 427 de popice.

Un alt rezultat neașteptat al eta
pei a fost și acela dintre Lemnul 
Satu Mare și C.F.R. Timișoara, în 
care popicarii bănățeni, au Obți
nut o prețioasă victorie în depla
sare. Se pare că echipa Lemnul, 
care în acest campionat joacă pe o 
nouă arenă nu se poate acomoda 
cu actualele piste.

Unele echipe, atît masculine cît 
și feminine, au jucat deja și parti
dele contînd pentru etapa a IX-a, 
ultima din prima jumătate a cam
pionatului, fruntașele seriilor — Ra
pid București și Voința Tg. Mureș, 
conducînd detașat cu 18 și respec
tiv 16 p. Rapidistele, spre lauda 
lor, au terminat turul neînvinse.

La băieți fruntașe sînt Construc
torul Galați (seria Sud) cu 14 p 
(25872 p d) — din 9 partide și Voin
ța Cluj (seria Nord) cu 12 p (14834 
pd) — din 8 jocuri — pe locul se
cund se află C.F.R. Tg. Mureș —• 
12 p (14594 pd).

T.R.
Iată rezultatele tehnice ale eta

pei a VIII-a;
FEMININ

Cetatea Giurgiu — Metrom Bra
șov 2346—2329 p d, Dermagant Tg. 
Mureș — Voința Cluj 2280—2341 
p d, Voința București — Laromet 
București 2339—2355 pd. U. T. 
Arad — Voința Craiova 2345—2223 
p d, Voința Mediaș — Hidromeca
nica Brașov 2164—2088 p d, Voința 
Galați — Petrolul Băicoi 2338 —
2273 p d, I. C. Oradea — C.S.M. Re
șița 2320—2312 pd, Voința Ploiești 

Voința Constanta 2223—2293 p d.
MASCULIN

Victoria Bod — Rapid București 
4852—4819 p d, Lemnul Satu Mare 
— C.F.R. Timișoara 4699—4783 p d, 
Voința Cluj — C.F.R. Tg. Mureș 
5019—4873 pd, I. C. Oradea — Mi- 
naur Baia Mare 5069—4719 pd, E- 
lectrica Sibiu — Industria sîrmei 
C. Turzii 5176—4758 p d, Flacăra 
Cîmpina — Gloria București 5500— 
5340 p d, Constructorul Galați — 
Petrolul Ploiești 5074—4941 p d, Ra
finăria Te’eajen Ploiești — Dacia 
Ploiești 5610—4776 p d.

(Urmare din pag. I)

ții de la un joc lă celălalt, Steaua 
și Griviță Roșie. Urmează Farul, 
Sportul 'studențesc, Universitatea 

Timișoara și Știința Petroșani. To
tuși, nu putem trece cu vederea 
faptul că studenții au avut și 
comportări inconstante, înregistrînd 
eșecuri surprinzătoare, dar și vic
torii neașteptate (Sportul studen
țesc 7—9 cu Gloria și 7—3 
Steaua : Universitatea 0—4

cu 
cu 

Vulcan etc.). E drept, nici Timi
șoara și nici Petroșani nu, mai 
dispun de cîteva din piesele de 
rezistență, care le-au dat posibili
tatea ca, în urmă cu doi ani, să 
dețină supremația, aducînd primul 
titlu în provincie. Chiar dacă Fa
rul se află acum pe locul 3, rămî- 
nem la părerea că a oferit prea 
puțin în comparație cu resursele 
de care dispune. Cele două promo
vate, spre deosebire de suratele 
lor din campionatele trecute, care 
făceau simplă figurație, se află 
la jumătatea clasamentului (Chimia 
Năvodari 
8), cu un 
te pentru 
țările cu 
să se teamă prea mult di 
le lanternei". Bătălia pentru evita
rea locurilor din urmă va fi foarte 
aspră. Neașteptat, aici se află for
mații ce ne obișnuiseră cu o com
portare 
mentul 
burile 
trebui 
pentru 
tehnica 
comportării modeste din anul tre
cut, evoluțiile elevilor lui Gh. 
Drobotă neridieîndu-se la nivelul 
dorit. într-o situație îngrijorătoa
re, date fiind tradiția, numeroșii 
internaționali prezenți în lot, con
dițiile de care dispune, se află

— 7, Agronomia Cluj — 
număr suficient de punc- 
ca să reînccapă confrun- 
un moral ridicat și fără 

,e „lumini-

satisfăcătoare : Gloria, Ilul-
Bîrlad, C.S.M. Sibiu. Clu- 

și asociațiile respective ar 
să intervină mai energic 
redresarea situației Poli- 
Iași nu a depășit pragul

Dinamo. Este suficient să arătăm 
că dinamoviștii nu dispun nici de 
un teren de antrenament cores
punzător și nici de joc, ei fiind 
nevoiți să-și dispute partidele în... 
deplasare. în sfîrșit: Vulcan. Con
ducerea asociației se plînge de lip
sa fondurilor. Oare numai aceasta 
să fie cauza evoluțiilor nesatisfă
cătoare ?

Pe plan tehnico-tactic am ob
servat o îmbunătățire a procede
elor de atac și apărare, tendința 
de a șuta balonul numai în si
tuațiile necesare, practicarea ujiui 
joc, în general, deschis, renunțarea, 
în mare măsură, la anti-joc. în a- 
ceastă perioadă au confirmat sau 
au înregistrat un plus de valoare 
jucători ce vor constitui fondul de 
bază al viitoarei naționale: Nico- 
lescu, Postolache, Durbac, Fugigi, 
Gh. Dumitru, M. Munteanu, Drago- 
mirescu, Nica, Ciornei, Mateescu, 
Al. Pop, FI. Constantin, Tătucu, 
Șerban, Marica, Motrescu, Atana- 
siu, Agavriloaic, Balint, ca să nu 
numim decît pe cîțiva dintre ei.

Firește, nu am epuizat în rîn
durile de față toate problemele ri
dicate de recent încheiatul sezon 
rugbystic. Ele sînt mult mai nu
meroase, meritînd o analiză aten
tă și lucidă. Ne gîndim, printre 
altele, la evoluția selecționatei stu
dențești în Franța și aportul echi
pelor universitare la dezvoltarea 
generală a rugbyului, la 
cum este alcătuit eșalonul 
la munca cu juniorii,, la 
buția absolvenților I.E.F.S. 
eializare rugby la mersul 
al sportului cu balonul oval, la 
planurile întocmite pentru perioa
da următoare atît la nivelul repre
zentativei naționale, cît și la cel 
al cluburilor, deoarece modul în 
care vor evolua rugbyștii în sezd- 
nuL următor nu ne poate fi indi
ferent.

modul 
secund, 
contri- 

cu spe- 
înainte

BOX Excelentă această primă e- 
aiție a „Memorialului Mlelu Doeulescu", 
organizată de clubul sportiv Olimpia, 
club unde a activat regretatul antre
nor. Strădaniile organizatorilor au 
fost Onorate, cu mici excepții, și de 
sportivii care au evoluat in reuniunea 
finală la un nivel superior. Astfel, din 
rindul juniorilor am reținut frumoasa 
comportare a boxerilor Gli Slmion (an
trenor vasile Mariuțan) șl Alexandru 
Moldovan (antrenor Luca Romano). 
La seniori, Gh Pușcaș șl-a făcut o 
promițătoare reintrare, intrecîndu-1 
prin abandon în rundul doi pe com
bativul Mihai Mogoș, Un singur lu
cru negativ : decizia eronată dată in 
meciul Al. Morgovan (Rapid) — Pe
tre Palu (Metalul) in care boxerul 
metalurgist a fost gratulat cu o victo
rie ce nu o merita. Celelalte rezultate : 
C. Petre (Gr. Roșie) b.p. Șt. Stoica 
(Dinamo), A. Verigă (Steaua) b.p T. 
Stancu (Dinamo). M. Chlricuțâ (Viito
rul) b.p. I. Berindei (Olimpia), Gh si
mian (Dinamo) b.p D. Ruse (Gr. ’ Ro
șie), T. Zaporoscenco (Olimpia) b.ab. 
III șt. Ardeleanu (Gr Roșie), p Anton 
(Dinamo) b.p. M. Nica (Energia). s. 
Țuinea (Olimpia) b.ab. I șt. Anghel 
(Dinamo), Șt. Boboc (Dinamo) b.p. 
Gh. Glo! (Steaua). C Ștefanovici (Di
namo) b.p. T. Mlrim (Voința) șl M. 
Bcteanu (G. Roșie) b.ab. III C. Manea 
(Steaua). Clasament pe echipe : 1. Di
namo 8 p, 2. Olimpia 5 p.

BASCHET Comisia centrală de
disciplină și educație din cadrul F. R. 
Baschet a hotărît suspendarea jucătoru
lui Gheorghe Novac (Dinamo) pe trei 
etape, pentru atitudine ireverențioasă 
față de arbitrii meciului Dinamo — 
I.E.F.S. In stabilirea sancțiunii, ș-a ținut 
seamă că Gh. Novac este recidivist • 
„CUPA ȘCOLARULUI", ajunsă Ia etapa 
a in-a — județeană, s-a desfășurat la 
Tirgoviște, în organizarea inspecto
ratului școlar județean, în colaborare 
CU C.J.E.F.S. Dîmbovița. Au participat 
echipe ale liceelor și școlilor profesio
nale. formate din juniori I. Clasamente: 
băieți: 1. Lie. „Grigore Alexandrescu" 
Tirgoviște, 2. Lie. „T.H. Rădulescu" Tîr- 
goviște. 3. Lie. ,.T. Văcărescu" Tirgoviște, 
L Lie. de petrol Tirgoviște, 5. Lie. Pu

cioasa; fete: i. Lie. „Gr. Alexandrescu". 
2. Tinărul petrolist. 3. Lie. „I. H. Rădu- 
lescu", 4. Lie. Pucioasa.

HANDBAL federația de specia
litate a aprobat normele de control 
obligatorii, fixate pentru sportivii care 
activează în echipele divizionare de seni
ori și juniori. Concursul pentru trecerea 
acestor norme va avea loc la pri
măvara anului viitor » REAMIN
TIM că actuala perioadă de trans
ferări se va încheia în ziua de 15 ianua
rie o COMISIA CENTRALA DE COM
PETIȚII a aprobat afilierea următoarelor 
secții de handbal : Constructorul Blaj, 
Dunărea Cernavodă, Moldova Comerț 
Iași și Școala profesională auto Rm. 
Vîlcea.

ÎNOT In bazinul de 25 m din Re
șița s-a desfășurat o tatîlnlre amicală 
triunghiulară între reprezentanții Școlii 
sportive din localitate și cei al clu
burilor Botev Vraca (Bulgaria) și Di- 
ramo Pancevo (I igcslavla). Gazdele 
au dominat net, cîștigînd majoritatea 
probelor. In final, ei au totalizat 492 p 
față de cele. 333 realizate de înotătorii 
din Pancevo (cărora li s-au adăugat și 
frații Mlloș de ia Partizan Belgrad) șl 
cele 262 obținute de sportivii din 
Vraca Cele mai bi ne rez.ultate : N. 
Miloș 62,6. P. Miloș 62,7. D. Wetterheck 
62,7 (r.p.) șl D Gropșan 63.9 la 100 m 
spate ; Lavinla Donia 1:15.0 ta 100 m 
spate ; Dubrovka Bjelici (Dinamo) 
1:12,7 la 100 m delfin : D. Wetterneck 
1:13,7 (r.p) la 100 m bras, 57,6 (r.p.) la 
100 m liber și 61,0 (r.p.) la 100 m del
fin ; L. Donia 2:56,5 la 201 m mixt.

SCHI-BOB. Miine, ta ora 
9. are loc, Ia sediul C.N.E.F.S., 
ședința plena ă a Comitetului 
Federației române de schi si 
bob, in cadru) căreia va fi fă- 
cutt o informare asupra activi
tății din sezonul trecut Și vor 
fl prezentate planul de măsuri, 
calendarul intern și internațio
nal pe anul 1974.
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ÎN TABERELE CODAȘELOR CLASAMENTULUI

Petrolul a pierdut la Craiova un 
meci de la care, teoretic cel puțin, 
judecat după actuala ierarhie va
lorică a echipelor din prima divi
zie, nu putea emite prea multe 
pretenții. Deși, după felul cum au 
jucat în teren, și după aspectul 
la un moment dat al jocului, nu 
era exclus ca ploieștenii să plece 
acasă cu un punct care ar fi con
tat, moralmente mai ales, enorm 
în balanța viitorului competițional 
din primăvara anului 1974. împre
jurările — ne referim evident la 
rezultatele în ansamblu ale eta
pei a XVII-a — au fost și ele ne
favorabile formației antrenate de 
Mircea Dridca și iat-o pe aceasta 
instalată, la capătul primei 
jumătăți a campionatului, pe 
unul dintre cele trei locuri de 
tranziție către divizia secundă. O 
postură, destul de neplăcută, dacă 
este să o raportăm Ia frumoasa 
tradiție a fotbalului ploieștean și, 
nu mai departe, 
șe a Petrolului 
respunzătoare a 
biectiv privind 
fără intenția de 
liză propriu-zisă 
cunoaștem că formația ploieșteană 
s a găsit în acest' sezon de toam
nă într-o situație de excepție, dacă 
se poate numi așa, obligată fiind 
a-și construi din mers o echipă 
cu jucători noi proveniți din rîn- 
duriie juniorilor proprii1 sau din 
categorii inferioare. Și așa, în a- 
ceste condiții deosebit de grele, 
Petrolul a reușit să depășească 
multe dintre obstacolele competi
ției și să-și croiască drum pentru 
a ieși la suprafață. Dovadă sînt 
comportările meritorii din ultimele 
evoluții ale echipei și chiar re
zultatele bune obținute în compa
nia unor adversari mult mai 
perimentați și mai valoroși.

„De-abia acum, către sfirșit 
reușit să ne închegăm, spunea 
ininică Decu Crîngașu. „La primă
vară vom fi cu adevărat o echipă 
de care greu se va mai trece", 
afirma Eparu, unul dintre acei ti
neri talehtați care au jucat pînă 
acum aproape pe toate posturile 
din formație. „Ne așteaptă un re
tur de foc, este rîndul antrenoru
lui Marosi să intervină, dar ma
rea dorință a jucătorilor pentru 
reușita finală ne face să așteptăm 
primăvara cu încredere". „Progra
mul celei de a doua jumătăți a 
campionatului ne avantajează, a- 
firma M. Dridea. Acesta este un 
puternic atu pentru, tentativa noas
tră de a evada din zona periculoa
să. Dar cel mai mult contez pe 
posibilitățile elevilor mei care sînt 
sigur că vor da totul în pregăti
rile de iarnă și, după aceea, în 
campionat, ca să izbutim".

la poziția frunta- 
din perioada co- 
anului trecut. O- 
însă lucrurile și 
a anticipa o, ana- 
va trebui să re-

ex-

am 
du-

I. MIHAIESCU
_____________________

V*
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Min. 21. Balonul trimis cu capul de Bălan spre poarta ploieștenilor va întilni pentru a doua oară bara, “frază 
din meciul Univ, Craiova — Petrolul. Foto : Ion MIHAICAFoto : Ion MIHAICA

SPERANȚELE
«I

AU CRESCUT LA BACAU
Meciul de la Bacău oferea echi

pei locale o ultimă șansă în acest 
tur de campionat pentru a nu pier
de contacțul cu celelalte „colege 
de suferință" din coada clasamen
tului. în caz de înfrîngere, cu nu
mai cele 10 puncte adunate, Sport 
Club își periclita foarte serios si
tuația. Așa, însă, prin victoria ex
trem de prețioasă obținută asupra 
uneia din fruntașele campionatu
lui, formația băcăuană, deși nu a 
putut scăpa de „lanterna roșie", 
s-a apropiat la mică distanță (în
tre 1—3 puncte) de celelalte cinci 
echipe din fața sa. Desigur, situa
ția în care se află această echipă, 
chiar și după succesul de duminică, 
nu este de natură să o liniștească, 
dar, oricum, ea are acum speranțe 
mai mari de ă evada în primăvară 
din zona periculoasă a clasamentu
lui. Jucătorii, antrenorii, conducă
torii și suporterii echipei — care 
sînt convinși că evoluția slabă din 
acest sezon se datorește startului 
slab luat (motivat de o serie în
treagă de cauze obiective ți subiec
tive : jucători accidentați, suspen
dați, plecați să-și satisfacă servi
ciul militar sau dispăruți fără dez
legare pe la alte cluburi, unde au 
primit ulterior drept de joc fără 
asentimentul clubului băcăuan, ca
zul Mioc fiind, din acest punct de 
vedere edificator) — cred că situa
ția de la începutul campionatului 
nu se va mai repeta și că returul 
va fi abordat de pe poziții mai

nouă
’ balul
pentru a-și apăra mai bine repre
zentarea în primul eșalon al țării.

Constantin FÎRANESCU

formulă organizatorică fot- 
băcăuan să fie revitalizat,

Am auzit adeseori afirmindu-se, 
în legătură cu fotbalul nostru de 
azi, că spre deosebire de anii mai 
din urmă, este tot mai puțin susținut 
de pasiune, de entuziasm și dă
ruire. Am ascultat de multe ori 
vorbind antrenori sau foști jucă
tori din diferite generații care — la 
ceasul amintirilor și al confiden
țelor — ne-au mărturisit că, față 
de anii tinereții lor, atașamentul 
sub raport calitativ pentru spor
tul cu balonul rotund este în 
scădere. Ștefan Dobay și Lazăr 
Sfera, de pildă, spuneau un ase
menea lucru referindu-se la promo
țiile de jucători de după 
război ; Voinescu și Pahonțu, 
gîndindu-se la cele de acum apro
ximativ un deceniu. Și probabil că, 
mergînd așa, și Dinu și Dumitru 
vor spune cam în aceiași mod. nu 
peste mult timp, despre fotbaliștii 
astăzi în formare.

Există pe undeva, dacă privim 
ceva mai atent lucrurile, un ade
văr de necontestat. Chiar dacă for
ma în care es:e prezentată uneori 
realitatea suferă puțin de o atitu
dine de subiectivism. Și pentru a 
fi cit mai aproape de fapte, cre
dem că este bine a ne referi în
deosebi la activitatea care se desfă
șoară în prezent la nivelul celor 
mai tinere elemente ale fotbalului 
de performanță în perspectivă, la 
schimbul de mîine. Recenta con
sfătuire a antrenorilor din centrele 
de copii și. juniori ne-a oferit, în 
acest sens, un bun prilej de reflec
ții și —• în același timp — o bază 
de discuții pe care le-am apreciat 
utile și, mai mult decît oricînd, la 
obiect. Pentru că nu trebuie deloc 
uitat că, aici, în mediul de plămă
dire a viitorilor jucători, trebuie 
căutate cauzele intime ale scăderii 
relative și treptate a 
pentru fotbal. Că în 
antrenorii sînt aceia 
zători, prin calitatea 
instruire-educație șl 
de muncă depus în pregătirea ele
vilor lor — de marile nereall-

zări ulterioare pe planul perfor
manței, știut fiind că valorile se 
făuresc în spiritul devotamentului 
pentru sport, al pasiunii și dorin
ței permanente de depășire a adver
sarului și de autodepășire a pro
priilor realizări.

Am ascultat. în cadrul dezbate
rilor consfătuirii antrenorilor, care 
activează în cadrul centrelor de 
juniori și copii, cuvîntul unor par
ticipanți care s-au referit la dato
ria nobilă a educatorului de as
tăzi de a crește valori și ia marea 
responsabilitate a acestora de a se
lecta și promova permanent numai 
ce este mai 
dimir Luca, 
spunea — și 
în condițiile 
torice de azi 
chiar să nu-ți onorezi, în cel mai 
înalt grad, obligațiile de pedagog 
și să nu te străduiești a da o ase
menea finalitate muncii îneît pro
ducția de jucători să poată întruni 
atributele performanței adevărate.

La rîndul său F.R.F. prin secre
tarul general, Ion Alexandrescu, a 
subliniat necesitatea unei atitudini 
substanțial îmbunătățită în ce pri
vește responsabilitatea profesiona
lă a muncii de antrenor. Cu același 
prilej au fost evidențiate și 
ca exemple de 
susținute de o 
tru munca eu 

cieni ca Ion

bun. Antrenorul Vla- 
de la Chimia Buzău, 
pe drept cuvînt — că 
materiale șl organiza- 

este condamnabil

date 
urmat. eforturile, 
mare pasiune pen- 
copiii, a unor tehni- 
Kluge (Progresul

București), Ion Cost ea (Rapid), N. 
Gorgorln (Progresul), V. Covaci 
(Universitatea Cluj), Fr. Fabîan 
(Steaua 23 August), M. Bîrzan 
(Politehnica Iași),L. Ianovschi (F.C. 
Argeș) și Al. Dan (U.T.A.), antre
nori ale căror rezultate se înscriu 
în aria de mare productivitate a 
valorilor. De altfel, forul de spe
cialitate a mai precizat că. in vi
itor, și răsplata muncii se va face 
în raport numai cu rezultatele ob
ținute, ceea ce invită evident ia o 
activitate care presupune abando
narea dăunătoarei atitudini de 
automulțumire și de lipsă de griji. 
Ia adăpostul unor realizări minore 
și de cele mai multe ori întîmplă- 
toare.

Pentru că trebuie spus, eu toată 
tăria și convingerea, că a sosit 
timpul ca în domeniul de manifes
tare a performanței fotbalistice Ia 
toate nivelele, și în mod deosebit 
Ia nivelul schimbului de mîine. 
să-și găsească locul numai aceia 
care se angajează plenar în mun
că. numai aceia cărora ceastă ac
tivitate cu copiii si juniorii se fun
damentează pe pasiune și dăruire.' 
Fiindcă numai, astfel, pasul înainte 
pe care trebuia să-l facă fotbalul 
nostru în arena internațională 
poate rtvea garanția reușitei și » 
forței de a se menține pe poziții 
avansate, de real prestigiu.

Mihai lONESCU

Pe agenda activităților curente

suporterilor, care 
înconjura cu mai 
înțelegere forma- 
Vrem să credem

bune. în măsură apreciabilă, însă, 
șansele echipei vor depinde de 
modul în care ca se va pregăti în 
această iarnă, de cantitatea și de 
calitatea acestei pregătiri, de -con
știinciozitatea, receptivitatea și 
disciplina jucătorilor, de exigența, 
dar și de tactul antrenorilor. 
Foarte mult va conta și moralul 
echipei, care trebuie întărit prin- 
tru-un sprijin mai activ și perma
nent din partea factorilor locali, 
ca și din partea 
au datoria de a 
multă căldură și 
ția lor favorită.
că indiferența manifestată în ulti
ma vreme de o bună parte din pu
blicul sportiv băcăuan față de echi
pa locală (duminică, la un 
atît de important pentru Sport 
Club, ni s-au oferit noi 
prin numărul redus de spectatori 
prezenți în tribune șl prin... liniș
tea ce a domnit minute întregi pe 
stadion, în locul unor încurajări 
entuziaste șl susținute) va dispare 
odată cu reluarea campionatului.

Așa cum am aflat, există la Ba
cău intenția de a se crea un club 
profilat pe fotbal, după modelul 
celor în activitate, actualul Sport 
Club rămînînd cu celelalte ramuri 
pe care le are și acum (gimnastică, 
box, lupte și altele). în acest sens, 
s-au și făcut demersurile necesare, 
sperîndu-se ca problema să capete 
cît mai curînd 
deci, de așteptat

meci

dovezi,

rezolvare. Este, 
ca și prin această

1

fiOPĂ ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

Sînt bune, ceea ce înseamnă un 
arbitraj corect. De aceea îi vom 
evidenția pe cei de duminică: O. 
Anderco, M. Rotaru, Gr. Bîrsan, 
C. Ghiță, AI. Pîrvu, V. Pădureanu, 
I. Cîmpeanu și N. Cursaru. A fă
cut excepție N. Rainea. Cităm din 
cronică: „Ieri (n.r. duminică) în zl 
foarte slabă, cu decizii care au 
dezavantajat ambele echipe, dar 
mai des pe brașoveni". Surprin
zător ? Nu prea, căci acest cunos
cut „cavaler al fluierului” a mai 
căzut în această greșeală de a fi 
prea... sever cu oaspeții (vezi me
ciul A.S.A. — Petrolul). Am sem
nalat acest aspect, pentru că ne-am

mai întîlnit cu el în acest tur d« 
campionat.

Graiul clasamentului I Dumini
că, Universitatea Craiova șl-a 
consolidat poziția. Pînă la 

primăvară nimic nu se va mai 
schimba în această lume a locu
rilor și cifrelor, în care se adună 
toate eforturile și strădaniile din 
17 etape. Avem un lider mai au
toritar decît s-ar fi așteptat chiar 
oltenii aceștia atît de pasionați. 
Universitatea a dominat turul gra
ție ei, dar și jocului rezultatelor, 
în etapa a XVII-a a lăsat la 5 
puncte pe F. C. Constanța, la 6 
pe Steaua, Dinamo și F. C. Argeș 
(deci ultimele două campioane), 
la 7 puncte trio-ul revelațiilor 
(C.S.M. Reșița, U.T.A. șl A.S.A.).

I.E. .B.S
In atenția practicanților sporturilor de iarnă

Facem cunoscut că la stadionul Republicii intrarea prin strada Puful 
cu Apă Rece, s-a deschis un centru de închiriere a materialelor nece
sare practicării sporturilor de iamă (patinaj, hochei, schi) printre care : 
schiuri cu legături, bețe, haine de fîș și de doc, bluze-vînt, bocanci de 
schi și de munte, pulovere iînâ, căciulițe, pantaloni schi supraelastici, 
pantalon schi balon, ghete cu patine, mănuși.

Centrul este deschis zilnic între orele 10—13 și 16—20 ; Duminica și 
în sărbătorile legale centrul este închis. Mijloace de transport : autobuz 
33, tramvai 13 și 14, troleibuz 85, 90,88,84.

Iar de la locul 9 în jos — Jiul, 
Steagul roșu, „U“ Cluj și „poli" 
Timișoara (toate cu 17 puncte) în
cep fiorii pricinuițl de zona fier
binte, atît de aglomerată, spre care 
au coborît Sportul studențesc și 
Politehnica Iași — 15 p, Rapid — 
14 p și unde se află Petrolul și 
C.F.R. Cluj cu 13 p și S. C. Bacău 
cu 12 p. Un clasament ce anunță 
pentru primăvară o luptă aspră șl 
mai complicată ca niciodată.

Un cuvînt pentru golgeteri.
Conduce un tînăr despre care 
se știa că are viteză și șut 

zdravăn, dar care a găsit acum și 
precizia necesară :' Bălan. Dumini
că el a punctat din nou, aducînd 
victoria echipei sale. îl urmează 
mereu tînărul Adam, cu o perfor
manță rară: 14 goluri din totalul 
de 19 ale echipei sale I Vin, apoi, 
Nestorovici și Dudu Georgescu. A- 
propo de goluri: etapa de dumini
că a fost destul de productivă (29), 
deși terenurile n-au fost ca în 
vară, deși Jiul, de pildă, cînd joa
că acasă trebuie să învingă vitre
gia terenului propriu. Șl atunci, ce 
să le ceri jucătorilor, cînd mingea 
nu sare din băltoace ? Poate doar 
să le mulțumim că au intrat pe 
asemenea... arătură. Dar, gata ! A- 
cum e momentul să le spunem e- 
chipelor, jucătorilor, antrenorilor și 
arbitrilor, Ia revedere și o vacan
ță plăcută. Și, mai cu seamă, suc
ces în pregătiri. Mai sînt atîtea 
de făcut!

chemării 
primul rînd 
direct răspun- 
procesului de 
prin volumulTURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A,IN LUMINA CIFRELOR (i)

Săptămina aceasta, agenda activităților F.R.F. este plină. Se anunță 
— de asemenea — acțiuni și pentru săptămina viitoare. Astfel că. deși 
stagiunea competitions! ă a luat sfirșit, nici vorbă nu e de inactivitate și 
pe planul organizatoric.

lafă. mai ios. spicuiri din ageida acestei săptămînl.

DESCHIDEREA CONFERINȚEI REPREZENTANȚILOR FEDERAȚIILOR BALCANICE 
« «wț» -a

tul său funcționează, prin rotație, 
pe timp de cîte tm an în fiecare 
capitală a țărilor participante. Re
prezentanții federațiilor din Bul
garia, Grecia. Iugoslavia și Turcia 
au sosit sau urmează să sosească în 
Capitală.

Astăzi, la oră 9, are loc deschi- 
dera reuniunii reprezentanților fe
derațiilor de fotbal din Balcani. Con
ferința se desfășoară cu prilejul 
trecerii Secretariatului comisiei 
balcanice de fotbal la București.

Conform regulamentului de func
ționare a acestei comisii,

LA PITEȘTI, SCHIMB

secretaria-

DE EXPERIENȚA TNTRE CLUBURILE DE FOTBAL

A căzut cortina peste prima ju
mătate a Diviziei A. în așteptarea 
începerii returului, de la primă
vară, iubitorilor fotbalului le rămîn 
comentariile în jurul clasamentului, 
așa cum arată el astăzi și... cum ar 
putea arăta în viitor, a diverselor 
arbitraje, a meciurilor care i-au 
pasionat cel mai mult. în ajutorul 
iubitorilor de fotbal, al susținăto
rilor unei echipe sau alteia, publi
căm aceste cifre care sintetizează 
principalele aspecte ale meciurilor 
din turul campionatului, oferin- 
du-le prin aceasta, o imagine de 
ansamblu.

UIFĂLEANU 
ADAM (14), 

MARCU (4). Rezerve : pentru fun
daș dreapta Nițu, Ghirca și Grigore 
(A.S.A.), iar pentru fundaș stînga 
Ivan.

EFICACITATEA IN CREȘTERE

în cele 153 de meciuri ale turu
lui celui de-al 56-lea campionat al 
Diviziei A s-au marcat 391 de go
luri, reprezentînd o medie de 2,55 
goluri pe partidă, 
este superioară 
2,42 în ediția 
1971/72 și 2,37 în 
productivă etapă 
cînd s-au înscris 
cea mal săracă, a XlV-a, cu numai 
13. O contribuție substanțială la 
realizarea totalului de 391 de go
luri au avut-o gazdele, care au 
marcat 288, în timp ce oaspeții nu
mai 103. Cea mai strînsă diferență 
s-a înregistrat în etapa a Xl-a (10 
gazdele, 8 oaspeții), iar cea mai 
mare diferență am consemnat-o în 
etapa a V-a (23 gazdele, iar oas
peții numai 5).

133 DE JUCĂTORI PE LISTA 
GOLGETERILOR

Această medie 
ultimelor ediții : 
1970/71, 2.45 în
1972/73. Cea mal 
a fost, a Vl-a, 
36 de goluri, iar

După consumarea primelorDupă consumarea primelor 17 
etape, pe lista golgeterilor figurează 
133 de jucători (printre care și un 
portar — Răducanu, care a marcat 
2 goluri, transformând lovituri de 
la 11 m) : F. C. Constanța (golge- 
terul echipei — Mărculescu, cu 10) 
— 11 jucători ; F. C. Argeș ~ 
brin 9) 
Dinamo 
(Năstase 
schi 6), 
Petrolul
8), Sportul studențesc (I. Constan
tin 10), fiecare cu cîte 8 realiza
tori ; Universitatea Craiova (Bălan 
15), Jiul (Mulțescu 9), C.S.M. Reși
ța (Nestorovici 11), Politehnica Iași 
(Lupulescu 6), Politehnica Timișoa
ra (Bungăti 7), cîte 7, A.S.A. (Mu- 
reșan 10) și „U“ Cluj(Uifăleanu 5), 
cîte 6 marcatori ; U.T.A. (Broșov- 
schi 7) — 5 realizatori ; iar C.F.R. 
Cluj (Adam 14 — a marcat aproa
pe 75 la sută din golurile echipei 
sale), doar 4 autori de goluri.

(Do-
— 10 autori de goluri ;

(D. Georgescu 11), Steaua 
8), S. C. Bacău (Dembrov- 
Steagul roșu (Anghel 4), 
(Pîrvu 4), Rapid (Neagu

BROȘOVSCHI (7) — 
(5), BĂLAN (15),

NESTOROVICI, SINGURUL JU
CĂTOR CARE A MARCAT 4 GO

LURI INTR-UN MECI

Vă prezentăm jucătorii care 
reușit să înscrie mai mult de 
gol într-o partidă : 4 goluri : Nes
torovici ; 3 goluri ! Bălan, Radu, 
Dembrovschi, Adam, Mărculescu, 
Mulțescu șl Bojln; 2 goluri: D. 
Georgescu (de 5 ori), Bălan (4), 
Adam (3), I. Constantin (3), Mărcu
lescu (2), Neagu (2), M. Sandu (2), 
Mureșan — A.S.A. (2), Oblemenco, 
Marcu, Dembrovschi, Năstase, Ior- 
dăncscu, Matcescu, Caraman, Do- 
mlde, Mulțescu, Stocker, Broșov- 
schi, Pîrvu (Petrolul), Naghi 
(A.S.A.), Beldeanu, Lupulescu, 
mionaș.

DOAR 4 AUTOGOLURI

astăzi, începîndTot 
de la ora 10, se desfă
șoară 
schimb de experiență în
tre reprezentanții clubu
rilor de fotbal. Schim
bul de experiență este 
organizat de F.R.F. în 
colaborare cu F.C. Ar
geș. La această reuniu
ne sînt invitați —■ In a-

la Pitești un

tara reprezentanților 
celor opt cluburi de 
fotbal constituite pînă 
în prezent — și ceilalți 
reprezentanți al clubu
rilor și asociațiilor din 
eșalonul de performan
ță.

în programul schim
bului de experiență fi
gurează vizitarea insta-

lațiilor clubului arge-: 
șean, urmată de expu
nerea unui referat-plan 
de organizare și func
ționare 
fotbal, 
cuțil.

Va fi
mul color „F-C. ARGEȘ 
XX".

a clubului 
urmat de

prezantat

au 
un

Sl-

I 
am 

numai 4 autogoluri; 
Craiova) pentru Rapid, 
Vil-a, Ivan (F. C. Ar- 
S. C. Bacău, în etapa 

(U.T.A.) pentru

De-a lungul celor 17 etape 
consemnat 
Boc (Univ. 
în etapa a 
geș) pentru 
a VU-a, Pojoni 
Univ. Craiova, în etapa a IX-a, 
N. Ionescu (Steaua) pentru F. C. 
Argeș; în etapa a Xl-a.

A. VASILKCU

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR

Duminică dimineață Be va desfă
șura la București, la sediul F.R.F., 
consfătuirea arbitrilor. Vor partici
pa președinții colegiilor județene de 
arbitri precum și toți componenții 
lotului A de arbitri.

♦

de 
dis-

111-

Consfătuirea va analiza atî» pro-^ 
bleme din activitatea colegiilor d* 
și unele aspecte ale arbitrajului tri 
campionatul prime! categorii.

PROIECTE PENTRU CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

F.R.F. intenționează să organizeze, pentru 
niune a antrenorilor echipelor de Divizia A și 
tării unor probleme ale activității formațiilor de prima divizie dar și ce
lor privind campionatul de tineret-rezerve.

In privința modului cum se vor desfășura reuniunile tehnicienilor 
fotbalului nostru, forul de specialitate vrea să mai schimbe din Obișnui
tele modalități de organizare a lor, renunțîndu-se la clasica prezentare 
a unul referat din partea Colegiului de antrenori și treeîndu-se, în schimb, 
la analizarea unor expuneri pe fapte, vii, concrete, ale antrenorilor di
feritelor formații din primul eșalon ca și ai echipelor de tineret-rezerve. .

săptămlna viitoare, 
de tineret, dedicată

o reu-ri 
discu-

REUNIUNEA COMITETULUI FEDERAL

Data ședinței Comitetului fede
ral va fi fixată In cursul acestei 
săptămlnl. Se va comunica și mo
dalitatea în care se va desfășura

LIDER AL „TROFEULUI
ÎNCHEIEREA TURULUI

reuniunea Comitetului federal, pro
blemele .care vor fi discutate. Se 
intenționează ca un cere cît mai! 
larg de specialiști ți activiști din 
domeniul fotbalului sâ analizeze 
problemele propuse spre discutare, 
îmbogățind materialele cu propune
rile și sugestiile lor. Toate comu
nicările privind ședința Comitetu
lui federal vor fi făcute într-o con
ferință pe care conducerea F.R.F,' 
o va organiza cu reprezentanții pre
sei-

rămîne o coborîre cu schiurile...
Excursiile de o zi sau de o zi și jumătate, organizate 

prin filialele de turism ale I.T.H.R. București, sînt un prilej 
minunat de o practica sporturile de iarnă.

• în fiecare STMBATA la ora 14,30 se organizează 
excursii, cu autocarele pe : Valea Prahovei, la Sinaia, Buș
teni, Predeal cu cazarea în vile, la prețui de 113 lei.

• Pe același traseu, simbătă la ora 14,58, excursii cu 
trenul (de o zi ți jumătate) la prețul de 89- lei, cu cazare 
în vile.

• Excursii de o zl la Poiana Brașov 
care este inclus ți micul dejun, la prețul

• Excursii de o zl pe traseul Văleni — Cheia, cu auto
carul, în care este inclus ți dejunul, la prețul de 65 lei.

cu autocarul, în 
de 77 lei.

TN EXCLUSIVITATE

da schi sînt organizate, în fiecare du- 
excursii pe Valea Prahovei, cu plecâri 
cu trenul de ora 5 și 
oro 8.

12 și din Gara Ba

CEA MAI EFICACE ECHIPĂ
Iată cum arată o echipă alcătui

tă din jucătorii cei mai productivi : 
RĂDUCANU (2) — SĂTMĂREANU 
(1), STOCKER (4), VLAD (2), DE- 
LEANU (1) — DOMIDE (4),

Paralel cu întrecerea 
divizionare A, o altă 
desfășoară etapă de 
vorba de „Trojeul 
care are menirea de 
tuația disciplinară" 
spectator. Ajunsă la 
(primele 5 ediții au revenit, în or
dine, orașelor Craiova, Petroșani, 
Cluj, Pitești și din nou Pitești), 
această „competiție", organizată de 
ziarul nostru, are la încheierea tu
rului un lider inedit: publicul ti
mișorean, prezent pentru prima 
oară la startul acestei întreceri- 
Meritul spectatorilor din Timișoara 
este cu atît mai mare, cu cît ei 
au realizat o medie foarte bună — 
9,88 (au obținut opt note de 10 și 
una de 9), superioară ediției pre
cedente. Publicul timișorean este 
urmat de spectatorii din Craiova și 
Constanța („colecționari" a cîte 
cinci note de 10), dar, credem, că 
„lupta" nu este însă încheiată. 
Cînd afirmăm acest lucru ne gîn-

18 
se 

este

celor 
dispută 

etapă : 
Petschovschi", 
a reflecta ,,sl- 
a publicului 
a Vl-a ediție,

dim la faptul că 
lui campionatului 
trei clasate — orașele Ploiești, Cluj 
și Arad — nu au intrat în posesia 
„Trofeului Petschovschi", acesta 
revenind, în final, publicului pi- 
teștean, aflat atunci la mijlocul
clasamentului.

Dar iată situația în „Trofeul 
Petschovschi", la încheierea actua
lului tur:

la sfîrșitul turu- 
trecut, primele

'Ar
Cum se vede, ultimele săptămâni: 

ale anului vor cunoaște o suită de 
acțiuni care — să sperăm — vor 
contribui la eliminarea neajunsuri
lor semnalate în recent încheiatul 
sezon precum ți la clarificarea unor 
probleme de fond ale activității fot
balistice.

2—

7—

4.
5.
6.

9.
10—11.

I. TIMIȘOARA
3. Craiova

Constanța 
Arad 
București 
Pitești

8. Reșița
Ploiești
Cluj
Iași * 
Bacău 
Brașov 
Petroșani 
Tg. Mureș

12.
13.
14.

ALTE MARI CIȘTIGURI LA PRONOEXPRES

pentru amatorii 
minică dimineața, 
din Gara de Nord, 
sarab cu trenul de

Informații și înscrieri la filialele de 
Victoriei nr. 100 și B-du! Republicii nr. 
14.08.00.

turism din Calea
68, Tel. 15.74.11 și

Pronoexpresul 
treze un record 
te atribuirea cîștigurilor în valoa
re de 100.000 lei.

Intr-adevăr omologarea tragerii 
din 21 noiembrie s-a soldat cu alte 
două cîștiguri a cîte 100.000 lei. Ele 
au revenit participanților -Costică 
Ceară din Constanța și Ion Sîngă- 
țeanu din București.

De semnalat că ambele cîștiguri 
au fost realizate pe bilete fracțio- 
nate acoperite în cote de 10% și 
că, pînă în prezent, un număr de 

■ 57 de participanți au cîștigat cîte 
un premiu de 100.000 lei numai la 
Pronoexpres.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
care va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu începe
re de la ora 18.05, vă oferă nosl- 
bilitatea obținerii unor ---......__

tinde să înregis- 
în ceea ce priveș-

premil, cu condiția sâ participați. 
Nu uitați. Astăzi este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor:

• Tragerea specială LOTO 
astăzi va avea loc la București
sala Casei de Cultură „Petofi San
dor" din intrarea Zalomit cu în
cepere de la ora 18.00. După tra
gere va urma filmul artistic „Ul
timul cartuș".

ZI

de 
în

CÎSTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 5 DECEMBRIE 1973

EXTRAGEREA I: categoria 1 : 
1 variantă 25% a 100.000 lei ; ca
teg. 2 : 2,10 a 27.926 lei ; categ. 3 : 
4,35 a 13.482 lei ; categ. 4: 29,90 
a 1.961, lei ; categ. 5 : 96,45 a 608 
lei ; rapeg. 6 ■ 3.054,55 a 40 lei.

REr^itT CATEGORIA 1 «•
307.512 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : categoria 
A: 1. variantă 10% a 100.00 lei; 
categ. B : 15,95 a 3.498 lei ; categ. 
C : 39,95 a 1.397 lei ; categ. D : 
1.867,10 a 60 lei ; categ .E: 119,80 
a 200 lei; categ. F: 2.379,90 a 40 
lei.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET REZERVE
1. STEAUA 17 U 3 3 34-14 2S
2. Univ. Craiova 17 10 2 5 26-18 22
3. F.C. Argeș 17 7 5 5 29-20 1»
4. Dinam» 17 83 6 14- 9 19
5. Steagul roșu 17 8 3 6 20-18 19
6. U.T.A. 17 7 4 6 24-19 18
7. C.S.M. Reșița 17 6 6 3 20-26 18
8. Petrolul 17 7 3 7 25-22 17
9. Rapid 17 7 3 7 19-19 17

10. F.C. Constanța 17 7 3 7 27-31 17
11. „U“ Cluj 17 6 4 7 21-18 16
12. A.S.A. Tg. Mureș 17 7 2 8 26-26 16
13. Poli. Timișoara 17 7 2 8 22-27 16
14. Sp. studențesc 17 7 2 8 18-26 16
15. Poli. Iași 17 6 3 8 20-23 15
16. S.C. Bacău 17 6 3 8 23-29 15
17. C.F.R. Cluj 17 6 2 9 22-34 14
18. Jiul 17 3 1 13 19-30 7

REPORT
120.390 lei.

CATEGORIA A

Cîștigurile 
și categoria 
participanților NECULAI MOCANU 
din Galați și respectiv lui IOAN 
MOCIAN din comuna Iclod — 

Cluj. Ambii obțin cîte 100.000 lei sau 
cîte un autoturism „Dacia 1300“ 
și diferența în numerar, la alegere.

de categoria 
A (100/o), au

1 (25®/#) 
revenit

’tubrică redactată •'e 
LUTO-FKONOSFORT

NU VOR JUCA IN PRIMA 
ETAPĂ A RETURULUI

Adăugind încă un cartonaș gal
ben, pe care l-au primit în etapa 
a XVII-a, la „stocul" realizat de 
la începutul campionatului, trei 
jucători — Ion Constantin (Sp. stu
dențesc), Grigorc (A.S.A.) și Lupu- 
lcscu (Politehnica Iași) — nu vor 
evolua în rrima etapă a returului,; 
profiianiată la 3 martie.



JOHN NEWCOMBEILIE NASTASE

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

tur-
Ce-

Începe turneul internațional de handbal
MASCULIN DIN R.D. GERMANĂ

In cursul dimineții de ieri, repre
zentativa masculină de handbal a 
României a părăsit Capitala pe ca
lea aerului, îndreptîndu-se spre 
R. D. Germană, unde va participa 
la un puternic turneu internațional. 
Au făcut deplasarea următorii ju
cători : Cornel Penii și Ștefan Or
ban (portari) — Gabriel Kicsid, 
Ștefan Birtalan, Constantin Tudo- 
sie. Radu Voina, Werner Stockl, 
Roland Gunesch, Liviu Bota. Ghi- 
tă Lieu, Ilie Cîrlan și Dan Marin. 
Întrucît nu sosiseră din U.R.S.S,, 
unde au evoluat cu reprezentativa

secundă a României în cadrul 
neului de la Tbilisi, jucătorii 
zar Drăgăniță, Mircea Ștef și Con
stantin Hornea — care au fost 
cooptați în prima noastră garnitură 
— vor pleca la Rostock în cursul 
zilei de miercuri.

Turneul aliniază la start 6 echi
pe : România, Ungaria, Cehoslova
cia, Islanda, R. D. Germană I și 
R. D. Germană II. Pentru antreno
rii reprezentativei române, întrece
rile oferă prilejul confruntării cu 
echipa Ungariei — pe care n-am 
mai întîlnit-o de la turneul de la

Martin. în același timp, sînt aștep
tate cu interes și meciurile noastre 

'cu echipa Cehoslovaciei, medaliată 
cu argint la J.O. de la Miinchen, 
precum și cu cea a țării gazdă.

Partidele, care încep astăzi, se 
vor disputa în mai multe orașe și 
nu numai la Rostock, unde va avea 
loc presupusa finală (R. D. Ger
mană — România). în jocul de de
but din cadrul acestui turneu, re
prezentativa țării noastre va întîlni, 
astăzi după amiază, la Grimmen, 
formația secundă a țării gazdă.

(Urmare1 din pag. l)
«
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lizate pe extreme. La capătul unei 
asemenea acțiuni, formația nordi
că beneficiază de o aruncare de la 

, 7 m (transformatță de Blaste), pen
tru ca în min. 21, Breme să în
scrie din nou pentru echipa sa tot 

. de pe extremă : .3—2.
Puțin surpzținse de riposta ad

versarelor, handbalistele românce 
renunță — pen,tru moment — la 
angajarea pivoțiîor și încep să a- 
runce de la dislantă. Doina Cojo
carii șutează fulgerător și mărește 
avantajul echipei române (min. 
23 : 4—2), apoi Șoș transformă cea 
de a 4-a aruncareyde la 7 m acor
dată reprezentativei noastre. în 
sfîrșit, în ultimul minut al repri
zei , „zburătorlil" Doina Furcoi 
(care a deținut poziția avansată în 
sistemul 5-ț-l adoptat de apărarea 
noastră), interceptează o minge, pa
sează la Simona Arghir lansată pe 
contraatac și, cu toată replierea 
excelentă a tuturor celor 6 jucă
toare „de cîmp" norvegiene, ta
bela de marcaj va consemna la 
pauză un avans consistent pentru 
echipa României : 6—2.

La reluare, jocul se echilibrează 
pentru cîteva minute, ambele for
mații înscriind cîte un punct (min. 
32 : 7—3), după care echipa Nor
vegiei punctează din 
aruncare de la 7 m : 
cest moment ekevele 
Constantin Popescu și 
cu încep să combine 
atac, să forțeze ritmul circulației 
la semicercul advers, lucru care ne 
aduce pe tabela de marcaj încă 
două goluri (Șoș și Petrovici). E- 
chipa Norvegiei mal punctează și 
ea o dată, dar intervențiile salu
tare ale portarilor Elisabeta Iones- 
cu și, apoi, Lidia Stan, ne salvează 
de alte două goluri (de fapt, două 
aruncări de la 7 m). în sfîrșit, cu 
un minut înaintea fluierului final,

Simona Arghir (care și-a depășit 
emoția care o făcea să joace cris
pat în întîlnirile cu miză) pecetlu
iește scorul final : 10—5 în favoa
rea reprezentativei țării noastre, 
care cîștigă în acest fel grupa B și 
dreptul de a. evolua într-una din 
cele două grupe semifinale.

Așadar, golurile formației româ
ne au fost marcate în acest joc 
de : Rozalia Șoș (4), Simona Arghir 
(3), Doina Cojocarii (2) și Cristina 
Petrovici.

★
zile de întreceri, în 

programate 12 partide, 
celor 4 grupe preli-

SĂ FACEM UN CLASAMENT MONDIAL
AL TENISULUI?

prestigioasa 
franceză de specialitate 
de France" dădea un. titlu 
editorialului său tratînd 
temă spinoasă și îndeobște

Cu un an în urmă, 
revistă 
„Tennis 
similar 
această 
controversată. Mai exact, îl punea 
la negativ : „Să NU facem un cla
sament..." Cu precauțiuni eviden
te, editorialistul revistei își anunța 
cititorii că nu va mai publica tra
diționalul clasament al celor mai 
buni tenismani din lume, în sezo
nul respectiv, motivînd aceasta prin 
dispersiur.ea tot mai mare a crite
riilor obiective ce stau la baza 
unui asemenea calcul. Mărirea 
considerabilă a numărului de tur
nee, diversitatea formulelor de 
competiții, ca și a suprafețelor de 
joc, creșterea ponderei sezonului 
„indoor" — iată cîteva elemente 
care stau în calea statisticiănului, 
oricît de doct, care ar dori să așe
ze în ordine pe performerii teni
sului, după valoarea arătată de-a 
lungul unui an întreg.

echipa Nor- 
nou printr-o 
7—4. Din a- 
antrenorilor 

Dan Bălășes- 
mai mult în

După trei 
care au fost 
clasamentele 
minare au devenit definitive. Deși 
n-a fost scutit de surprize, cel 
de-al V-lea Campionat mondial de 
handbal feminin programează în 
grupele semifinale valorile reale, 
confirmate în atîtea bătălii.

La Negotin șl Zagreb vor începe 
miercuri cele mai dificile dispute 
ale acestei competiții supreme, 
deoarece din fiecare grupă va tre
bui să fie desemnată cîte o sin
gură candidată Ia medaliile de 
aur. La Zagreb, de pildă, își dis
pută această , șapsă actuaLa cam
pioană mondială, formația R. D. 
Germane (puternic afectată de în
frângerea suferită în fața U.R.S.S.), 
selecționata Iugoslaviei — de două 
ori calificată pînă acum în finale 
(dar de tot atîtea ori resemnată să 
primească medaliile de argint...) și 
realizatoarea celei mai mari sur
prize la acest Campionat mondial, 
redutabila reprezentativă a U.R.S.S. 
La Negotin — o întîlnire de mare 
atracție, România — Ungaria, va 
decide, probabil, cealaltă candida
tă la titlul suprem. în sfîrșit, mai 
trebuie să consemnăm faptul că 
patru echipe au ieșit definitiv din 
cursă, ele urmînd să se consoleze 
cu participarea la turneul pentru 
locurile IX—XII. Printre acestea, 
doar R.F, Germania coborît

bru.se în ierarhia valorilor (la C.M. 
din 1971 ocupase locul V).

Iată acum componența grupelor 
semifinale :

NEGOTIN : România, Norvegia, 
Ungaria, Cehoslovacia :

ZAGREB : Iugoslavia, Danemar
ca, U.R.S.S., R.D. Germană.

în grupa pentru locurile IX—XII, 
ale cărei dispute sînt programate 
Ia Novi Sad și Zombor, vor juca : 
R.F, Germania, Japbnia, Polonia și 
Olanda.

Semifinalele programează cîte 
două întâlniri în fiecare serie, în 
zilele de 12 și 13 decembrie. O zi 
de pauză, necesară pentru ca toate 
cele 8 formații să ajungă în Capi
tala Iugoslaviei și sîmbătă 15 de
cembrie vor avea loc, în Sala Pio- 
nir din Belgrad, partidele pentru 
desemnarea laureatelor celui de-al 
V-lea Campionat mondial 
bal feminin.

Și, fiindcă ne aflăm la 
prim bilanț, să notăm
organizatorilor de a asigura echi
pelor participante condiții bune de 
întrecere, prezența entuziastă a 
publicului (tribunele sălilor s-au 
dovedit neîncăpătoare pentru ma
rele număr de spectatori care ar 
fi dorit să asiste la meciuri) și 
obiectivitatea, competența, nedez
mințită a arbitrilor. Toate acestea 
au contribuit efectiv, 
crearea unei ambianțe
performanței, la promovarea valo
rilor veritabile. Nutrim speranța 
că așa se vor desfășura lucrurile 
pînă la finele acestei frumoase și 
interesante întreceri sporitve.

de hand-

ora unui 
strădania

direct, la 
favorabile

Alte turnee Importante : Melbourne — Newcombe ; Roma — Năstase ; Las Vegas — Gottfried ; Barcelona — Năs- 
tase ; Los Angeles — Connors ; Chicago — okker ; Stockholm — Gor man ; Johannesburg — Connors.

W.C.T. Roland Garros Wimbledon Forest Hills „Cupa Davis" Masters
Smith Năstase Kodas Newcombe 1. Australia (Newcombe, Năstase
Ashe Pilici Metaeveli Kod-es Laver, Rosewall) Okker
Rose wall Gorman Taylor Rosewall 2. S.U.A. (Smith. Gorman, i :oa.ic~s
Laver Panatta Mayer Smith Riessen, Van Dillen) Newcombe
Riessen Taylor Amritraj Connors 3—4. Cehoslovacia (Kodes, Kodes
Emersoa Bertolucci Connors Hrebec, Zednik) Smith
Taylor Ko des Borg Amritraj 3—1. România (Năstase, Gorman
Alexander Okker Fassbander Parrun Ovici, Santei) Orantes

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE F.I.L.T.
lui interorașe, atunci jucătorii an
gajați în această competiție 
vor putea participa la „Cupa Da
vis" și nici la campionate sau 
turnee naționale, a precizat Alan 
Heyman.

NEW YORK, 10 (Agerpres). — 
Comitetul de urgență al Federației 
internaționale de tenis (F.I.L.T.) a 
hotărât, cu prilejul reuniunii ținute 
la Boston, să convoace Adunarea 
generală extraordinară, la 26 ia
nuarie, la Londra. Adunarea ge
nerală a forului internațional de 
tenis, la care sînt invitate să par
ticipe cele 99 de țări afiliate la 
F.I.L.T., va trebui să-și definească 
poziția față de proiectatul turneu 
american interorașe și să exami
neze relațiile între Federația inter
națională și Asociația jucătorilor 
profesioniști (A.T.P.).

Președintele F.I.L.T., Alan Hey
man, a declarat că Ia Boston nu 
s-a putut lua nici o hotărîre, co
mitetul de urgență nefiind în mă
sură să aplice sancțiuni imediate 
împotriva organizatorilor campio
natului interorașe. tn cazul cînd 
Adunarea generală se va exprima 
cu vot majoritar împotriva turneu-

nu

GERTRUDE BAUMSTARK SE MENȚINE
IN PLUTONUL

BELGRAD, 10 (Agerpres). — Cea 
de-a 5-a ediție a „Cupei campioa
nelor europene” de șah a conti-

ÎNTRECERILE PATINATORILOR
La Banska Bystrica s-a încheiat 

concursul internațional de patinaj 
artistic pentru juniori „Marele pre
miu al Slovaciei". în competiția 
feminină pe primul loc s-a clasat 
austriaca Stanek — 131,50 puncte, 
urmată de compatrioata sa Wink
ler — 128,19 puncte, Gabriela Voi- 
ca (România) 126,64 puncte, Lutki- 
na (U.R.S.S.) — 125,49 puncte. La 
masculin victoria a revenit lui G. 
Scultz (R. D. Germană) cu 136,73 
puncte.

FRUNTAȘELOR
nuat la Vrnjacka Banja cu partide
le rundei a 8-a, în care maestra 
româncă Gertrude Baumstark a în
vins-o, în 32 de mutări, pe elve
țiană Lyssi, vest-germana Braulin 
a cîștigat la Krumova (Bulgaria), 
iar iugoslava Pihailici a obținut 
victoria în partida cu olandeza 
Timmer. Alla Kușnir a remizat, 
în 32 de mutări, cu Veroczi.

în clasament se menține lideră 
maestra sovietică Alia Kușnir cu 
7 puncte din opt posibile, urmată 
de Vokralova (Cehoslovacia) 5 (1) p. 
Baumstark — 4</2 (1) P, Veroczi — 
4‘/2 p, Stadler — 3*/2 (1) P, Tîm- 
mer — 3*/2 p. Vokralova, Baum
stark și Veroczi au cîte o partidă 
mai puțin jucată.

GIMNAȘTII NOȘTRI JUNIORI INTRECUȚI ÎN ELVEȚIA

r Ciclistul belgian Patrick Sercu 
continuă la Ciudad de Mexico se
ria tentativelor. După ce a corec
tat recordul mondial la 500 m lan
sat, Sercu a stabilit un nou record 
în proba de 1 kilometru lansat, cu 
timpul de 58,5, fiind primul ciclist

din lume care coboară sub 1 mi
nut în această probă. Vechiul re
cord era de 1:02,46. Imaginea îl re
prezintă pe Sercu în fața unor tri
bune goale...

Telefoto : A. P. Agerpres

ZURICH 9 (prin telex). La 
Reinach s-a desfâșuraț sîmbătă 
seara întîlnirea internațională de 
gimnastică ’îbt'r'e echipele de juniori 
ale Elveției și României. Victoria a 
revenit gazdelor cu 268,20—263,20, 
dar este de notat faptul că în re
prezentativa elvețiană au evoluat și 
cîțiva titulari ai primei selecționate

CARBURANȚII Șl SĂNĂTATEA

de seniori. Dintre sportivii români 
cea mai bună impresie au lăsat-o 
Radu Branea, clasat al treilea 
individual compus, 
chicheș notat cu 9,25 la sol.

Primii clasați :
(E) 54,45 p 2. A.
3. Radu Branea (R) 53,35 p 4. R. Ti- 
chelli (E) 53,10 p 5. Ion Chechicheș 
(R) 53,00 p. ... 7, Sorin Cepoi (R) 
52,50 p... 9. Cristian Enoiu (R) 51,55 
p.... 11. Pavel Szabo (R) 50,60 p.
12. Valeriu Răspop (R) 49,10 p.

și
la

Ion Che-

1. R. Schnyder
Vock (E) 54,40

HALTEROFILII DE LA RAPID
Concernele de carbu

ranți Esso și Arai plîng 
astăzi sumele cu 6 cifre 

investit 
înaintea 

mondiale 
în

pe care le-au 
în publicitate, 
campionatelor 
de fotbal, angajînd 
acest scop o seamă din
tre cei mai cunoscuți 
fotbaliști.. Acum, reclama 
a devenit inutilă...

Această constatare 
poate părea anecdotică, 
dar nu este mai puțin 
adevărat că lumea spor
tivă vest-europeană sufe
ră de-adevărat de pe 
urma penuriei de carbu
ranți și a restricției de 
energie. Sînt cluburi spor
tive care au alcătuit 
„comandamente de 
ză". 
mai ales pentru a 
soluțiile viabile în 
lele probleme ivite.

Fotbalul a scăpat 
mai ușor. Meciurile 
fost programate dumini
că, pentru ca masele de 
spectatori să poată fo!o: 
si mai în voie mijloace
le de transport în comun 
(tramvaiele, autobuzele, 
troleibuzele, metrourile, 
ba chiar și trenurile). Ra
dicală a fost și măsura 
luată de a nu se mai 
organiza jocuri în noc
turnă, deși calculele ul
terioare au arătat că e- 
conomia de energie nu 
este tocmai ctît de ma
re pe cît se credea. De 
pildă, pentru un singur 
meci, se consuma la 
Frankfurt pe Main elec
tricitate în valoare de 150

cri- 
de core era nevoie 

găsi 
gre-

ceva
au,

de mărci, la Hamburg — 
400 și numai pe stadio
nul olimpic uriaș de la 
Miinchen costurile se 
ridicau la 3 000 de mărci.

Mai mult decît atît, 
în Olanda, după patru 
duminici fără automobile, 
se constată o creștere 
substanțială a numărului 
de spectatori în tribune. 
Explicația se găsește fă
ră îndoială în plăcerea 
tot mai mare pe care o 
găsesc (sau o regăsesc) 
iubitorii de fotbal de a 
face o plimbare dumini-

al motoarelor : în curse
le locale, cu o medie 
de 50 de partcipanți, pe 
trasee între 500 și, 1000 
de kilometri, se consu
mau peste 10.000 de li
tri de benzină super !

In acest domeniu, ves
tea cea mai uimitoare a 
fost, desigur, suspen
darea celebrei și tradi
ționalei curse de început 
de an, mindrie a europe
nilor : raliul Monte-Carlo. 
lată o întrecere care 
angajează în mod obiș
nuit pe trasee .aproape

temperatura 
și fost scăzută

COMENTARIUL SAPTAMINII

cală spre stadioane, des
coperind (sau redescope
rind) binefacerile pro
menadei, mai ales într-o 
natură nepoluată de ga
zele de eșapament...

Mult mai lovite de si
tuație par sporturile mo
torizate. Din cele peste 
200 de raliuri automo
bilistice și motociclistice 
care figurau in calenda
rele internaționale, dacă 
se mai organizează vreo 
20... De mirare, nu este. 
Pe șosele și circuite s-a 
așternut liniștea ; poate 
doar unora să le mai 
lipsească vibrațiile sono
re ale curselor, lată în
să prețul acestei pasiuni 
pentru torsul zgomotos

3 000 de automobile, ca
re gonesc pe teritoriile a 
peste zece țări. Dar nu 
e mai puțin adevărat că 
mașinile participanților și 
aie însoțitorilor înghit cu 
acest - prilej trei 
ne de litri de 
ranți I

Criza atinge și 
discipline, printre 
înotul și jocurile
lă. Potrivit revistei „Der 
Spiegel", apa din pis
cine, la centrele de an
trenament, trebuie sâ 
aibă în mod normal 25 
de grade, iar 
copii chiar 30. Dar, 
pildă, la Wurzburg 
unde se consumă pe 
200.000 de litri de 
cură pentru încălzitul

alte 
care 

de sa

pentru 
de

an 
pă- 
ba>

Turnee și meciuri
SAO PAULO. — In 

dublu bărbat, cuplul 
mânia) — Torben Ulrich (Danemarca), 
a învins cu 6—4, 5—7, 6—4 
braziliană Thamas Koch ■ 
res. Proba de simplu a 
Koch, învingător cu 6—2, 
disputată . cu Santana.

BRISBANE. — Turneul a fost cîști
gat de jucătorul australian Sid Ball, 
învingător cu 4—6. 6—4. 6—1. 2—6. 6—1 
in finala susținută cu compatriotul 
său Ross Case, tn semifinale : Ball — 
Anderson 7—6, 7—5, 4—6, 6—4. In finala 
de simplu femei, teriisn.ana australiană 
Janet Young a învins-o cu 6—1. 6—4 
pe japoneza Kazuko Sawamatsu.
, CĂLI. — După ziua a doua, în me-, 
ciul Columbia — Mexic, în cadrul pre
liminariilor „Cupei Davls" (zona Ame- 
ricii Centrale), scorul este favorabil cu 
2—1 gazdelor. Partida de dublu, între
ruptă în. primul set din cauza ploii, 
a fost cîștigată de cuplul mexican 
Ramirez — Zarazua, care a ‘ 
2—6, 2—6, 10—3, 6—3. 6-4
Molina — Velasco.

★Tînărul tenisman american 
Connors va fi chemat să ; 
lorlie s.u.A. în viitoarea ediție a

finala probei de
Ion Țiriac (Ro-

perechea 
Luis Tava- 

revenit lui 
7—5 în finala

învins cu 
perechea

Jlmmy 
apere cu-

- „Cu
pei Davls"— a declarat căpitanul echi
pei, Denis, Ralston. După cum se 
știe, Connors s-a oferit să joace șl în 
finala de la Cleveland, dar Ralston 
l-a preferat pe Tom Gorman.

Motive similare, desigur, ne-au 
făcut să abdicăm, la rândul nostru, 
de la ambiția, de altfel pasionantă, 
în alcătuirea unui clasament mon
dial sau european aj tenisului. A- 
ceasta, la finele anului trecut. 
Atunci, într-un context destul de 
confuz, ieșeau totuși în evidență 
performanțele a doi mari jucă
tori : Stan Smith și Ilie Năstase. 
Primul cu victorii la Wimbledon 
și „Cupa Davis“, de fiecare dată 
împotriva lui Năstase, acesta însă 
cîștigînd cel mai puternic turneu 
pe 1972, Forest Hills-ul, completat 
cu locurile întîi în Marele Premiu- 
F.I.L.T. și „Masters"-ul de la Bar
celona. O egalitate aproximativă 
între cei doi s-ar fi impus în ulti
mă analiză.

Parcă tot atît de dificilă ar pă
rea sarcina alcătuirii unui clasa
ment pe anul în curs, rămînînd în 
limita criteriilor clasice. Panorami
cul marilor turnee ale sezonului ’73 
— prezentat în tabelul alăturat — 
ne dă indicații prețioase, dar nu și 
exhaustive. Firește, locurile ocu
pate în turnee (în tabelul nostru 
ordinea este dată după 
cunoscut : învingător,
scmifinaliști etc.) pot fi 
cifric, prlntr-un sistem de punctaj 
oarecare. Rezultatul total va fi 
însă întotdeauna tributar relativi
tății subiective. Cîte puncte, să a- 
cordăm campionului mondial „in
door" din finala W.C.T. de Ia Dal
las ? Și cîte cîștigătorului de la 
Wimbledon, anul acesta mult de
preciat ca participare ? Asimilăm 
„Cupa Davis“ marilor turnee indi
viduale, sau rămîne aceasta numai

o competiție de tradiție și presti
giu, pe planul echipelor ?

Iată de ce, cu un gram de ma
lițiozitate nedisimulată, am invita 
pe fiecare din cititorii rubricii 
noastre de tenis să taie singuri 
„nodul gordian" al unei dorite cla
sificări. Alegînd. bineînțeles, cri
teriile pe care le consideră cele 
mai juste.

Lance Tingay, specialistul englez 
de mai multe ori amintit de noi 
în ultima vreme, a opinat pentru 
Newcombe pe locul întîi, cu Smith 
al doilea, iar Năstase abia al trei
lea. Clasamentul său — precizăm 
— se face în perioada lunilor ia- 
nuarie-octombrie. Nejust, după pă
rerea noastră, fiindcă două mari 
evenimente, finala ..Cupei Davis" 
și „Turneul campionilor", nu mai 
pot intra în calcul.

Opiniile celor mai 
tatori s-au schimbat 
ultimelor săptămîni 
Poziția lui John Newcombe, oricît 
de mult valorizată prin cîteva mari 
succese, este acum serios zdrunci
nată de acest finiș extraordinar al 
lui Ilie Năstase. Prin victoria sa 
categorică în Marele Premiu, uria
șul circuit în aer liber, unde ter
mină cu aproape 100 de puncte 
avans față de marele său rival, 
apoi prin acest adevărat triumf 
din ultimul „Masters", campionul 
român al rachetei poate pretinde, 
în , mod justificat, primul loc în 
lista de onoare. „Năstase — pri
mul în lume", au și anuntat agen
țiile de presă după finala de sîm
bătă, de Ia Boston.

Mai simplu și mai echitabil, este 
de a lua drept criteriu primordial 
suma tuturor performanțelor, în 
toate turneele, mari și mici, așa 
cum se face în Marele Premiu — 
F.I.L.T. Este cel pentru care am 
optat, pînă la urmă. Cu singura

mul ți comen- 
pe parcursul 

de competiții.

CLASAMENT MONDIAL 
„OMNIUM"

(F.I.LT. ~ W.C.T. — „Cupa 
Davis")

1. ILIE NASTASE
2. JOHN NEWCOMBE
3. STAN SMITH
4. TOM
5. IAN
6. ROD
7. KEN
8. JIM CONNORS
9. ARTHUR ASHE

10. TOM GORMAN 
ROY EMERSON

OKKER 
KODES
LAVER 

ROSEWALL

criteriul 
finalist, 

apreciate

rezervă, că acestui clasament ofi
cial al Federației internaționale de 
tenis îi mai trebuie^ adăugat și cel 
al circuitului mondial' de sală 
W.C.T., din primele luni ale anu
lui. Cu această remaniere obliga
torie, un clasament mondial „om
nium" se asamblează cu destulă 
precizie, ca acela pe care-1 publi
căm ‘

Să 
cele 
pana altor comentatori, 
vor arăta mai lenți în a-și da ver
dictul.

în chenarul alăturat.
vedem dacă el concordă cu 
ce vor urma, ieșind de sub 

care se

Radu VOIA

Campionate de fotbal in Europa
IUGOSLAVIA (ultima etapă a turului) . -

2—0 ;
2—0 :
niciar
1—1 ;

Hajduk Split — O.F.K. Belgrad 
Sloboda Tuzla — Radnlckl Niș

F.p. Zagreb — Bor 2—0 ; — ' 
Sarajevo — Boraț Banja 

Velez Mostar — Sarajevo 
Proletar Zrenianin — Steaua 
Belgrad 3—2 : Vardar Skoplje — 
mo Zagreb 0—1 ; Olimpia Liubliana — 
Vojvodlna Novi Sad 0—0 ; Partizan 
Belgrad — Celik Zenica 2—0. Clasa
ment : 1. Radnicki Niș — 22 p ; 2. Dy
namo Zagreb — 21 p ; 3. Hajduk Split
— 20 p.

SPANIA (etapa a 13-a) : C.F. Barce
lona — Malaga 4—(I ; Saragossa — 
Oviedo 4—2 ; Atletico Bilbao — Atle- . 
tlco Madrid 2—2 ; Murcia — Valencia 
1—0 ; Granada — Las Palmas 2—1 ;
Castellon — Elche 0—2 ; Real Madrid
— Santander 3—2 : Gijon — Espanol
3—0. Clasament : Barcelona

Zelez- 
Luka 
2—1 ; 
Roșie 

Dyna-

16 p ; 3. Saragossap : 2. Valencia — 10
16 p.

PORTUGALIA (etapa 
ting Lisabona — Beira 
demica Coimbra 
2—0 ; Olhanense 
0—2 ; Barreirense — F.C. Porto 
Vitoria Setubai — Montijo 6—2 ;
— Boa vista 1—0 ; Leixoes 
0—0 ; Belenenses ~ ' 
sament : 1. Vitoria Setubai — 21 p 
Sporting Lisabona — 19 p ; 3. " 
fica Lisabona — 18 p.

FRANȚA (etapa a 18-a) : Troyes — 
Nancy 4—4 ; Rennes — Nimes 
Lyon — Bordeaux 2—0 ; Lens — Stras
bourg 3—1 ; Sochaux — St. Etienne 
0—2 ; Bastia — Nantes 0—1; Marsilia
— Reims 1—0 ; Metz — F.C, Paris 
4—0 ; Monaco — Angers 1—2 ; Sedan
— Nisa 2—0. Clasament: 1. St. Etienne

a 12-a) : Spor- 
Mar 5—2 : Ac'a- 

Benfica Lisabona 
Vitoria Guimaraes 

■ F.c. Porto 1—2 ; 
; C.U.F. 
Farense 

Oriental 3-t-l. Clar ” ...^
Ben-

1—2 ;

p ; 2. Angers 
P.

28 p ; 3. Lens— 29
— 27 _

OLANDA (etapa a 
sterdam — Telstar 
Rotterdam — N.E.C. 
P.S.V. Eindhoven — 
6—0.; A.Z. ’67 ’Alkmaar ~~ r .v.. 
dam 0—2; M V.V. Maastricht — Sparta 
Rotterdam 0—3 ; Haarlem — F.C. Gro
ningen 0—2 : Utrecht — Roda I—0 ;
N.A.C. Breda — F.C. Twente Enschede 
0—2 ; Graafseh. p — Go Ahead Deven
ter 3—0. Clasament : 1. Ajix Amster
dam — 24 p ; 2. Feyenoord Rotterdam
— 22 p ; 3. F.C. Twente Enschede — 
22 p.

ELVEȚIA (etapa a 12-a) : Lugano
— Grasshoppers Zurich 0—0; Neu-
châfel — Lausanne 4—0 • Sion — Win- 
terthur 0—0 ; F.C. Basel — Young Boy? 
Berna 2—3 ; F.C. Ziiricji — Servette 
Geneva 1—1. Partidele Chenois —
Chiasso șl St. Gall — Chaux de Fonds 
nu s-au putut disnuta din cauza 
nurilor impracticabile.

Clasament : 1. F.C. Zilrich — 22 
Neuchatei - 16 p (un joc mai 
disputat) ; 3. Servette Geneva —

BELGIxl (etapa a 11-a) : S.K
— Cerclș Bruges 3—2 ; 
Liăge — Beringen 1—1 ; 
F.C. Lidge 1—0 ; Beveren 
White Molenbeek 1—D ; F.C. 
Beerschot 0—0 ; Anderlecht 
Bruges 2—0 ; Diest — St. Trond

Clasament : 1. Anderlecht — 17 
Racnig White Molenbeek — 15 
Beveren — 13 p.

U-a) : Ajax Am- 
7—2 ; Feyenoord 
Nijmegen 6—1: 
f.c. den Haag 

F.C. Amstcr-

zinuiui 
apei a 
cu trei grade. De ase
menea, în cea mai mare 
sală de sport din R.F.G., 
la Westfalenhalle din 
Dortmund (care poate 
primi 23.000 de specta
tori și consumă anual 1,5 
milioane litri de păcură) 
s-a renunțat la căldură 
în timpul antrenamente
lor de atletism, handbal 
și tenis.

Singura consolare a 
lumii sportului rămîne 
remarcabila opțiune pen
tru bicicletă. Ziarul 
glez „The Times' 
cu tipic umor 
că „pentru 
lipsei de 
londonezii 
treacă de 
biciclete, 
mersul pe 
era posibil 
rece pentru aceasta era 

o 
o 

ochi la ceafă, 
traficului auto 
dens. Acum 

s-a schimbat, 
se 

bici- 
sens, 

Stănescu 
corespon- 
la Bonn : 
și în ce- 

occidentale, 
a revenit, su-

AU EVOLUAT ÎN POLONIA
VĂRȘOVlA, 10 (Agerpres). — în 

localitatea poloneză Cechanow s-a 
desfășurat meciul internațional de 
haltere dintre echipa locală LÎK.Ș. 
și formația Rapid București. Țn- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate : 
4—4. Din echipa română cel mai 
bun rezultat a fost obținut de Au
rel Miuț, învingător la categoria 
ușoară cu rezultatul de 275 kg.

en- 
i" arată 

britanic 
a face față 

combustibil, 
trebuie 

urgență 
Pînă i 
bicicletă 
în City, deoa-

sâ 
la 

acum, 
i nu

nervi tari, 
oxigen și

nevoie de 
mască cu 
pereche de 
din cauza 
extrem de 
situația 
Muiți automobiliști 
metamorfozează în 
cliști". Tn același 
colegul N. S. 
relatează, în 
dența sa de 
„în R.F.G. ca 
lelaite țări 
bicicleta 
bit. la modă"...

Pentru sănătate este, 
oricum, mai bine 1

Victor BĂNCIULESCU

LA LUPTE GRECO-ROMANE
ai C.C.E la lupte greco- 

îri meciul decisiv pentru 
I și II s-au întîlnit cam- 
U.R.S.S. — Dinamo Tbilisi 

Solia, Par- 
echilibrață 
de 4,5—4,5 

descalifi-

în preliminariile C.M, de fotbal

ZAIR-MAROC 3-0!

tere-

c.lâsa*

IN BOLIVIA
(Agerpres). — Selecțio- 

a cluburilor din U.R.S.S.

7—i «
5—6 2
2—7 2 

final al

Zobcl, înscrie cu capul al treilea gol în poarta 
by-ul campionatului vest-german: Bayern Miinchen 
chengladbach (4—3).

Borussiei. Fază din der-
Borussia Mon-

Telefoto : A.P.-AGERPRES

'■ p ; 2. 
puțin 
15 p. 

L’erse 
Standard 

Antwem —
Racing 

Malines — 
— FC.

1—0. 
p ; a. 
p ; 3.

tn cadrul turneului final al zonei 
africane, echipa Republicii Zair a ln- 
tflnlt la Kinshasa formația Marocului, 
pe care a învlns-o cu scorul de 
3—0 (0—0). Golurile au fost marcate
de Kemba (2) și Mbungii, Iată
mentul turneului :
1. Zair 3 3 0 0
2. Zambia 4 10 3
3. Maroc 3 10 2

Ultimul med al turneului ____
grupei africane (Maroc — Zair) se va 
disputa la 23 decembrie. la Tetuan. 
Partida nu mai poate avea Insă nici 
o influență asupra cîștigătoarei tur
neului, selecționata Republicii Zair, ca
re in acest fel devine cea de-a 13-a 
echipă calificată In turneul fina! al 
C.M., care va avea loc anul viitor, tn 

Germania.

LA PAZ 10 
nata de fotbal . ___ ...._.
și-a început turneul in Bolivia, jucînd 
in orașul La Paz cu formația locală 
„Strongest". Pa.f.da s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—t). Echipa sovie
tică a deschis scorul în minutul 43, 
prin Onișcenko. iar gazdele au egalat, 
un minut mai tîrziu prin golul înscris 
de Dlaz.

Duminică seara tîrziu s-au în
cheiat la Sofia întrecerile turneu
lui final 
romane, 
locurile 
pioanele
și Bulgariei — Ț.S.K.A. 
tida a fost extrem de 
și s-a încheiat cu scorul 
(cu o decizie de dublă 
care — cat. 82 kg. — pentru pasivi
tatea celor doi luptători). Deoarece 
cele două formații aveau același 
număr de victorii la tuș, departa
jarea s-a făcut prin punctele teh
nice obținute de cei doi luptători 
descalificați, unde sportivul sovie
tic avea un avantaj de 2 puncte. 
Ca tare, locul I a revenit formației 
Dinamo Tbilisi. Clasamentul la 
greco-romane: 1. Dinamo Tbilisi 
5 p, Ț.S.K.A. Sofia 5 p., 3. Dinamo 
București 2 p, 4. Wisloka Debica 
(Polonia) 9 p.

In meci 
mile de 
Koraci“ 
olandeză 
teren 
76—74 
liană 
gători 
italienii s-au 
sferturile de

retur pentru opti- 
finală ale 
la baschet, 
Delft 

propriu, 
(43—40) 

Snaidero 
în primul

„Cupei 
echipa 

a învins, pe 
cu scorul de 
formația ita- 
Udine. 
joc cu 

calificat 
finală.

Invin- 
87—78 . 
pentru

produs
l de

o avalanșă care s-a ] 
în stațiunea franceză 
sporturi de iarnă Val d’Isere,

TELEX • TELEX
a cauzat moartea unei per
soane șl rănirea altor zece, 
majoritatea schiori aflați pe 
pîrtia din masivul Bellegarde. 
a
Cu prilejul unui concurs de 
natație, desfășurat la Sidney, 
ttnăra înotătoare australiană 
Jenny Turrall a stabilit un 
nou record mondial în proba

de 1 500 m, cu timpul de 
16:49,9. Vechiul record apar
ținea americanei Jo (Harsh
barger — «a-- —
cordmană 
virstă de 
tate.
53
Concursul
cros,

16:54,14. Noua re- 
mondială este în 

13 ani și jumă-

internațional de
desfășurat in localita-

tea vest-germană Erpel. s-a 
încheiat cu victoria fondisțu- 
lui belgian Willy Polleunis, 
cronometrat pe 10,500 km în 
31:03,8. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său 
Schoot — 31:10 și vest-ger- 
manul Krueger — 31:33,4.
Cursa feminină, pe un ta ase u 
de 2,500 km, a fost cîștigată 
de atleta engleză Joyce 
Smith, în 10:33,2.

Redatlia și administrația j București str, Vasile Cunta nr 16; tetelvaam ceutrală ll.W.UJ. secția corespondenți 11.510». interurban 72 și 2861 telex: sportrom buc. 180, Tiparul „L f. „Informația". București 40,368


