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MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST"

MECIUL DE RUGBY ROMÂNIAFRANȚA
0 ÎNTÎLNIRE DE MARE INTERES

TRANSMISIE T. V. IN DIRECT, PRELUATĂ DE FRANȚA Șl U.R.S.S
cînd 

pen-
Au trecut 55 de ani de 

rugbyștii noștri i-au întilnit 
tru prima oară pe cei francezi — 
adevărați maeștri ai jocului cu 
balonul oval. A fost o încer
care temerară a unui mănunchi 
de tineri entuziaști, cuceriți de a- 
ceastă nouă disciplină sportivă, 
născută în... Anglia. începutul a 
fost anevoios. Dar, de atunci, ti
nerii rugbyști români, atît de do
tați pentru acest sport bărbătesc,

FORMAȚIILE
ROMANIA (tricouri galbene, 

chiloți albaștri, jambiere roșii) : 
Durbac (Steaua, numărul 15) —
Constantin (Dinamo, 14), Nica 
(Dinamo, 13), Marica (Farul. 
12), Burghe'ea (Știința Petroșani, 
11) — Nico'escu (Sportul studen
țesc, 10), Florescu (Universitatea 
Timișoara, 9) - Tâtucu (Universi
tatea, 7), Dumitru (Universitatea, 
8). Pop (Grivița Roșie, 6), căpi
tanul echipei — Postolache
(Steaua, 5), Daraban (Farul, â) 
— Ciornei (Steaua. 3), Munteanu 
(Steaua, 2), Dinu (Grivița Roșie, 
1). Rezerve : Batiu (Dinamo), 
Mușat (Farul), Ort el etan (Știin
ța). Bârgăunaș (Grivița Roșie), 
lanusievici (Farul), Fâlcușanu 
(Gr. Roșie).

FRANȚA (tricouri albastre, chi
loți albi, jambiere roșii) : Aguir
re (Bagneres, 15) — Gourdon
(Racing C.F., 14), Bertranna
<Bagneres, 13), Etchenique (Biar
ritz, 12), Desnoyer (Brive, 11) — 
Romeu (Montferrand, 10), Fou- 
roux (La Voulte. 9), căpitanul e- 
chipei — Boffelli (Aurillac, 7). 
CI. Spanghero (Narbonne, 8) ■ 
Skrelc (St. Toulousain, 6) — Es
teve (Beziers, 5), Sdnal (Beziers. 
4) — Azarete (St. Jean de Luz, 
3), Paco (Beziers. 2), Vaquerin 
(Beziers, 1). Rezerve : Ugarte- 
rrtendia (St. Jean de Luz), Papa- 
remborde (Pau), Lewin (Brive), 
Astre (Beziers), Pecune (Tarbes), 
Droitecourt (Montferrand).

ARBITRI; T. Pattinson 
glia) la centru, ajutat < 
Lapciuk (Franța) și Th. 
(România) la linie.

(An- 
de M. 
Witing

CAMPIONAT EUROPEAN
9 Dumitru, refăcut va fi titular © în ultimele trei zile a plouat intens 

in capitala Danemarcei • Astăzi — primul contact cu gazonul de 

pe „Idraetspark" © In echipa daneză, 7 titulari care au jucat

Mortensen

Iată un aspect de la ultima întilnire dintre rugbyștii români și cei 
francezi, disputată la noi in țară, la Constanța, în 1972

împotriva Spaniei
COPENHAGA, 11 (prin tele

fon). Echipa României a sosit 
aici, după o călătorie care a du
rat 9 ore (inclusiv cele 4 pe
trecute pe aeroporturile din Bu
dapesta și Varșovia). Tricolorii 
revăd capitala daneză după trei 
ani. Duminică se împlinesc trei 
ani și trei zile de la ultima în- 
tîlnire susținută aici și încheiată 
eu scorul 2—1 în favoarea gaz
delor. 1

Meciul Danemarca — Româ
nia este așteptat cu o sobrietate 
tipic nordică : fotbaliștii danezi

se întîlnesc sîmbâtă dimineața 
în vederea jocului. Aici, la Co
penhaga, vremea este rece. în 
ultimele trei zile a plouat in
tens, ceea ce face terenul des
tul de greu.

La aeroport, un ziarist danez 
ne-a oferit programul preceden
tei confruntări de la Copenhaga. 
Cercetîndu-1, ne dăm seama că 
în jocul de mîine vor fi prezenți

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 4—5)

FORMAȚII PROBABILE
DANEMARCA

Olsen
Lund

Jensen
Le Fevre
Nielsen

Arbitru : W.

Larsen
Danieîsen

Soerensen
Holmstrom

BIWERSI (R. F. Germania)

Rasmussen

Nunweiller VI 
lordănescu 

Anghelini Sătmăreanu II
Răducanu

Kun 
Dinu

ROMÂNIA

Lucescu 
Dumitru 

Antonescu Cheran

Partida începe la ora 14.30, (ora Bucureștiului) și 
in întregime la radio și televiziune.

va fi transmisă

de la CopenhagaCitiți în pag. 4—5 alte amănunte despre meciul
precum și despre meciul dintre echipele de tineret (sub 23 de ani) 

ale României și Danemarcei.

nu au încetat sâ progreseze și sâ 
uimească lumea sportivă prin 
comportarea lor de ansamblu, 
prin rezultatele din ce în ce mai 
bune. De la acel îndepărtat 5— 
48, din ziua debutului, s-a ajuns 
la victorii strălucite. Cine din lu
mea rugbyulul ar putea uita, de 
pildă, acel magnific 11—5, reali
zat la București pe același sta
dion „23 August** ? Cine ar putea 
uita comentariile elogioase adre-

sate celor 15 tineri rugbyști ro
mâni, care, pentru ] 
înfrîngeau redutabilul 
cez, autentic campion 
al lumii, în acel an 
victoriile realizate în 
celor cinci națiuni**, ca și in fața 
celebrilor rugbyști australieni, 
neozeelandezi și sud-africani ? 
Victoria a surîs culorilor noastre, 
stîrnind entuziasmul tuturor, prie
teni sau adversari, laolaltă.

De atunci a început să se vor
bească tot mai mult de această 
adevărată „forță rugbystică*4 din 
răsăritul Europei, Iar întâlnirile 
cu „XV“-le francez au devenit 
anuale, pe temeiul lor lansindu-se 
apoi acest campionat european 
(în cadrul căruia se joacă și inli
ne), care tinde să facă din rugby 
un sport cu 
ternațională. 
byști români

prima dată, 
I team fran- 

(neoficial) 
1960, prin 
„Turneul Hocheiștii de la Steaua au ciștigat „Cupa României"

seara, în fața unui nu- 
public, echipa Steaua și-a 

trofeu cu care 
României’4 
in vin-ind 

cu scorul

Ieri
meros 
adjudecat frumosul 
«s.e dotată „Cupa 
hochei pe gheață.
Dinamo București
5—4 (2—2. •—0, 3—2). Meciul 
s-a ridicat tot timpul la nivelul 
așteptat. Totuși, au existat multe 

a 
a 

7). a-

la 
pe 
de 
nu

a eliminării lui Nistor 
minute. Au înscris : 
Gheorghiu, Szabo 
(Steaua), Zgîncă 

Costea (Dinamo).

momente interesante. Scorul 
evoluat palpitant : la început 
condus Dinamo (1—0, min. 
poi Steaua a egalat și a preluat 
conducerea (2—1, min. 19) pentru

ca urmare
pe cinci 
Nistor (2), 
Justinian
Axinte și 

în deschidere, hocheiștii de
Sport Club Miercurea 
învins pe

.3—1 (2—0,
chiar dacă va fi considerată sur
prinzătoare, este pe deplin meri
tată și ea se datorește unei su
periorități evidente a hocheiștilor 

Ciuc in primele

si
(2),

la 
au 

. cu 
Victoria,

Cîuc
Dunărea Galați 

1—0, 0—1). ■“

(Continuare în pag. a 7-a)

mare rezonanță in- 
Generații de rug- 
s-au consacrat de-a

D. CALLIMACHI

Călin ANTONESCU

; 5. Tîrnava Odorhei 
Agronomia Cluj 4 p; 
București 2 p ; 8. Li-

EXECUTIV AL C.N.E.F.S
Ieri a avut loc ședința lunară a 

Biroului Executiv al C.N.E.F.S. Cu 
acest prilej, pe baza unei informări 
prezentate de federația de specia
litate, au fost analizate desfășu
rarea pregătirii loturilor naționale 
de canotaj și evoluția acestora la 
recentele campionate mondiale din 
Elveția. A fost, de asemenea, dez
bătută situația actuală a natației 
din țara noastră, stabilindu-se mă
suri care să asigure un progres 
simțitor al acestei ramuri sportive, 
în continuare, participanții la șe
dință au luat în discuție unele pro
puneri de reașezare și îmbunătă
țire a activității unor cluburi spor
tive, precum și sistemul de norme 
și cerințe obligatorii pentru activi
tatea sportivă de performanță.

Desfășurarea ediției de vară a 
„Cupei tineretului1* și a complexu
lui polisportiv „Sport și sănătate** 
a făcut, de asemenea, obiectul u- 
nei atente analize în cadrul șe
dinței.

Biroul Executiv a aprobat, apoi,

calendarul sportiv intern și pe cel in
ternațional pe anul 1975, planul de 
investiții sportive și cifrele de con
trol privind planul de venituri și 
cheltuieli al C.N.E.F.S. pe anul 
următor. A fost, totodată, adoptat 
planul de pregătire și organizare 
a conferinței pe țară a mișcării 
sportive, care va avea loc în luna 
ianuarie 1975.

în încheierea lucrărilor ședinței, 
tovarășul general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a subliniat importanța 
și utilitatea analizării în cadrul Bi
roului Executiv a activității fede
rațiilor la ramurile de sport olim
pice, în scopul unei reprezentări cit 
mai prestigioase a țării noastre în 
marile competiții internaționale și 
îndeosebi la J.O. din 1976. Totoda
tă, vorbitorul a relevat necesitatea 
îndeplinirii 
surilor și 
problemele 
xecutiv.

ferme și la timp a mă- 
hotărîrilor adoptate în 
dezbătute de Biroul E-

Unul dintre momentele

ultimele secunde

interesante ale întilnirii Steaua—Dinamo

Foto : D. NEAGU
ale pri- 

egaleze
ca în
mei reprize Dinamo să _ 
din nou. In ultima parte a me
ciului, Steaua a condus cu 5—2 
(min. 49), însă Dinamo a reușit 
să reducă din handicap, benefi
ciind de superioritate numerică,

doua reprize, perioade pe care )e 
puteau încheia cu o diferență mai 
substanțială pe tabela de marcaj. 
In ultima parte, Dunărea Galați 
a atacat mai decis dar nu a mai 
putut reface întregul handicap. Au 
înscris; Kedves, Bartalis și Bașa

— de la învingători, Olenici — 
da la învinși.

Cuplajul de dimineață a pro
gramat două jocuri echilibrate, 
cu spectaculoase răsturnări de si
tuații, dar — din păcate — cu 
multe neregularități, așa cum a 
fost cazul în meciul Agronomia 
Cluj — A.S.E. București. Iată 
rezultatele partidelor inaugurale 
ale ultimei etape : Tîrnava Odor
hei — Liceul nr. 1 M. Ciuc 10—7 
(7—0, 2—6, 1—1), în care învingă
torii au „trăit** din zestrea acu
mulată în prima repriză și Agro
nomia Cluj — A.S.E. București 
5—1 (1—0, 2—0, 2—1), victorie da
torată unui plus de experiență și 
de luciditate, mai ales în ofen
sivă ; joc cu un final nedorit prin 
abundența ieșirilor nesportive.

Iată clasamentul final : 1.
STEAUA 14 p ; 2. Dinamo 12 p ; 
3. S.C. M. Ciuc 10 p ; 4. Dunărea 
Galați 8 p ;
6 p ; 6.
7. A.S.E. 
ceul M. Ciuc 0 p.

ÎN ACEST NUMĂR
în județul Ca roș-Severin, e- 
forturi susținute și inițiative 
pentru atragerea maselor de 
cetățeni la practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului 
® în școli — activitate di

versificată cu caracter 
nermanent

• Performanța trebuie să 
devină comnetitivă pe 
plan internațional

(pag. a 3-a)
Juniorii de azi —
rii
®

de mîine
Tinerii poloiști _ 
viști campioni

performe-

dinamo- 
pe linie

Echipele de hochei îsi în
tăresc rolul de pepiniere 
Un antrenor și o idee 

(aaa. a 6-OÎ



ÎN ETAPA A IX-a,
Azi și mîine se disputa, în Ca

pitală și în provincie, etapa a 
lX-a a campionatelor republicane 
de handbal, divizia A. Ea pro
gramează trei derbyuri.

STEAUA DllilIlAZA 
1N t.t.E.

După cum s-a anunțat, handba- 
liștii de la Steaua, campioni ai 
țării, vor întîlni în prima manșă 
a C.C.E. formația Hapoel Reho- 
vot, campioana Israelului. Ambe
le iocuri vor avea loc in tara 
noastră, în sala „Victoria" din 
Ploiești, în zilele de 15 și 17 oc
tombrie. Arbitrii delegați i Da
vid Davidov și Aleksander Virba- 
nov (Bulgaria). In ambele zile ora 
de începere este 18.

Delegația sportivilor israelieni 
a sosit in țara noastră în cursul 
nopții de joi, astfel că vineri di
mineață . am putut culege cîteva 
informații suplimentare. Antre
norul II. Sandler ne-a spus că 
si în actuala ediție a campiona
tului (după 6 etape) echipa sa se 
află tot pe primul loc, principalii 
realizatori al formației fiind 
Ben-Ari Giora și Barzelaî Tamîr. 
La începutul sezonului Hapoel 
Rehovot a susținut, pe teren pro
priu. un joc amical cu cunoscuta 
echipă vest-germană F, A. Go
ppingen, de care a dispus cu 13— 
11. Jucătorii oaspeți vor face un 
antrenament la Ploiești în cursul 
zilei de luni.

A FOST ALCĂTUIT 

LOTUL FEMININ
în vederea competiției interna

ționale „Trofeul Carpați" (19—24 
noiembrie. Ploiești), a întîlnirilor 
din Polonia și — îndeosebi — a 
meciurilor de calificare pentru 
C.M. (cu R. F. Germania), a fost 
alcătuit lotul național feminin de 
handbal. Prof. C. Popescu ne-a 
comunicat că lotul se compune 
din 28 de jucătoare (din care vor 
fi alcătuite formațiile A și _B). 
printre care ■ Lidia Stan, Doina 
Cojocaru, Simona Arghir, Nicu- 
lina lordache. Maria Popa, _ Doi
na Furcoi, Maria Boși, Cristina 
Petrovici, Rozalia _ Șoș, Irene 
Oancea și Magda Miklos. Antre
norul C. Popescu va fi ajutat — 
ca șl anul trecut — de Dan Bă- 
lășescu.

CONCURS MOTOCICLIST 
DE VITEZA DOTAT CU 
„TROFEUL INFORMAȚIA 

BUCURE$TIULUI“
Duminică dimineață, în Capi

tală un program deosebit pentru 
iubitorii motociclîsmului. Pe 
traseul str. Baba Novac — bd. 
Leontin Sălâjan. începînd de la 
ora 9,30, se va disputa campiona
tul Municipiului București la 
motociclism viteză.

în continuare, un alt concurs 
de viteză dotat cu „Trofeul In
formația Bucureștiului" la care 
sînt invitați să participe cei mai 
buni motocicliști din țară, specia
liști ai genului. întrecerile vor fi 
la categoriile: pînă la 70 cmc, 
175 cmc și 500 cmc.

VALERIU POPESCU, PENSIONAR. RiM- 
NICU VÎLCEA. Și eu. ca și dv. le urez 
fotbaliștilor de la Steagul roșu noi suc
cese în „Cupa U.E.F.A." Dar nu tot 
de acest gen, obținute cu cîteva minute 
înaintea fluierului final. Nici acum .nu 
mi-arn revenit după meciul de la Bra
șov, cu Beșîktas I Dar daca este vorba 
de o specialitate a Steagului roșu, mă 
supun.

ȘTEFAN CRAIOVEANUt BUCUREȘTI 
Deși n-aș putea spune câ m-ați... mena
jat, trimițindu-mi dâar patru p&gini 
scri.se mărunt, totuși am citit cu interes 
rîndurile dv. Orice sugestie este bineve
nită, dar ea trebuie să țină seama de 
posibilități. Problema regulamentară ri
dicata de dv este cit se poate de sim
plă : La o lovitură liberă INDIRECTA, 
dacă portarul lasă să treacă... pe lîngâ 
el mingea trimisă direct de către un 
adversar, el va scoate mingea din plasă 
pentru a se executa un banal aut da 
poartă. Dacă, însă, a atins balonul și 
acesta a intrat In poarta — e gol.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Aprooo de 
știrea că, la Rio de Janeiro, un fotbalist 
a fost împușcat, după ce înscrisese go
lul victoriei ;
Doar un lucru peți sâ spui : 
C-a fost golul... vieții Iui.
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TREI DERBYURI!
întrecerea feminină are două 

„capete de afiș" : derbyul bucu- 
restericelor (1-E.F.S. — LiNIVER- 
SITATEA BUCUREȘTI) și cel al 
provincialelor (TEXTII.A BU- 
HISI — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA). în primul se con
fruntă formațiile aflate pe locu
rile II și III (ambele cile 13 punc
te) în actualul campionat, iar in 
cel de al doilea echipa clasată pe 
locul IV (10 p) cu liderul (13 p). 
De rezultatele acestor partide de- 
puîde configurația viitoare a cla
samentului. ele puțind schimba 
liderul. în fine, în disputa e- 
chipelor masculine „meciupeheie" 
se dispută la Baia Mare: II. C. 
MINAUR (locul III — 14 p) în
tâlnește pe DINAMO BUCA REȘT1 
(I _ ie p). O partidă de mare an
gajament, în care și gazdele si 
oaspeții vor urmări obținerea 
victoriei.

Iată și arbitrii acestor trei der
byuri : R. lantandi — I. Dumi
trescu (Buzău) la meciul IEFS— 
Universitatea. V. Pelenghian — 
T. Curelea (București) la întâl
nirea Textila — „U“ Timișoara 
și V. Iepure — N. Maghețiu (Ti
mișoara) la partida H. C. Minaur 
— Dinamo.

Programul complet al etapei a 
IX-a :

FEMININ ; Constructorul Timi
șoara — Sparta Mediaș, Mureșul 
Tg. Mureș — Progresul București, 
Universitatea Iași — Voința O- 
dorhei Textila Buhuși — Univer
sitatea Timișoara, Confecția — 
Rapid București (sîmbătă, teren 
Steaua, ora 14.45), I.E.F.S. — U- 
niversitatea București (simbătâ. 
teren Steaua, ora 16) ;

MASCULIN : Independența Si
biu — CAROM Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Universitatea
Cluj — Universitatea Craiova, 
Știința Bacău — Dinamo Brașov, 
Politehnica Timișoara — Steaua, 
H. C. Minaur Baia Mare — Di
namo București, Universitatea 
București — C.S.U. Galați (du
minică, teren . Steaua, ora 10).

START
ÎN SEZONUL 

CICLOCROSURILOR
La ciclism, din calendarul com- 

petițional intern s-au consumat 
una după alta întrecerile și cam
pionatele rutierilor, cursele și cam- 
pionatele de velodrom, dar incă 
nici un ciclocros și aceasta pentru 
bunul motiv că sezonul de toamnă 
al alergărilor pe teren variat se 
inaugurează abia miine.

„Regia" primului ciclocros de 
toamnă poartă semnătura clubu
lui sportiv Voința, care și-a ales 
drept scenă pentru desfășurarea 
curselor (biciclete de ons. semi- 
curse, juniori II. juniori I și a- 
vansați) împrejurimile Iacului Bal
ta Albă, din bulevardul Liviu Re- 
breanu (primul start — ora 10).

Odată sezonul ciclocrosurilor des
chis vom asista in continuare la o 
suită de întreceri (-Cupa Steaua" 
— 20 oct.. „Cupa Olimpia" — 27 
oct.. „Cupa 7 Noiembrie" — 3 nov.) 
ce se vor încheia cu două impor
tante competiții : campionatul mu
nicipal — 10 nov si ț oala cam
pionatului republican de ciclocros. 
programalâ. ca și anul trecut, pe 
un traseu în Poiana Brașov (17 
nov.).

Este trist. însă câ s-a putut întîmpîa 
așa ceva pe un teien de fotbal. De 
aceea, publicîndu-vă distihul n-am putut 
zîmbi. ca de obicei...

AUREL BOGDAN. DROBETA TURNU 
SEVERIN, (str. C.alomfirescu nr. 94) Aș
teptați - pe această adresă - scrisori 
de la alți suporteri ai Universității Cra
iova, în dorința de a vedea dacă susți
nătorii fotbaliștilor ăraioveni sînt ală
turi de echipa lor favorită - așa cum 
ar trebui - „și la bine, și la rău".

VASILE BOICULESCU, SUCEAVA. O e» 
chipă de fotbal poate începe un meci 
Cu 7 jucători, ceilalți 4 intrînd mai l«r* 
ziu (toți deodată sau succesiv). Orice 
formație are însă grija să nu ajungă 
— dintr-un motiv sau altul - ;nlr-o ase
menea situație, evident, avantaj’oasâ nu 
mai pentru adversari.

C. UNGUREANU, MORAVIȚA. 1. Un 
singur fotbalist de Io Univeisiiatea Cra
iova este maest.u emerit al sportului : 
Oblemenco. 2. Titlul de antrenoi emerit 
se acordă unui antrenor cu o îndelungată 
șî rodnică activitate sau — știu eu — unui 
antrenor a cărui echipă a cîștigat un 
mare trofeu internațional. Pînă acum, 
această posibilitate a rămas pur... teo
retică I

T. GRECU. CONSTANȚA. 1. Campio
natul din acest an la 50 km marș a fost 
cîștigat de Leonida Caraicsifoglu (C.A.U.). 
cu un timp care reprezintă un nou re
cord al țării : 4.13:02,2. 2. Nu există o 
opreliște pentru juniori de a paiticipa la 
această probă, dar nici nu li se... io-

ETAPA INAUGURALĂ A ECHIPELOR FEMININE
Azisși mîine se dispută următoarele meciuri in cadrul etapei inaugu

rale a ediției a 26-a a campionatului republican feminin de baschet : 
simbătă : Olimpia București — Politehnica București ; duminică : IEFS — 
Universitatea Timișoara, Voința București — Constructorul București. Cri- 
șul Oradea — Rapid București, Inst. Pedagogic Tg. Mureș — CSU Galați, 
Universitatea Cluj — Universitatea Iași.

COMPONENTELE DIVIZIONARELOR A
POLITEHNICA BUCUREȘTI : Ecaterîna 

Savu (1,73), Gab'iela Ciocan (1,84), Su
zana Szabados (1.70), Anca Demetrescu
(1,80),  Margcreta Pruncu (1.80), Corne
lia Taflan (1,75), Angelica Tita (1,83), 
Clara Szabo (1,78), Ecaterina Pantea
(1.67) , Georgeto Friedlander (1,75), Ro
dica Stănoiu (1,78), Georgeta Predescu
(1.68) . Antrenor ; Gr. Costescu.

I.E.F.S. : Viorica Bdlăi (1.76), Ștefania 
Giurea (1,90), Diana Miholic (1.73;, Ște- 
fonia Basarabia (1,76), Rodica Capotă
(1,80),  Ileana Porlik (1,82), Liliana Nanu
(1.72) , Laura Steinberg (1,67), Victoria 
Fluture (1,77). Liliana Radulescu (1.79). 
Antrenor : I. Nicolau.

VOINȚA BUCUREȘTI î Virginia Soa e 
(1,67), Doina Stancu (1.80), Cnsfina Savu
(1.72) . Maria Simionescu (1,70), Rodica 
Cioranu (1,67), Aurelia Ihe (1,84), Cris
tina Țoev (1,64), Livia Tudor (1,78), Mar
gareta Badea (1,63), Ana Lorincz (1,31), 
Mariana Andreescu (1,90). Antrenor : Al. 
Popescu.

RAPID BUCUREȘTI : Anca Rocoviță 
(1,75), Dorina Suliman (1,80), Irina Va- 
sllescu (1,80). Gabriela Bosco (1.75), 
Ileana Gugiu (1,70), Maria Csikos (1,87), 
Luiza Tall (1,73). Stela Petrel (1,78).

Maestrul Chiriac dînd ultimele sfaturi elevilor săi (printre care: 
Ciochină, Dragu, Florea, Condurat) Foto : N. DRAGOȘ

ÎN VEDEREA FINALELOR CAMPIONATULUI NAȚIONAL

STEAUA PREGĂTEȘTE 8 BOXERI DE VALOARE
Faptul că o secție importantă, 

ca aceea a clubului Steaua, nu pre
zintă la finalele campionatului na
țional — deși avea drept la 11 
locuri — decit 8 boxeri, ar putea 
stirni uimirea. Dar tot atit de bine 
s-ar putea aplica aci principiul se
lecției calitative adecvate și atunci 
totul ar deveni limpede. Adevărul 
este — potrivit spuselor antreno
rului emerit Ion Chiriac — că sec
ția de box a clubului militar se 
află in momentul greu al schim
bului de generații, adică atunci 
cind întinerirea formației nu se 
poate face fără sacrificii de mo
ment.

Cei 3 pugiliști rămași să candi
deze la titlurile de campioni for
mează un grup destul de reduta
bil. Judecați și dv : cat. semimus- 
că — Paul Dragu. cat. muscă — 
Constantin Gruiescu și Dinu Con
durat, cat. cocoș — Marian Lazăr 
și Constantin Buzduceanu. cat. pană 
— Gheorghe Ciochină, cat. mijlo
cie mică — Ștefan Florea și cat. 
mijlocie — Alee Năstac. Dintre a- 
ceștia. 4 iși apără titlurile din 1973: 
Lazăr. Ciochină. Florea și Năstac, 
iar unul — cu îndreptățite^ preten
ții. datorită palmaresului său inter-

comandâ în mod special acest lucru. 
Oricum, am notat p’arțiciporea, anul a- 
cesta, la proba de 50 km marș, a doi 
juniori constănțeni, frații gemeni Coslel 
și Georgel Costache, care nu s-au clasat 
însă pe același loc - ca frații 1 - ci pe 
locurile 6 și, respectiv, 7. 3. Nu există 
record pentru juniori la această probă.

PROF. N. CIAPA, SIBIU. Fără a... re
tracta răspunsul dat elevului Nicu Pa- 
.pîțoiu, intr-un număr trecut, privitor la 
cariera de crainic-reporter, care nu este 
;alit de simplă cum pare multora, con-

semnez cu plăcere Intervenția dv : „Am 
rămas uimit, ascultrnd o bandă de mag
netofon, care conținea o splendidă re
latare de crainic reporter a unui puști 
de 11 ani : Neagu Marin din Simeria, 
str. 'Privighetorii nr. 11". Nu pot decit să 
regret că n-am auzit-o și eu I

Ilustrații : N. CLAUDiU

Mioara Găescu (1,75', Elena Ion (1,80), 
Neluța Ștefan (1,65), Valentina Nătărău
(1.68) . Angela Baia (1,75). Antrenor: 
S. Ferencz.

UNIVERSITATEA CLUJ : Floarea Ance
(1.71) , Olimpia Neta (1,69), Doina Pră-
zaru (1,83), Lucia Lazăr (1,80). Georgeta 
Luccciu (1,84), Viorica Moraru (1,30),
Eniko Farkas (1,80), Liana Fernea (1,73), 
Anna Miko (1,73). Sanda Pop (1,65),
Elena Pop (1.72). Irina Szekely (1,69),
Maiîana Merca (1,70), Marioara Perde
(1,70).  Antrenor: N. Martin.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : Gi zela 
Czmor (1,74), Bogdana Diaconescu (1,84), 
Rodica Goian (1,82), lldiko Villanyi
(1.72) , Elisabeta Dobosi (1,63), l’tdiko 
Fullop (1,66), Rodica Constantinescu
(1.68) , Anca Sarchizion (1,75), Eva Hor
vath (1.73), Monica Hohl (1,70), Geor
giana Salcu (1,68), Eugenia Salcu (1,70), 
Corina Colțescu (1,82), Eva Sandec’ni
(1,80).  Antrenoare : Ruxandra Wittmann.

CRIȘUL ORADEA: Agneta Bodor (1.66), 
luliana Balogh (1,62), Eugenia Baciu 
(1,67), Viorica Boca (1,78), Mirela Ca- 
setti (1,63), Ileana Chvatal (1,80), A- 
driona Constantinescu (1.85), Ana Dudaș- 
(1,74), Edith Furuiaș (1.73), Maria Varga

național — dorește să-l recîștige : 
Gruiescu. Acestora li s-ar mai pu
tea adăuga, în lotul „steliștilor", 
doi candidați care-și încearcă șan
sele în „zona București": Viorel 
Bobe și Gherasim Blaj.

Maestrul Chiriac — concentrat a- 
supra intenselor antrenamente din 
sala aflată în Calea Plevnei — nu 
e prea vorbăreț în privința prono
sticurilor. Pentru dînsul se pare că 
cel mai important lucru este să 
obțină cu elevii săi rezultate foar
te bune și să mulțumească masa 
de suporteri ai clubului. Crede, to
tuși, că Lazăr și Năstac iși vor 
păstra centurile, lăsind lui Gruies
cu șansa unei revanșe în fața cam
pionului Ibrahim, iar Iui Ciochină 
— misiunea de a se dovedi un 
campion adevărat, chiar dacă de 
astă dată Pometcu va fi prezent 
Dragu are oarecari dificultăți cu 
cîntarul, dar se speră că el va 
face figură bună printre „semi- 
muște".

SIMBATA

BASCHET : Sala ora
18.15 : Olimpia — Politehnica 
(f A) ; teren Floreasca, ora 16 : 
Universitatea — P.T.T, (f. B) ; de 
la ora 18.50 : Arhitectura — P.T.T. 
(m B). Voința — Mine Ener
gie (m. B) ; teren Constructorul, 
ora 16 : Constructorul II — Medi
cina (f. B) • teren Progresul, ora 
16 : Progresul — Arhitectura 
(f. B) ; teren UREMOAS, ora
16.15 : UREMOAS — Automatica 
(m. B). meciuri în cadrul campio
natelor divizionare A și B

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 15,30 : România — Danemar
ca (selecționate de tineret) ; te
renul Laromet, ora 15,30 : Tehno- 
metal — Laromet (Divizia C) : 
stadionul Giulești, ora 13 : Șoimii 
Tarom — Sirena (Divizia C) ; ora
15 : Rapid—Autobuzul (Divizia B).

HANDBAL : Teren Steaua, ora 
14.45 : Confecția — Rapid : ora
16 : I.E.F.S. — Universitatea Bucu
rești (Divizia A, feminin).

SCRIMA-: Sala F.R.S. (Floreasca 
II). de la ora 8 : finalele campio
natelor republicane de tineret 
(sabie, echipe).

TIR : Poligonul TuiViri. de Ia 
ora 9 : campionatele republicane 
de talere (seniori)

VOLEI : Sala Constructorul, de 
la ora 17 : Constructorul — Spar- 
tac, Dinamo — I.E F.S. (f) —
„Cupa F.R.V.“ : sala Progresul, 
de la ora 17 : Progresul — T.T.B.. 
Voința — Universitatea (B. f.).

DUMINICA

BASCHET : Sala Constructorul, 
de la ora 10 : I.E.F S. — Univer
sitatea Timișoara, Voința — Con
structorul (meciuri în cadrul Di
viziei feminine A)

(1,69),  Suzana Kiss (1,78), Elisabeta 
Moinai (1,73)', Adriana Sălâjan (1,67). 
Antrenor : Tr. Constantinescu.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI .• Mo- 
rieta Gugu (1,75), Domnița Gheorghe 
(1,76), Mariana Guronda (1,75), Domnî- 
ca Moraru (1,84). Liliana Popescu (1,68), 
Elena Roată (1,72), Estela Tomescu (1,70). 
Marilena Vișovschi (1,73), Anca Godeanu
(1.82) , Florentina Popescu X1.70). Antre
nor : M. Spiridon.

UNIVERSITATEA IAȘI: Silvia Aproloie 
(1,60), Exevia Covaci (1,78), Dorița Popa 
(1.74), Otilia Pieptu (1,64), Mihoela Ni- 
chifor (1,75), Viorica Alupeî (1,73), Mario 
Olteanu (1,73), Georgeta Niță (1,78), 
Elena Anichiței (1,64), Rosemarie Hara- 
ga (1,83), Georgeta Gorea (1,80), Su
zana Susanu (1,65). Antrenor : C. Zamu.

OLIMPIA BUCUREȘTI • Ana latan
(1.80) . Florentina Căprița (1,67), Alexan
drina Bîrâ.(1,67), Adriana Nicolau (1,73), 
Vasîiica loniță (1,71). Vasilica Zamfir 
(T,66), Alexandrina Tomescu (1.71), Geor
geta Pădure (1,77), Steluța Neagu (1,63), 
Vasilica Mihai (1,68), Doina Crețu (1,68). 
Antrenor : Gh. Lăzârescu.

INST. PEDAGOGIC TG. MUREȘ : Bor- 
bala Madaras (1,72), Kato Molnar (1,74), 
Marta Szekely (1,74), Maria Grebenișan
(1.72) , Maria Miholy (1.60), 'udita Lett- 
mann (1,64), Anișoara Grigorescu (1,64), 
Ana Aszalos (1,73), Gabriela Burian
(1.72) . Rozalia Bernath (1,76). Antrenor : 
I. Balazs.

C.S.U. GALAȚI : Georgeta Runea
(1.72) , Camelia Spătărescu (1.77), Ida 
Biro (1,76), Rodica Răuța (1,62), lulia 
Dumitrescu (1,68), Valentina Manolescu
(1,69),  Maria Șain (1,69), Lenuța Cireșu
(1.80) , Ruxand.ra Bobu (1,81), Rodiră Țu- 
țuianu (1,82), Elena Marîca (1.83), 
Gheorqhița Bolovan (1,85), Mario Vasi- 
liu (1.76), Tatiana Radulescu (1,73). Ro- 
dica Fortuna (1,75), Constanța Stroe
(1.82) . Antrenor : C. Hânsa.

Astăzi, derbyul campionatului

de judo:

DINAMO BUCUREȘTI - 
DINAMO BRASOV>

Astăzi si mîine au loc partidele 
etapei a IlI-a a campionatului 
Diviziei A de judo. înaintea 
acestei confruntări doar două e- 
ehipe sînt neînvinse : Dinamo 
București și Dinamo Brasov. A- 
cestea se vor întîlni astăzi, în 
sala clubului bucureștean din -Șos. 
Ștefan cel Mare, în derbyul cam
pionatului. înaintea acestui meci, 
mult așteptat,, atît în tabăra di- 
namoviștilor bucureșteni cit și în 
a celor brașoveni se fac intense 
pregătiri. Deși formațiile vor fi 
anunțate abia la cîntarul oficial, 
se pare că Gh. Donciu (Dinamo 
București) va prezenta următorul 
cvintet i L. Moldovan (cat. ușoa
ră), C. Roman (semimiilocie), I. 
Lazăr (mijlocie), Gh. Boșcu (se
migrea) și I. Codrea (grea), iar 
din echipa antrenorului V. Ale
xandru (Dinamo Brașov) credem 
că nu vor lipsi M. Notopol (se- 
mimijlocie), I. Ianoși (mijlocie) și 
C. Știrbu (semigrea sau grea). Ce
le două garnituri dinamoviste vor 
lupta însă și cu Olimpia Bucu
rești. A patra echipă programată 
în această etapă, I.E.F.S., se află 
într-un turneu în U.R.S.S. Tot 
la București, mîine de la ora 
10, în sala Institutului Politehnic 
(str. Șt. Furtună nr. 140) se vor 
întîlni Rapid Arad — Universita
tea Cluj — Politehnica — Univer
sitatea București. La Iași, astăzi 
după-amiazâ vor lupta A.S.A. Tg. 
Mureș — Trotușul Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej — C.S.M. Sibiu 
— Șc. sp. Unirea Iași.

BOX : Sala casei de cultură a 
tineretului. Sector 4 (str. Turture
le), de la ora 10 : campionatul re
publican individual, faza pe mu
nicipiu.

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust". ora 10.45 : Metalul — Pro
gresul București (Divizia B) ; te
renul Voința, ora 11 : Voința — 
Flacăra Moreni (Divizia T) : te
renul T.M.B., ora 11 : T.M.B — 
Electronica (Divizia C) : terenul 
Triumf, ora 11 : Triumf — Auto
matica București (Divizia C) ; te
renul Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie — Unirea Tricolor (Divizia 
C).

HANDBAL : Teren Steaua, ora 
10 : Universitatea Buc. — C.S.U. 
Galați (Divizia A. masculin).

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 10 : Școlarul—Voința Cluj și 
Dinamo — Rapid (Divizia A).

RUGBY : Stadionul „23 August", 
ora 13 : România — Franța (par
tidă jn cadrul campionatului eu
ropean) ; ora 9,15 : România — 
Polonia (tineret) : stadionul Olim
pia. ora 8.30 : Olimpia — Minerul 
Lupeni (Div. B).

SCRIMA : Sala F.R.S. (Floreasca 
II). de la ora 8 : finalele campio
natelor republicane de tineret 
(spadă, echine)

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : campionatele republicane 
de talere (seniori).

VOLEI : Sala Giulești. de la ora 
10.30 : Rapid — C.S.U. Galati (D. 
Raoid — Politehnica Timișoara 
(m) — „cuna F.R..V “ • sala Flo
reasca. de la ora 9 : Grivița Ro
sie — Delta Tulcea. Locomotiva — 
Farul Constanța. Medicina — Fo
rests (E m) : sala Institutului 
dagogic ora 10,30 : A.S.E. — Me
dicina Timisoara : sala Flacăra 
roșie, ora 10 : C.P.B. — Stiinta 
Bacău (B. f \

scri.se


EFORTURI SUSȚINUTE Șl INIȚIATIVE PENTRU ATRAGEREA

MASELOR DE CETĂȚENI LA PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI

Recent, in județul Caraș-
Severin a avut loc o a- 
nalizâ □ modului in care 

organele ți organizațiile de 
stat, obștești și sportive se o- 
cupâ de infâpțuirea prevederi
lor stabilite în Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din te- 
bruarie-martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului. Cu a- 
ceastă ocazie s-au dezbătut 
multiple aspecte ale stadiului 
îndeplinirii sarcinilor privind e- 
ducația fizică și sportul de 
masă, activitatea desfășurată 
in școli și aceea de perfor
manță.

In rindurile ce urmează ne 
propunem să oglindim unele 
realizări și, mai ales, să facem 
cunoscute o seamă de iniția
tive a căror eficiență a fost 
dovedită de practică.

IN SCOLI
7

Majoritatea populației 
din județul Caraș-Severin 
meaza — cum este firesc 
vii. Atragerea 
ticarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului constituie pre
ocuparea prioritară a factorilor 
cu atribuții în domeniul respec
tiv. în direcția amintită, se poate 
vorbi de o colaborare strinsă in
tre organele și organizațiile no
minalizate prin Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie— 
martie 1973. Dintr-o ; 
conlucrare au izvorît 
valoroase care, tocmai 
ineditului lor, merită a 
larizate.

La Caransebeș a fost 
— din inițiativa C.O.E.F.S. 
sprijinul conducerii 
organizațiilor de pionieri și U.T.C. '

tinere 
o ior- 
— ele- 

acestora jn prac-

asemenea 
inițiative 
datorită 

fi popu-

instituit 
și cu 

școlilor, al

PERFORMANTA TREBUIE SĂ DEVINĂ
COMPETITIVĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL!

In ultima perioadă s-a conturat 
județului. Incepind din martie 1974, 
în funcție de tradiție și de condițiile concrete existente. Pentru reolizcrea scopului propus, 
principala atenție a fost acordată municipiului Reșița. Aici s-a dezvoltat o bază mate
riala corespunzătoare (pe lingă dotările mai vechi, au apărut altele noi, cum ar fi 
sala de gimnastica a Clubului sportiv muncitoresc, terenul de atletism și grupul de săli 
de la Clubul sportiv municipal, amenajările de la stadion etc) și, fapt esențial, cele 3 
unități — C.S.M., ‘Clubul municipal și Școala sportivă — dispun de 48 de cadre speciali
zatei Spoifivilbr fruntași le-au rost creaie condiții mai bune de pregătire.

Principâia • vdrîgâ do performanță reșițeană — Clubul sportiv muncitoresc — a 
5 fost incfiumatâ sq-și,orienteze- preocupările către secțiile ale căror rezultate recomandau 

menținerea., lor și ii îndreptățeau, pe specialiști să aștepte realizaiea unor indici supe- 
ciori: lupte, libere și greco-romane, box, hclte;e4 handbal, popice și tenis de masă. S-a 
prepus ’degrevarea Clubului sportiv muncitoresc de 7 secții (gimnastică, moto, judo, turism, 
șan, ba’schăt și schi), urmîftd ca ele să fie transferate unor asociații din municipiu.

Majoritatea antrenorilor ș? instructorilor care activează in județul Caraș-Severin pres
tează oi munca de ^calitate, rezultatele fiind cele planificate și chiar superioarî. Este 
votoa de. Tomq Guță și’ Daniel Mayer - atletism. Ion Reinhardt — fctbal. Ion Schuster - 
natale,) Eîisabetț»- Mpnteanu — gimnastica, Nicolae Birzan — box, Ion lonescu și Nicola 
Giurgiu — Ju^te. . 6 f .

Deși S-.aut înregistrat progrese in pregătirea șî instruirea sportivilor — mai ales ale 
fotbaliștilor âfe Id FîC.M. (unde volumul efortului și calitatea pregătirii tehnico-tactice 
se apidăie^mult de cerințele fotbalului modern) - ies, totuși, în evidență serioase defL ' 
cierițe alei’antrenorilor în -conceperea, organizarea și desfășurarea procesului de ăntre- 
namenv-Prinei,pajul .neajuns țțenstă .în faptul că PROBELE Șl NORMELE DE CONTROL 
N'J.CONSTITUIE CR-l-TER‘1 ,DE APRECIERE (cazul antrenorului de notație Francisc Konig, 
pentru £are acestea au o. funcție formată), nu puțini fiind antrenorii care afirmă că ei 
sî.nt .capabili" sq. cpreCie^c ,^din ochi" calitățile sportivilor. Este, de asemenea, prea mare 
decotaj-.il d'.ntVe realitate și cerințe în privința numărului orelor de antrenament impus do 
obținerea marii performante. Rezultă că la Școala sportivă se realizează anual 200—250 
de âre !de’f antrenament, iar la C.S.M. 300—350, față de 1000—1200 necesare obținerii de 
rezultate competitive, pe pian internațional. Mijloacele folosite în antrenament sînt, în 
general', puține șl șqblonizate, ceea- ce tace ca lecțiile să fie monotone, plicticoase A- 
firmațîa este valabilă îndeosebi la giupele de copii.

Eliminarea carențelor amintite este o acțiune ce se impune a fi întreprinsă de ur
gență, motiv pentru care s-a cerut să se ia măsuri atît în ceea ce privește consolidarea 
procesului de reașezare a aclivității de performanță, pe plan local, cit și îmbunătățirea 
și dezvoltarea în continuare a bazei materiale.

o 
se

nouă orî.ntare in ocu*.'.ateo de 'performanța a 
poate vorbi de a attâ viziune in acest domeniu,

ACTIVITATE DIVERSIFICATĂ,
CU CARACTER PERMANENT

și al profesorilor de educație fi
zică — un sistem competițional 
desfășurat de-a lungul întregului 
an de invățămînt, 
majoritatea 
aceste zile . . _
fășurare a IV-a ediție a „Cupei 
școlilor44, la 
za rezultatei 
un număr de puncte care, prin 
adiționare pe fiecare ramură, sta
bilește școala ciștigâtoare. Este 
de remarcat făptui că întrecerile 
sint coordonate de COMISII O- 
RASENEȘTI ALE ELEVILOR $1 
SINT ARBITRATE, EXCLUSI
VITATE. DE UN tO£P DE 160 
DE SCOLARI . lfsSTRUIȚI ÎN 
ACEST SCOP.

O competiție inițial comemora
tivă. cum este „Cupa Zeno Dra- 
gomir- la atletism, a fost trans
formată intr-o competiție cu larg 
caracter de masa care se înche
ie, de fiecare dată, cu descoperi
rea unor sportivi școlari talen- 
tați, unii dintre ei (Maria Musta
ță, Mariana Ambruș. Octavian 
Șandru, Gheorghe Gherga, Adrian 
Tațiuc) fiind incluși în loturile de 
juniori ale țării.

în frunte cu directoarea Liceu
lui agricol din Oravița, ing. agro
nom Aurelia Stoia, întreg corpul 
didactic sprijină activ și îndrumă 
elevii în practicarea sportului. La 
orele de educație fizică se lucrea
ză diferențiat, elevii sănătoși su- 
punîndu-se 
iar cei cu 
mante — practicând exerciții spe
cifice. ; '

Chiar în curtea liceului, prin 
munca elevilor și a cadrelor di
dactice, a fost amenajată o bază 
sportivă formată din terenuri de 
fotbal, handbal, volei, minifotbal, 
precum și o pistă pentru învăța
rea conducerii tractoarelor, folo
sită și ca pistă de atletism. Ală
turi, pe terenul de fotbal al aso
ciației sportive C.F.R., echipa li
ceului își desfășoară antrenamen
tele și meciurile din campionatul 
școlar. De altfel, această asociație 
patronează activitatea sportivă 
din liceu, avantajele fiind de am
bele părți : elevii beneficiază de 
asistență calificată și de terenu
rile asociației, iar aceasta are o 
pepinieră de nădejde printre

. la care aderă 
elevilor. Chiar In 

este in curs de des-

10 discipline. Pe ba
ilor obținute se acordă

programului normal, 
diagnosticuri neaiar-

Poate fi reținută și experiența 
dobîndită de colectivul âe la 
Școala generală nr. 1 din Moldo
va Nouă. Profesorul Constantin 
Sima, directorul școlii, ne relata 
că s-a reușit amenajarea unor te
renuri și a unei săli de sport.

In unele licee și școli generale 
există o experiență valoroasă în 
legătură cu modul cum sint privi
te scutirile medicale. La Școala 
generală nr. 1 din Oravița, din 
4 o de elevi doar 12 aii fost scu
tiți de frecvență La orele de edu
cație fizică și de activități spor
tive în 1973, iar în acest an din 
501 numai unul singur a primit 
certificat de scutire; procentajul 
este scăzut (sub 1 Ia sută) și la 
Liceul pedagogic din Caransebeș, 
la Grupul școlar forestier (3 la 
sută), precum și la Liceul nr. 2 
din aceeași localitate. întrucît — 
după cum se poate constata — 
Caransebeșul deține inițiativa, 
l-am rugat pe prim-vicepreșe- 
dintele C.O.E.F.S., Petru Savu- 
lescu, să ne împărtășească din 
această experiență. „Cu sprijinul 
inspectoratului de invățămînt și 
al medicilor am stabilit o comisie 
care hotărăște scutirea, 
vizează pe certificatul 
dacă 
sau 
felul
care 
grupul mare al 
sport fără vreo opreliște de ordin 
medical**.

Condițiile naturale dintre cele 
mai favorabile și atrăgătoare ale 

 .iî

Gheorghe Gherga Țoicum în lotul 
național de juniori) pe locul I pe 
podium, ciștigățor al probei de 
1500 m în ^Memorialul Zeno 
Dragomir^ ediția din acest an

Se pre- 
eliberat

elevul este scutit TOTAL 
PARȚIAL și se recomandă 

exercițiilor. Progresiv, cei 
inițial sînt scutiți intră in 

elevilor ce fac

împrejurimilor Reșiței nu puteau .x i ...... cej
----- ------- „— ,— în aer 
liber. De aici, dar și din certitu
dinea .că. alergările pe teren va
riat constituie un bun exercițiu 
fizic, s-a născut inițiativa -Cir
cuitului de crosuri- pentru elevii 
reșițeni. De la începerea și pînă 
la închiderea anului școlar, elevii 
de la liceele și. școlile generale 
iau parte la 12—14 alergări. Tra
seul de pe Valea Țîrovei fiind în 
vecinătatea Liceului mecanic din 
Reșița, acesta este, de fiecare da
tă, și gazda concurenților. Sălile 
de clasă devin vestiare conforta
bile, iar la cantină se servește 
ceai fierbinte. După cum ne. spu
nea profesorul Viorel Sriioleanu. 
la fiecare din cele două-trei cro- 

. suri lunare „iau parte 800—1 500
de elevi.’ j J : 1 '.

să rămină nevalorificate 
care îndrăgesc mișcarea

ÎN GBUPE, ATELIERE, SECȚII...
® Se înmulțesc întrecerile la nivelul verigilor de bază ale produtț ei

DE LA COBORIREA DIN... CĂRUCIOR

1
I- - AX- s».' ..... > ...:Sffi ir

Citeva dintre asocia
țiile sportive din între
prinderile și instituțiile 
din județ au obținut 
rezultate • frumoase in 
îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din Hotă
rirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind mutarea 
centrului de greutate a 
activității in grupe, a- 
teliere. secții. De 15 
ani. de cînd activează 
ca președinte al aso
ciației C.F.R. din Ora
vița, inginerul Ion Fre
er up și-a întărit convin
gerea că oamenii, chiar 
după ce ies din tură, 
sint dispuși să-și rezer- 

o parte a 
practi-

PlHĂ DUPĂ VÎRSTA PENSIONARII
O EXPERIENȚA CE TREBUIE EXTINSA LA TOATE GRĂDINIȚELE 

Șl CASELE PENSIONARILOR
Pentru cei mai tineri și pentru cei 

mai vîrstnici locuitori ai Oraviței și 
ai Caransebeșului au fost găsite for
me atractive de practicare a exerci
țiilor fizice. Micii locatari ai grădini
ței cu orar normal din Oravița — co
piii de 4 și 5 ani — fac sport, și încă 
în modul cel mai serios ! După con
sultări cu medicii, au fost stabilite 
trei forme : gimnastica de dimineață 
și la oricare oră de peste zi cind ei 
dau semne de oboseală, gimnastica 
la aparatele instalate în parcul spe
cial amenajat și, în fine, plimbări, 
pe jos cu traversarea unor pomi cul
cați la pămint, trecerea peste mici 
cursuri de apă. De cînd s-a terminat 
amenajarea bazinului pentru copii al 
ștrandului C.F.R., locatarii grădiniței 
au un mijloc în plus de a face sport. 
Deocamdată, supravegheați foarte 
îndeaproape, mai mult de jumătate 
din cei 100 de copii au învățat să

înoate. „Obișnuindu-i cu practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice — 
ne spunea Ioana Cicloca, directoa
rea grădiniței — copiii cresc armo
nios, iar sănătatea, așa cum este 
dovedită de medici pe bază de ob
servații, li se consolidează in ritm 
rapid".

La cealaltă extremă a vieții, mode
lul activității pensionarilor din Ca
ransebeș poate fi pretutindeni urmat. 
Din inițiativa citorva iubitori ai miș
cării, Solomon Moraru, Gh. Coro- 
iescu, Teodor Trulea și C. Alexan- 
drescu, a luat ființă un club spor
tiv. in program — care se îndeplineș
te cu meticulozitatea de care îi știm 
capabili pe cei în vîrstă — figurează 
excursii pe jos. Dar ceea ce aprecia
ză în mod deosebit grupul de pen
sionari sînt partidele de pescuit, spre 
care se merge pe jos, cale de 10 
kilometri...

Unul din seria „Circuitelor de 
cros" desfășurat in împrejurimile 

Reșifei

Realizările obținute 
masă din județul 
mul rînd. nrmnrpn

ve imediat 
timpului liber 
cărli sportului Se înțe
lege, cu condiția găsirii 
formelor preferate. îm
preună cu consiliul a- 
sociațlei, președintele 
de la C.F.R. Oravița a 
intuit aceste modalități, 
întrecerile între unită
țile „Mișcare", „Revi- 
zie“. „Clădiri", „Po
duri", „Depou" au de
venit frecvente. Mulți 
lucrători vin aproape zi 
de zi pe terenurile de 
sport. Tot ei sînt aceia 
care au pus umărul la 
amenajarea terenurilor 
pentru fotbal, handbal, 
volei și tenis.

Cind conducerea în
treprinderii are un ori
zont atit d« larg, pre- 
ocupindu-se să le ofere 
muncitorilor și posibi
lități de practicare a 
sportului în timpul li
ber nu se poate să nu 
se obțină rezultatele 
dorite. O astfel de con-

ducere există la .Între
prinderea minieră ?4ol- 
do\a Nouă. Duminicile 
cultural-sportive "(orga
nizate la Pirva Reca, 
Iagodărie, Ostrov $i 
Grota Haiducească) 
cuprind deplasarea : pe 
jos. cale qe 10—15 km 
dus și întors, precum 
și organizarea la locu
rile respective a nu
meroase competiții. Se*** 
parat au loc întreceri 
In cadrul campionatu
lui intern Ia fotbal, vo
lei și șah. In fruntea 
acțiunilor se situează 
chiar conducătorii între
prinderii : ing. Efthnie 
Cartianu și Constantin 
Tonceiescu, președintele 
asociației sportive. Pri
marul din Moldova 
Nouă, Gh. Damian, 
controlează și îndruma 
această activitate, pe 
care o consideră. pe 
bună dreptate, o pro 
blemă socială foarte 
importantă.

Sînt peste 20 de ani 
de cînd Conrad Maxi
milian este instructor 
voluntar al asociației 
„Foresta" din comuna 
Zăvoi. Baza sportivă — 
formată din 
fotbal, grupul 
terenuri de 
volei, tenis și un 
ren de fotbal 
antrenament — 
realizată prin 
patriotică. De 
nu ne-a surprins 
vedem, chiar în 
vizitei noastre ' Ia zăvoi, 
mai mulți muncitori lu- 
erind — în timpul lor 
liber — pe : șantierul

teren de 
social, 

handbal, 
alt te. 
pentru 
a fost 
muncă 
aceea, 

să 
ziua

nbîj .popicarii, nu ne-a 
surprins ,sâ constatăm 
că echipă de îotbal ce 
activează in campiona
tul județean este for
mată numai din jucă
tori proveniți din echi
pa de tineret, că echipa 
de juniori are-în com
ponență, în exclusivi
tate, fotbaliști din e- 
chipa de pitici.

Un trio pentru caro 
sportul înseamnă o ac
tivitate. serioasă în spri
jinul sănătății muncito
rilor, al recreării aces
tora și al împrospătării 
forțelor după timpul de 
muncă, l-am întîihit la 
Combinatul de prelu
crare a lemnului din 
Caransebeș : inginerul 
Ion Manea, președinte
le asociației sportive, 
Gh. .Hîrtie, președintele 
comitetului sindicatului 
și Henrich Zimerman, 
directorul întreprinde
rii. Tn cadrul grupelor 
din secțiile ..Mobilă- și 
,,P.A.L.“ se desfășoară 
întreceri la handbal șl 
volei, acestea inc hei n- 
du-se cu înminarea u- 
nor trofee celor mai 
buni sportivi. La pa
noul asociației sînt ex
puse în fiecare lună 
fotografiile învingători
lor, precum și progra
mul manifestărilor din 
calendarul asociației. 
Rezultatele întîlnirilor 
inter-secții, afișate de 
asemenea cu 'regulari- 

sînt menite sâ
stimuleze si mai mult 
•ambițiile și pasiunile...

tate,

in activitatea
Caraș-Severin sînt, în pri- 

----- mul rînd, urmarea unei colaborări bune intre fac
torii de resort. Adoptarea unor forme atrăgătoare și, în 
același timp, simple și necostisitoare de practicare a 
exercițiilor fizice de către un număr mare de oameni 
poate fi considerată cheia succeselor, intr-adevăr din 
discuțiile pe care le-am purtat cu lucrători, cadre didac
tice, elevi, am desprins faptul că majoritatea lor 
frecventează stadioanele deoarece au ajuns la con
vingerea că găsesc in sport un leac împotriva bolii 
secolului : sedentarismul. Dar pentru a se ajunge la 
această convingere, organele teritoriale pentru e- 
ducație fizică și sport au îndrumat în mod calificat 
ți permanent asociațiile din întreprinderi și instituții, 
din școli, de Ia sate. \

Este, de asemenea, pozitiv faptul că s-a apelat la

sportiva de cadrele didactice cu calificare superioară pentru ca 
de experiența ți cunoștințele acestora să beneficieze 
amatorii de a practica sportul. La rindul lor, multe 
asociații ce dispun de o bază materială corespunză
toare patronează activitatea din școli.

înfăptuirile prezentate in scurtele noastre însem
nări sint și urmarea muncii pline de dăruire, in a- 
proape toate localitățile județului, a unui număr în
semnat de activiști obștești precum și a sprijinului 
acordat de majoritatea conducerilor unităților pro
ductive și a directorilor școlilor generale și liceelor.

Pagianâ realizată de
Ion GAVRILESCU

Sportul Pag, o



STARTUL REPREZENTATIVEI NOASTRE lN CAMPIONATUL EUROI
O NOUĂ TENTATIVĂ

DE AFIRMARE!
începerea unei competiții de anvergură a fotbalului european, 

in care reprezentativa țării noastre se prezintă însoțită de speran
țele a sute de mii de iubitori ai fotbalului, ne prilejuiește cîteva 
reflecții privind căile pentru o cit mai bună reprezentare a fotba
lului nostru pe plan internațional, ridicarea cotei valorice a acestei 
prezențe — deziderat pus cu stăruință in fața antrenorilor, jucă
torilor, a tuturor tehnicienilor noștri.

Proba la care va fi supusă echipa noastră națională în compe
tiția deschisă echipelor naționale din Europa nu e cu nimic mai 
prejos decît aceea din preliminariile mondiale. Putem foarte bine 
compara actuala serie șl cu aceea din calificările ediției 1974 a 
întrecerii supreme dar, mai cu seamă, cu cea a ediției mexicane. 
Cele trei selecționate care vor da replica naționalei noastre repre
zintă toate gradele de valoare din fotbalul continental. în primul_ 
rind, echipa Scoției, socotită de mulți tehnicieni, după prestația sa 
la Weltmeisterschaft, printre primele cinci formații ale continen
tului. Reprezentativa spaniolă, emanație a unui fotbal bogat în ele
mente talentate, care realizează și o evidentă tentativă de moder
nizare a jocului său, constituie și ea o echipă în stare de cele mai 
înalte performanțe. Să nu uităm, de altfel, că ea deține unul din
tre cele patru titluri atribuite pînă acum de campionatul european, 
și anume cel al ediției, a II-a. în fine, uhsprezecele danez, primul 
adversar al tricolorilor, a demonstrat, dintotdeauna că poate răs
turna orice pronosticuri. în multe din grupele preliminarii, selecțio
nata daneză a avut un rol de „judecător" tocmai prin aceste rezul
tate contradictorii. Una dintre cele mai recente dovezi e chiar jocul 
care a inaugurat competiția în grupa a IV-a, cel cu Spania, in 
care jucătorii danezi au fost învinși deși n-au fost cu nimic infe
riori reputaților parteneri.

în această companie selectă, echipa noastră națională încearcă 
să reabiliteze și nereușita sa din preliminariile Weltmeisterscbaft- 
uiui. Formula pe care b aliniem are puține noutăți față de clasica 
formație a ultimilor ani. Din păcate, noua generație nu a impus 
încă o serie de candidați de o certă valoare, așa că vechii inter
naționali (Lucescu, Dinu, Nunweiller, Dumitru, lordănescu, Anto
nescu, Răducanu) sînt chemați mai departe să- reprezinte fotbalul 
nostru, alături de mai proaspeții titulari numiți Kun, Sătmărea- 
nu II, Cheran și Anghelini. Dar, in continuare, așteptăm cuvîntul 
tinerei generații și unul.dintre prilejurile de exprimare ale acestui 
cuvînt e chiar partida de astăzi, a selecționatelor de tineret (23 
ani), cînd vrem să vedem că un Alulțescu, un Dudu Georgescu, un 
Mateescu, un Dumitriu IV, etc. se bat cu ajnbiția specifică vîrstei 
lor spre a urca treapta spre prima repwi<ntativă. E una dintre 
condițiile reușitei de viitor a echipei naționale, această întregire 
a lotului cu cei mai autorizați reprezentanți ăi tinereții. Intrarea in 
familia echipei naționale, de care s-a vorbit atît de mult, se lasă 
insă prea mult așteptată din partea doritului masiv grup de ti
nere talente.

Condițiile puse de performanta în fotbalul actual vorbesc insă 
și despre necesitatea modernizării activității acestuia la absolut 
toate capitolele sale, pornind de. la principiile de pregătire, care cu
nosc așa de radicale revizuiri, și pină la formulele campionatului și 
ale vieții organizatorice.

Fotbalul nostru are nevoie de aplicarea cu mult curaj a tuturor 
Ideilor inovatoare, izvorite dinir-o reală competentă, urmărind cele 
mai propice forme și mijloace aplicate de fotbalul de pretutindeni 
spre a menține ritmul foarte viu al evoluției acestui sport. Realită
țile de care pomenim ne sînt mereu amintite, ne sînt subliniate 
de fiecare contact cu echipele de peste hotare, cum sînt și jocu
rile de astăzi și miine, cum au fost recentele participări la cupele 
europene inter-cluburi, cum vor fi și apropiatele reîntilniri 
aceste așa de pretențioase competiții.

Sintem convinși că numai printr-o permanentă receptivitate 
tot ce este nou și constructiv vom ajunge ca fotbalul românesc 
se plaseze într-o poziție de frunte în ierarhia europeană, justificind 
astfel atît condițiile de care se bucură pentru dezvoltarea sa, cit 
și marea popularitate pe care o cunoaște și la noi, ca in atitea 
alte țări de pe glob. Cu aceste gînduri, urăm in primul rind o 
comportare demnă de componenții unor reprezentative, atît „cade- 
ților“ care intră astăzi in arenă cit și incercaților noștri interna
ționali (care au mai adus — de altfel — frumoase satisfacții fotba
lului românesc) în confruntarea lor de miine cu cei mai buni jucă
tori ai Danemarcei. Și sintem convinși că un rezultat satisfăcător 
va răsplăti eforturile selecționaților noștri.

ECHIPA NOASTRA Dl TINERET 
ÎNFRUNTĂ FORMAȚIA SIMILARĂ 

A DANEMARCEI
Astăzi, pe stadionul Dinamo, la ora 15,15

Cînd citiți aceste rînduri, e- 
chipele de tineret ale României 
și Danemarcei și-au încheiat prac
tic pregătirile pentru confrun
tarea lor din această după-amia- 
ză. Echipa noastră, cu toți jucă
torii valizi, a avut ieri un pro
gram structurat pe două direc
ții : fortificare psihică și reglaj 
fizic, efectuîndu-se o excursie (pe 
alocuri, în alergare) în pădurea 
Băneasa. Antrenorul Cornel Dră- 
gușin ne-a comunicat formația 
pentru meciul de azi : Jivan — 
Grigore, Cazan, G. Sandu, Lucuță 
(Mateescu) — Dumitriu IV, Dudu 
Georgescu — Atodiresei, Mulțes- 
cu, Năstase, Ion Ion (Crișan). 
'„Secundul", Ion Nunweiller, care 
a asistat la al doilea antrena
ment al formației adverse, ne-a 
relatat părerea sa despre meciul 
de astăzi : „Reiese clar că danezii 
sînt adepții marcajului strict, că 
forța lor fizică nu poate fi negli
jată. Această echipă de angaja
ment cert va putea fi contra
carată numai printr-o organizare 
judicioasă a jocului, prin disci
plină tactică, prin valorificarea 
presupusei noastre superiorități 
tehnice. Conducerea delegației

ROMANIA - DANEMARCA
(Urmare din pag. 1)

pe teren 7 dintre cei 11 jucători 
români care au evoluat la Co
penhaga. Ia 10 octombrie 1971.

KUN

Este vorba de Răducanu, Cheran, 
Dumitru, Dinu, Lucescu, Radu 
Nunweiller și lordănescu.

După cum se vede, lumea fot-

balului nu este prea mare. Oa
menii se reîntîlnesc și își încear
că din nou șansa.

în sinul echipei noastre, jucă
torii sînt hotâriți să depășească 
dificultățile din ultima vreme. 
„Tricolorii* se simt bine. Locuiesc 
ja hotelul Bel Air intr-o zonă 
liniștită, departe de centrul ca
pitalei daneze. Dumitru Se simte 
refăcut după întinderea ușoară 
contractată joi pe terenul Steaua. 
Dată fiind ora tîrzie la care a 
ajuns echipa, primul contact 

'cu gazonul stadionului „Idraet- 
spark" se va face sîmbătâ la 
ora 11.

Aici, la Copenhaga, presa da
neză a realizat un scurt ..refe
rendum* la care au participat 10 
comentatori reprezentînd cinci 
ziare, patru au indicat jocul egal, 
iar șase — victoria României. 
Acest scepticism al gazdelor poa
te, fi echivalent, însă, cu o tra
dițională atitudine de prudență, 
deoarece acum trei ani presa și-a 
exprimat un punct de vedere 
similar care, din păcate pentru 
noi, â fost infirmat.

Echipa Danemarcei, deși nu a 
primit o formă definitivă, nu 
are prea multe variante — după 
cum se susține aici. Este 
lă înlocuirea lui Seneca 
nielsen in apărare.

In linia ofensivă, „vest-germa- 
nii“ Simonssen și Hening Jensen 
vor fi înlocuiți — prin forța îm
prejurărilor — belgienii"
Lund și Nielsen.

posibi- 
cu Da-

a

Foto :

15 
de 
pe 
de

Echipa de tineret 
a Danemarcei, 
înainte de pleca
rea intr-un tur al

Bucureștiului

■

D. NEAGU

!
• •••

Pe un teren de peste hotare, 
miine, la Copenhaga, va cădea 
un vechi record din palmare- 
sele fotbalului românesc : re
cordul (48) în materie de se
lecționări, deținut de la 20 oc
tombrie 1939 de Iuliu Bodola

De 35 de Ani, așadar, năzu
ința tuturor acelora care au 
prins să îmbrace tricoul pri
mei noastre reprezentative, 
îndeosebi a celor niai tineri, 
a mers spre doborirea recor
dului. Au fost multi dar. de
sigur. numai de partea unuia 
singur avea să fie succesul. 
De partea lui MIRCEA LU
CESCU Care an de an adăuga, 
la talent și alte virtuți — 
djrzenie. perseverență, vitali-*, 
tate. menite să-i confere în 
cele din urmă reala valoare.

Debutul lui M. Lucescu — 
vă mai amintiți ? — s-a pe
trecut, cu opt ani în urmă, 
tot într-un meci, contînd pen
tru preliminariile campionatu
lui european (România — 
Elveția 4—2. la 2 noiembrie 
1966). cum este și acesta de 
miine cu Danemarca. Firește, 
de atunci Mircea Lucescu a- 
jucat multe meciuri. însă doar 
cîteva îi vor rămjne neșterse 
în memorie : aceia de la 
ianuarie 1969, data actului 
naștere a „echipei de 
Wembley", cînd „căpitanul 
pe Wembley". Mircea Luces- 
cu, reușea împreună cu co
echipierii săi un 1—1 în depla
sare cu campioana mondială 
en-titre ; jocul de la 16 no-

aaQBBaaanifi

iembrie 1969; cînd tricolorii 
șe calificau, în dauna Greciei, 
pentru turneul final al 
C. M., ediția mexicană : în 
sfîrșit, partida disputată la 17 
aprilie anul acesta, cînd an
trenorii V. Stănescu și R. Cos
moc apelau din nou la ser
viciile luj pentru turneul sud- 
american al reprezentativei. 
Lucescu a revenit și a... ră
mas.

Miine. la Copenhg^ga, Mir
cea Lucescu va îmbrăca pen
tru a 49-a oară tricou] echipei 
naționale, lăsînd jn urmă re
cordul vechi de 35 de ani. 
Fie ca această partidă să în
semne pentru el un dublu 
prilej de aduceri aminte : ziua 
recordului în materie de se
lecționări și ziua victoriei în 
noua ediție a preliminariilor 
campionatului european !

G. NICOLAESCU

ssasasajai

„CAE
DE V]

DINU

a lof
NOS

Portari

RADUCANU Necul
35 meciuri in ec'nipi

IORGULESCU Silvi 
3 A

Fundași

CHERAN Florin (C 
A

ANTONESCU Dum 
- 29 oni - 11

SATMAREANU^* 

23 ani - 2 A

ANGHELINI Teodo 
7 A

DELEANU
25 A

DOBRAU
A

Mijlocași

Augustir

Vcsile (

Ion (5

daneze 
ce, în 
egalitate ar fi mulțumitor, din 
punct de vedere propriu. Noi a- 
firmăm că nu ne poate satis
face decît o victorie, cu atît mai 
mult, cu cit jucăm pe teren pro
priu în această partidă de debut 
din cadrul campionatului euro
pean. Dar sarcina noastră nu va 
fi ușoară".

în tabăra cealaltă, antrenorul 
Ernst Netuka, fost jucător la 
Rapid Viena, va alege pe cei 11 
titulari abia la ședința tehnică

a făcut declarații publi- 
sensul că un rezultat de

dinaintea partidei. Necunoscînd 
valoarea echipei noastre, se ab
ține de la orice pronostic. Dele
gația oaspete a făcut ieri un tur 
al Bucureștiului în autocar, după 
care, la ora 14,30 s-a îndreptat 
spre stadionul Politehnica 
(C.A.M.), pentru o ședință de pre
gătire. Jucătorii danezi, foarte 
conștiincioși în antrenamentele 
susținute, conectați la priza 
meciului, au o gravitate anume, 
accentuată de părerea de rău, 
mărturisită, de a nu putea ur
mări la televizor meciul de du-

minică dintre echipele prime, la 
ora transmisiei ei găsindu-se în 
avionul care-i va înapoia la Co
penhaga

Reamintim că întilnirea echi
pelor de tineret ale României și 
Danemarcei se va disputa astăzi, 
de la ora 15,15 pe stadionul Di
namo. Ea va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Iugoslavia, 
formată din : NIKOLA MLADE- 
NOVICI (la centru), Ivan Rădici 
și Predrag Nicolici.

I. C.

De altfel, față 'de recentul 
meci Cu Islanda se anunță doar 
introducerea fundașului dreapta 
Mortensen.

In această situație, echipa po
sibilă pentru meciul de duminică 
va cuprinde șapte titulari ai for
mației care a jucat împotriva 
Spaniei.

Antrenorii Valențin Ștănescn. 
și Robert Cosmoc intenționează 
să alinieze echipa .utilizată în. ul
timele două jocuri de omogeni
zare, susținute, ășâ cum se știe, 
în compania Steagului roșu (du
minică la Brașov) și unei combi
nate (joi>, pe terenul Steaua).

DUMITRU 
A

DINU Cornel 
A

IORDANESCU 
oni — 20 A

BELDEANU Aurel 
23 ani — 5 A

Atacanți

(D

Ani

NUNWEILLER VI I 
oni - 39 A

KUN Atila (F.C. 
8 A

LUCESCU Mircea 
48 A

TROI Radu (F.C.
7 A

Antrenori : Voient 
bert COSMOC j

A 6-a iNTlLNIRE DINTRE SELECT
ROMÂNĂ SI DANEZĂ

întîlnirilor dintre fotbaTșiii români și ci 
partida de miine, de la Copenhaga, rep 
De remarcat că precedentele 5 meciuri i 

- ca și cea de miine — ele desfâșurînc

Cronica 
prea bogată, 
măr, cifra 6. 
tei oficial —— ,11 .'.M Al'.. ......... - - ..... .1^.1 II .
preliminariilor turneului olimpic. a

în acel an 1963 „olimpicii" noștri au jucat morr 
trei ori cu reprezentativa similară a Danemarcei', c 
final al J.O. de la Tokio fiind mai aspră decît ne-< 
începutul tentativei de calificare. Iată, in ordine cror 
disputat meciurile, marcatorii golurilor șl echipele f

COPENHAGA, 23.VI.1963 : DANEMARCA —
Autorii golurilor : 0—1. Constantin (min. 

17) ; 1—2, Manolache (min. 52) ; i—2, Lnoksen 
2—3, Manolache (min. 64).

DANEMARCA : E. Sorensen — Johansen, _ 
sen, Eliasen, J. Petersen, Berthelsen, O. Sorensen, O 
Enoksen.

ROMANIA : Datcu — Popa, Nunweiller III, ( 
Koszka, Pîrcălab, Varga, Manolache, Constantin, Haic

BUCUREȘTI, 3.XI.1963 : ROMANIA - DANEMA1
Autorii golurilor : 0—1, 0—2, Thorst (min. 1 și 1( 

sen (min. 18) ; 1—3, 2—3, P. Emil (min. 35 și 80).
ROMANIA : Datcu — Popa, Nunweiller III, Ivan, 

Pîrcălab, Constantin, Manolache, Țircovnicu, Haidu.
DANEMARCA : E. Sorensen — Johansen, J. Mad: 

B. Hansen, J. Petersen, Berthelsen, Thorst, O. Mads 
Danielsen.

A fost nevoie de un al treilea rund, pe teren 
stabili echipa care urma să meargă la 
din vara anului 1964. De comun acord, 
avut loc la...

ROMț
5) : 1 
(min.

j. j.

Tokio, în tun 
a treia pârtii

28.XI.1963 :TORINO (ITALIA), _________
ROMANIA — DANEMARCA 1—1 (1-1 

2—1, DUPĂ PRELUNGIRI
Autorii golurilor : l—0. Creiniceanu (min. 34) ; 

(min. 87) • 2—1, Sasu (min. 117).
ROMANIA : Mîndru — Popa, Caricaș, Greavu, 

Pîrcălab, Sasu, Voinea, Constantin, Creiniceanu.
DANEMARCA : E. Sorensen — Johansen, J. Mad 

B. Hansen, Petersen, Berthelsen, Thorst, O. Madse 
Danielsen.

COPENHAGA, 10.X.19Î1 : DANEMARCA — ROM?
Autorii golurilor : 1—0, Boc (min. 2 — autogol 

(min. 11) ; 2—1, Dembrovschi (min. 46).
DANEMARCA : Therkildsen — T. Nielsen, Ar 

Rasmussen, Petersen, Hansen, Nygaard, Olsen, E. N
ROMÂNIA : Răducanu — Cheran, Boc, Dinu, I 

(min. 78 : Pescaru), Nunweiller VI, Lucescu, Dembrov 
69 : Tătaru), lordănescu.

BUCUREȘTI, 21.V.1972 : ROMANIA - DANEMA1
Autorii golurilor : 0—1, Rontved (mm. 30) ; 0—1 

61) ; 0—3, Jensen (min. 64) ; 1—3, Gyorfi (min. 79 
(min. 90).

ROMÂNIA : Ghiță — Pop, C. Olteanu. Vlad, 
Simionaș (min. 46 : Broșovschi), Gyorfi, Tătaru (rr 
Neagu, Mareu.

DANEMARCA : Therkildsen — Rontved, Ahlbi 
Hansen, Rasmusen, Olsen, Nygaard, H. E. Hansen (n 
hansen, Jensen.



ACTUALITĂȚI

Din nou despre problemele juniorilor și copiilor

ALE ACTUALEI LIPSE UE VALORI FOTBALISTICE
Retrospectiva analitică a acti

vității eșalonului de copii și ju
niori — prezentată sub forma u- 

materiale în coloa- 
nostru — ne duce 

că, în ultimul timp.

niori 
nei suite de 
nele ziarului 
la concluzia . _
producția de jucători formați pe 
filiera organizată a celor 46 de 
centre de fotbal existente conti
nuă să fie — mai aies cantitativ 
— sub nivelul posibilităților și al 
așteptărilor.

Cauzele ? S-ar putea enumera 
multe .și foarte diverse. Ceje mai 
importante însă — de care ne 
vom ocupa pe scurt in rindurile 

râmin aceleași 
incă nerozolvate 

nostru : selecția
instruire-cducație. 
prima dintre a- 
activitatea de 

selecție, ni se pare 
formula cu acest 

două principale concluzii 
zultat al unor observații făcute 
în ultimul deceniu, și anume : I. 
restrîngerea în mod simțitor a 
ariei de cuprindere a copiilor 
dornici, dar și apți a se înscrie 
pe calea fotbalului de performan
ță : 2. atitudinea de superficiali
tate în muncă a unor antrenori 
care consideră selecția, nu ca o 
activitate organizată, complexă și 
permanentă, ci ca ceva, ce ține 
de sfera acțiunilor spontane și 
cu caracter de campanie. Asă șe 
face că unii — și nu putini — 
se mulțumesc adeseori cu cuie... 
pică, numai pentru a realiză un 
efectiv pretins de normele de în
cadrare în vigoare^ Firesc deci, 
in aceste condiții, că și materia
lul uman ales în vederea prelu
crării, dai- fără respectarea rigi- 
roasâ a criteriilor de selecție 
(sănătate perfectă. antitudini 
specific fotbalistice, dezvoltare fi
zică) să nu atingă cote valorice 
superioare, conforme cu investi
țiile de muncă și materiale făcu
te în această direcție.

In ce privește procesul instruc- 
tiv-educativ, este de rc— 
faptul că, dosi s-au făcut 
eforturi pe plan 
metodic, 
schimburi de 
rea unor materiale tehnice) pen
tru creșterea calitativă a conți
nutului antrenamentelor. conti
nuă să se mai manifeste în cadrul

ce urmează — 
mari probleme, 
ale saccerului 
și procesul de 
Referindu-ne la 
ceste cauze, la 
depistare și 
util a priiej

- re-

• SELECT ION ATA GUINEEI —
ANCORA GALAȚI 3—0 (3—0). în
continuarea turneului pe care il în
treprinde in țara noastră, selecționa
ta Guineei a jucat din nou la Galați, 
de astă dată cu formația divizionară 
C, Ancora. Oaspeții au ciștigat cu 
3—0, prin golunle marcate de Konc 
in min. 9, 27, 36.
• ASTA ZI, F.c. ARGEȘ — CHE- 

MIE HALLE. Cbemie Halle. »na din 
formațiile divizionare A ale campio
natului Republicii Democrate Ger
mane. a jucat săptâmîna aceasta Ia 
Rm. Vilcea. cu Chimia, și a ciștigat 
cu 1—0 prin golul marcat de Peter 
(min. 36). Astăzi oaspeții vor Intilni, 
in al doilea meci al turneului, pe 
F.C. Argeș. Partida este programată 
de la ora 15.45, pe stadionul „1 Mai* 
din Pitești-

• C.F.R. TIMIȘOARA — U.T. A- 
RAD 1—4 (1—1). Au marcat : Cotee. 
respectiv Broșovschi, Domide (2) și 
Munteanu.
• ARIEȘUL TURDA — A.S.A. TG. 

MUREȘ 3—1 (2—1). Au marcat : Nea- 
gu, Soo, Moș, respectiv Fazekas.
• VULTURII dMPULUNG ' MUS

CEL — F.C. ARGEȘ 3—3 (1—1). Au 
înscris : Popa. Petrache. Bădescu, 
respectiv Radu TI (2) și Jerean.

• DERBY-UL BBAILEAN SE JOA
CA AZI. Partida de Divizia B dintre 
formațiile brâilene Progresul și Chi
mia a fost reprogramatâ, ea dîspu- 
tindu-se astăzi de la ora 15.
• IC OCTOMBRIE. LA GYUL4,

UNGARIA — ROMANIA (JUNIORI). 
Nu au trecut prea multe zile de la 
înapoierea selecționatei noastre de 
juniori din Cuba, unde a participat 
la Turneul Prietenia. șL iată, lotul 
pregătit de antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Vasile Zivoda se va 
reuni din nou. luni, la Arad. Mo
tivul ? Meciul cu _____ 1__l._
Ungariei, de miercuri 16 octombrie, 
găzduit de orașul Gyula. din apro
pierea graniței cu țara noastră. 
Pentru această partidă amicală, de 
verificare a unor jucători noi in 
rill“-le juniorilor „tricolori", au fost 
convocați portarii Cristian. M. Ene 
și Lung, fundașii Zahiu. Vasile. Po
topea, I. Ene, Popa și Bărbulescu, 
mijlocașii Cîmpeanu II. Bălan, Nica, 
Biszoc și Leac, atacanții Telespan, 
A. Ene. Nemțeanu și " 
ciul revanșă va avea 
iembrie, la Oradea
• WMEMORIALUL _______

CEA*. Miercuri s-a disputat Ia Tir- 
goviște finala .Memorialului Con-

S-au întîlnit. foi-
TirgoviȘie 5i oțelul 

au cîști-

star.iin Tabarcea" 
mațiile C. S. T 
Tirgoviște. Divizionarii' B au c'îști- 
gat partida cu 4—1 (1—0), prin go- 
lurile marcate de Niță (min. 11), 
Georgescu (min. 74), Harapu (min. 
76) și Sava (min. 84). respectiv Min- 
eulescu (min. 57). (M. Avanu-
coresp)

Ct MECI INTERNATIONAL DE 
JUNIORI LA SF. GHEORGHE. Ol
tul ST. Gheorghe. una dintre echi
pele fruntașe ale seriei a VII-a a 
campionatului republican 
ori, a susținut, in _____  __
săptămini, pe teren propriu, o 
tilnire internațională :_____
bulgară de juniori Ludogoret Raz- 
grad. Jucînd foarte bine tinerii ju
cători de la Oltul au ciștigat eu 
2—0 (1—0), prin golurile marcate de 
Verh (min. 27) și Feher (min. 65). 
(Gh. Briotă-coresp.).
• In cadrul competiției „me

morialul IOACHIM POPESCU", 
organizată de clubul Sportul studen
țesc. ieri după-amiază pe stadionul 
Republicii s-au disputat meciurile 
Sportul studențesc — Politehnica Ti
mișoara și „U“ Craiova. — Politeh
nica Iași.

In pnma partidă, studenții timișo
reni au reușit să termine învingători 
cu scorul de 2—1 (1—1). prin punc
tele înscrise de Păltinișan (min. 45. 
din 11 m) și Manole (min. 89). Pentru 
Învinși a marcat I. Constantin (min. 
231.

Tn partida-vedetă. după ce, Țară- 
lungj a înscris (min. 12) pentru cra- 
ioveni. Costea a reușit. în min 8S, 
golul egalizator. A urmat executarea 
loviturilor de la 11 m. Au ciștigat 
craidvenii cu scorul de 5—4 (au trans
format : Bălăci, Mincioa-A, Niculescu 
ți Negrită, respectiv, Romila, Toacă 
și Sofian). Programul de miine : ora 
9 : Sportul studențesc — Politehnica 
Iași — pentru locul 3 ; ora 11 : „U“ 
.Craiova — „Poli- Timisoara — fi
nala. (Pavel PEANA)

de juni- 
cursul acestei 

în- 
cu formația

acestora o serie de insuficiențe, 
de erori grave chiar, ale căror 
consecințe se reflectă evident în 
nivelul scăzut al comportării u- 
nor jucători pe plan . competfțio- 
nal. Așa. de pildă, cunoscîndu-se 
deficiențele caracteristice jucăto
rilor noștri, nu s-a impus, totuși, 
orientarea pregătirii către îmbu
nătățirea cali.ăților fizice, a ca
pacității de efort șî însușirer u- 
nei tehnici utile jocului. Regreta
bil este, ue asemenea, faptul că 
la 
copii, 
gărește, 
practica 
ureche44, _ 
accesibilității, 
concordanței 
conținutul instruirii
Jocului ca atare. In categoria a- 
celora care în activitatea 
s-au situat pe o poziție sub ni
velul marilor obligații ale per
formanței. obținînd în consecin
ță rezultate nesatisfăcâtdare, se 
înscrie un mare numâr de clu
buri și asociații, unele dintre ele 
chiar cu o veche tradiție în mun
ca de formare a valorilor fot
balistice : U.T.A., F. C. Constan
ța, F.C.M. Reșița. F. C. palați, 
C.S.M. Suceava, A.S.M. Cugir, 
Chimia Rm. Vilcea, Delta Tuicea, 
Mureșul Deva, Azotul Slobozia...

Și acum eîteva din cauzele... 
cauzelor. Una dintre acestea ar. fi 
însuși modul de selecție și de 

; încadrare
dintre ei lipsiți de calități peda
gogice și a _ *

_tatea .cu copiii și juniorii. In al 
d ilea rind, trebuie amintită’ ma
rea instabilitate a celor încadrați 
în centrele de fotbal și, de aici, 
lip^a continuității in munca cu 
schimbul de miine. De dotat că, 
in ultimii ani, centrele de copii 
șî juniori au devenit un fel de 
refugiu pentru antrenorii plecați 
de la echipele divizionare și 
proape întotdeauna aces'.ia 
considerat drept— o sancțiune 
bligația lor de a se 
instruirea celor mici, 
perioadă de tranziție intre două 
contracte avantajoase 
de seniori. O a treia 
insuficienta locurilor d? joaca, in 
general, și a bazelor sportive, în 
special, la unele cluburi (Rapid, 

Cluj. F. C. Constanța, A.S.A.»

unele centre 
lucrîndii-se 
, a fost permanentizată 

antrenamentelor -după 
ignorindu-se principiile 

individualizării și 
obligatorii dintre 

și cerințele

ț

de remarcat 
unele 

organizatorico- 
(consfătuiri de lucru, 

experiență, dituza-

de juniori și 
încă -meșteșu-

loi

selecție și de 
a antrenorilor, mulți

pasiune pentru activi-

ocupa 
un fe|

a- 
au 
o- 
de 
de

la echipe
cauză ar fi

„CUPA ROMÂNIEI"
etapa din 16 octombrie

C.S. Botoșani — Unirea iași. Chi
mia Vama — Dorna Vatra Dornei, 
Bradul Roznov — Ceahlăul P. Neamț, 
Viitorul Vaslui — Victoria Roman. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Uni
rea Focșani. Dinamo Focșani — Pro
gresul Brăila. Electrica Constanta — 
Dunărea Tuicea. Rapid Fetești — Ra
pid București, Azotul Slobozia — 
Gloria Buzău. Olimpia Giurgiu — 
Progresul București. ROVA Ro
șiori — Voința București, Dacia 
Pitești — Metalul Plopeni. Chi
mia Găiești — Petrolul Ploiești. 
Cetatea Tr. Măgurele — Dina
mo Slatina, Rapid Piatra Olt — 
Recolta Stoicănești. Fulgerul Mag’.a- 
vit — MEVA Drobeta Tr. Severin, E- 
nergia Rovinari — Metalurgistul Sada. 
F.I.L. Orăștie — Știința Petroșani. Mi
nerul Ghelar — Vulturii Textila Lu-

goj. Gloria Reșița — Constructorul 
Arad. Bihoreana Margbita — Reco’ta 
Salonta. Minerul Bălța — C. S. Za
lău. Bradul Vișeu — Minerul Baia 
Mare. Constructorul Bistr.ța — Vi
itorul Tg. Mureș. Viitorul Aluni; — 
A. S. Miercurea Ciuc. Dermata Cluj 
— Ind sirmei C. Turzli. I.CJ.M. 
Brașov — Nitramonia Făgăraș. uPA 
Sibiu — Precizia Săce'.e.

Toate jocurile se dispută în <Tud3 
amiaza zilei de miercuri 16 
brie 1374. de la ora 14,45, pe 
primei echipe indicate.

Toate jocurile terminate la 
te se vor prelungi cu două 
a 15 minute Dacă ~ .
menține și după prelungiri, se va 
recurge la loviturile de la 11 metri 
în condițiile prevăzute de regulament 
(art. 169 punctul e pină la art. 110).

octom- 
terenul

egalita- 
reprize 

egalitatea se

U.T.A.). în sfîrșit, nu trebuie o- 
misă, dintr-o asemenea enumera
re analitică, nici problema cointe
resării antrenorilor care lucrea
ză In centrele de fotbal. Despre 
așa ceva s-a mai vorbit pină a- 
cum, fără a se ajunge însă ia o 
soluție practică și echitabilă. Pă
rerea noastră 
realizarea unei 
munca aceasta, 
dar și foarte 
fotbaliști, este 
sească o modalitate obiectivă de 
stimulare a tuturor celor care pun 
întreaga 
nală și pasiune pentru creșterea 
fondului de

este că, pentru 
finalități reale in 
atit de discutată 
dificilă, cu 
nevoie să

ti nerii 
se ga reprezentativa

lor pricepere profesio-

valori al fotbalului
nostru. Ar fi o măsură ce și-ar 
dovedi din plin utilitatea și un 
Îndemn 
rodnică
toți acei tehnicieni care activează 
in „laboratoarele" fotbalului de 
performanță.

la mutică susținută și 
perspectivă pentruîn

Mihoi IONESCU

Chitara. Me- 
loc la 7 no-

C. TABAR-

• MEMORIALUL „CRISTIAN STA- 
TESCU“. La Galați s-au disputat vi
neri primele partide din cadrul ..Me
morialului Cristian Stătescu". Ast
fel. Dunav Ruse a întrecut selecțio
nata Guineei cu 4—1 (3—1), golurile 
fiind înscrise de Kovatccv, Vailarov. 
Stance v, Todorov și respectiv Alio-u, 
iar F. C. Galați a învins Spartak 
Pleven cu 3—1 (0—1), pentru echipa 
locală marcînd Dumitriu Iir (2). Ene 
și Lukanov pentru echipa bulgară. 
Duminică se va disputa finala între 
cele două echipe învingătoare. (T. 
siriopol — coresp. județean).

CAMPIONATUL EUROPEAN LA „ORDINEA ZILEI*
• Nici un rezultat cu adevărat surprinzător pină acum • Astăzi și miine, cinci partide din diverse grupe

• Bogat program de jocuri pină la sfirșitul anului

Cunoscutul atacant al lui Leeds, Lorimer, va fi 
sigur titular al echipei Scoției in meciul acesteia 
cu Spania, de la 20 noiembrie (partidă din grupa 

selecționatei noastre)
Ccrnp io na tul european intra în plin pe 

agenda competițională așa că a deve
nit util ca. eh-ar in preziua debutului 
reprezentativei României in această com
petiție a echipelor naționale de pe botrî- 

prezentem 
ODt grupe 
înglobează

nul nostru continent, să vă 
situația programului din cele 

. ale sferturilor de finală care
30 de selecționate.

Pină acum, s-au desfășurat 
tîlniri. Vi le vom reaminti ;

puține ir-
Austria -

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PEN

TRU COMPLETAREA ȘI DEPU
NEREA BULETINELOR LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA, 13 OCTOMBRIE 
1974. MAI MULTE BULETINE 
MAI MULTE ȘANSE DE CIȘTIG.

în atenția participanților la 
Pronosport

Se aduce la cunoștința partici- 
panților la concursul Pronosport 
din 20 octombrie 1971 că în pro
gramul de concurs au intervenit 
următoarele modificări î

— Meciul VI. Steagul roșu — 
Olimpia S.M., se înlocuiește cu 
meciul Lazio—Sampdoria ;

— Meciul VIII. Dinamo — F. 
C. Galați, se înlocuiește cu me
ciul Torino—Cesena.

Programul concursului Prono
sport din 20 octombrie 1974 este 
deci, următorul i I. C.F.R. Cluj
— Jiul ; II. F. C. Argeș — Spor
tul stud. ; III. A.S.A. Tg^ Mureș
— Politehnica Tim.; IV.’Steaua
— Chimia Rm. Vilcea ; V. F.C.M. 
Reșița — Politehnica Iași ; VI. 
Lazio — Sampdoria ; VII. F. C. 
Constanța — „U“ Cluj ; VIII. To
rino — Cesena ; IX. Ascoli — 
Internazionale ; X. Bologna — 
Roma ; XI. Milan — Fiorentina ; 
XII. Ternana — Cagliari ; XIII. 
Varese — Juventus.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 OCTOMBRIE 1974
FOND GENERAL DE CIȘTI- 

GURI i 1.050.544 lei, din care 
357.604 lei report.

EXTRAGEREA I :
90 32 61 15 44 59 28 85 25 

EXTRAGEREA a Il-a i
35 71 6 42 78 53 4 49 10

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel 1 în Ca
pitală începînd de la 21 octom
brie la 11 decembrie 1974, inclu
siv ; în țară de la 24 octombrie 
la 11 decembrie 1974. Prin man
date poștale plata cîștigurilor va 
începe de la 24 octombrie 1974.

Goților 2—1 
a li-o);
- Irlanda
2-1 (III) ;

(•n 
Nor-

de 
Do

Țara 
grupa 
regia 
Nord
nemarca — Spania 
1-2 (IV); Finlanda — 
Polonia 1—2; Finlan
da - Olanda 1—3 : 
Polonia — Finlanda 
3-0 (toate in grup'i 
a V-a) ; islanda - 
Belgia 0-2 (VII). Nici 
o veritabilă surpriză 
— cum se vede — m 
oceaslă suită de sco
ruri. Poate reușita e- 
ch.pei spaniole la 
Copenhaga să sur
prindă in oarecare 
măsură. dar ea nu 
poate fi, totuși, soco
tită drept un rezultat 
contra „calculului
hirtiei", dat fiind bu
na cotă a echipei 
Spaniei pe plan inter
național. fn privința 
acestei întilniri. vom 
relua o informație 
din capitala daneza 
asupra contestației pe 
care forul din Co
penhaga a făcut-o in 
privința jucătorului 
spaniol Martinez. Cum 
se știe, acesta este 
născut în Argentina 
și, dacă nu deține 
naționalitatea soanio- 
15, nu ore drept de 
joc în echipa Spaniei. 
Contestația e in cer

cetarea unei comisii spec'al alcătuite de 
U.E.F.A. și sâptâmina viitoare vom cu
noaște decizia ocestei comisii.

Astăzi și miine. zile pline în multe 
dintre serii. Vor avea loc nu mai puțin d# 
cinci partide, după următorul program :

Astăzi : R.D. Germană — Islanda si 
Belgia - Franța, ambele partide din gru- .

Debut furtunos in

ZILE GRELE PENTRU
BOLOGNA, 11 (prin tefon). — E- 

coul celor 3 partide — surpriză din 
prima etapă a campionatului italian 
de fotbal nu s-a stins încă. Echipele 
care au fost blocate (Juventus, mai 
intii, apoi Inter și Milan), împotriva 
pronosticurilor din ajun, caută cu 
disperare .medicamentul- care să le 
repună pe picioare. Scorul de 1—2 
înregistrat de Juventus la Bologna a 
surprins întreaga Italie, întrucît se 
știe că torinezii au foarte mulți sim- 
patizanți în toată peninsula. înfrîn- 
gerea alb-negrilor nu are circum
stanțe atenuante decît. poate, prin 
penalty-ul ratat de Cuccureddu. Fi
indcă, dacă Juventus juca fără Sci- 
rea („libero“)i în schimb Bologna 
nu-i avea pe stoperul Bellugi (acci
dentat serios la Varșovia în meciul 
cu Gwardia). pe fundașul Rimbano 
(suspendat pentru prima etapă, pe
deapsă primită în ediția trecută a

pa a Vll-a. Joc foarte dificil pentru se
lecționata franceză. Nu numai pentru 
faptul că intîinirea are loc ta Bruxelles, 
dor moi cu seamă fiindcă selecționata 
belgiană e un veritabil coșmar pentru 
unsprezecele francez, asupra căruia are 
numeroase victorii, multe înregistrate și 
la Paris. Antrenorul Ștefan Covaci crede că 
va întrerupe acest șir de succese belgie
ne, bazat pe forma bună a selecționatei 
pe care o conduce, dovedită și *n acel 
joc cu Polonia (2—0 la Wroclaw). Celălalt 
meci. R.D. Germană - Islanda, nu poate 
pune mari probleme echipei de sub direc
ția lui Buschner, cu toată scăderea ei 
de formă din ultima vreme (vezi acel 1—3 
de la Praga, cu selecționata Cehoslova
ciei sau acel dificil 2—0 cu neexperimen- 
tato echipă a Canadei).

Miine ; DANEMARCA - ROMANIA (gru- 
□o a IV-c), Luxemburg — Ungaria (VI) 
și Bulgaria — Grecia (VIII). Partidele de 
la Copenhaga și Sofia sint echilibrate și 
pat avea un rol important pentru clasa
mentul final al grupelor respective.

Programul pină la sfirșitul anului e bo
gat și ei ne prezintă două veritabile ,,zile 
de virf“, la 30 octombrie și 20 noiembrie, 
cind au loc moi multe întilniri. Dar iată, 
oe serii, ce meciuri se vor mai juca pină 
la 1 ianuarie 1975, in afara celoi aminti
te mai sus : GRUPA I ; Anglia — Cehoslo
vacia (20 octombrie) și Anglia - Portu
galia (20 noiembrie). GRUPA A H-a : 
Țara Galilor - Ungaria (30 octombrie) și 
Țara Galilor - Luxemburg (20 noiembrie). 
GRUPA a Iii-a : Iugoslavia - Norvegia și 
Suedia — Irlanda de Nord (la 30 octom
brie). GRUPA A IV-A ; Scoția - Spania 
(20 noiembrie) .GRUPA A V-A: Olanda - 
Italia (20 noiembrie). GRUPA A Vi-A ; 
Irlanda — U.R.S.S. (30 octombrie), Turcia 
— Irlanda (20 noiembrie) și Turcia — 
Elveția (1 decembrie). GRUPA A VII-A: 
Franța — R.D. Germana (16 noiembrie) și 
R.D. Germană — Belgia (7 decembrie).' 
GRUPA A VIII-a : Grecia — R.F. Germa
nia (20 noiembrie). Grecia - Bulgaria 
(13 decembrie), Malta - R.F. Germania 
(29 decembrie).

campionatul italian

MARILE FAVORITE
-Cupei Italiei") și pe căpitanul Bul
găreai (nevindecat după o lovitură 
ia genunchi). Duminică, Juventus se 
află în fața unui alt test important, 
meciul cu Milan, una dintre cele 
„trei mari" care și-au decepționat 
suporterii, neizbutind să desfacă a- 
părarea Sampdoriei pe „San Siro“.

Cea de a treia decepție : Inter, care 
a făcut minuni în Cupă, dar a su
ferit o înfrîngere răsunătoare în fața 
tinerei formații Varese. Suarez și-a 
asumat cu gentilețe toate responsa
bilitățile pentru insucces, dar este 
evident că Inter nu se prezintă în 
acest an cu argumentele pe care le-a 
prezentat în sezonul trecut E clar 
că, odată cu apusul lui Mazzola și 
Facchetti, cu plecarea lui Bedin. 
Bumich și Corso a trecut și ..ciclul" 
interist.

CESARE TRENTINI



La Școala sportivă 1 București

OBIECTIVUL PRINCIPAL

I
I

AL SECȚIEI DE VOLEI

PROMOVAREA MAI MULTOR
ub genericul obișnuit al paginii noastre, 
rezervată viitorului sportului românesc, vă 
prezentăm uneie aspecte ale pregătirii 

juniorilor, culese de redactorii ziarului la citeva 
secții bucureștene de baschet, handbal, volei 
și polo. Este cunoscut că antrenamentul tinăru- 
lui în formare nu trebuie să fie o copie a pre
gătirii sportivului consacrat, deoarece el are

caracteristici specifice, este mai complex, mai 
migălos, mai dificil chiar. Munca cu juniorii 
este in primul rînd o muncă de învățare, cu 
principii, metode și reguli bine precizate, dar la 
fel de cunoscută — și adevărată — este zicala 
că munca cu juniorii este o adevărată artă. 
Așadar, astăzi patru experiențe ;

ELEMENTE DE VALOARE!

UN ANTRENOR
[de handbal]

SI 0 IDEE.
9

Dacă vă aflați vreodată,-, dimi
neața devreme, la Stadionul Ti
neretului, aruncați o privire spre 
„centralul* de handbal. Veți vedea 
acolo — cu siguranță I — cîteva 
sportive și uh antrenor care se 
pregătesc în liniște. Statura fete
lor, forța cu care aruncă la 
'poartă și' ușurința mișcării în te
ren v-ar putea determină să cre
deți că e vorba de cine știe ce 
echipă divizionară de senioare. 
Dar nu e așa I Fetele acelea — 
niciodată măi mult de 9—10 — 
sîht junioarele Clubului sportiv 
Școlarul, mai precis grupa antre
norului Gheorghe Predescu. în 

‘palmaresul 'echipei nu figurează 
nici titluri republicane și nici alte 
performanțe răsunătoare ; e o 
echipă . cu, rezultate „așa și așa“, 
cu „state de serviciu" doar în di
vizia șțolarâ, 6 echipă care nici' 
nu luptă perițru titlul de campioa
na,. dar iiiti nu.știe care sînt emo
țiile ■ retrogradării. Vă veți întreba 
'atunci/'pg buna dreptate» de ce,_ 

,.-neram oprit,tocmai ia o formație 
de o yaloare medie,: cînd în
București și .în. celelalte orașe din 
țară există .’.multe alte behipe 
fruntașe., T aflate mereu. printre, 

-candidatele la titlu ? . . .
Explicația “stă in faptul că aici, 

Ta-grupa de-handbaliste a antre
norului Gheorghe Predescu, tipa
rele obișnuite, ale activității cu 
■juniorii, (pentru rezultate la ju
niori). au ' fost lăsate de-o parte 
cu- bună, știință, munca avind un

Antrenorul Gheorghe Predescu și cîteva dintre jucătoarele sale 
azi și de mîine. In dreapta profesorului — Răducu și Weber, două 

talente deja afirmate și gata să ia drumul... Diviziei A 1

descoperirea 
elemente de 
rezultate ex- 
senioratului ! 

noutate

La 16 ani, atleta Cleopatra 
Farcaș, elevă a Liceului 
nr. 2 din Iași (prof. Radu 
Tetiniuc) a fost distinsă re
cent cu titlul de maestru al 
sportului, fiind un element 
cu certe posibilități de 
progres în dificila probă a 

pentatlonului

alt scop principal : 
și creșterea unor 
talent, capabile de 
celente la vîrsta 
Ideea nu reprezintă o 
dar, din cit se pare, nici nu exis
tă prea .multe cluburi sau echipe 
care să renunțe la rezultatul ime- 
diat în favoarea performanțelor 
de perspectivă, obținute de spor
tivi sub Culorile altor cluburi !

Despre antrenorul Gheorghe 
Predescu nici obișnuiții handba- 
lului nu știu prea multe, pentru 
că — așa cum spuneam — în 
destul de lunga sa activitate n-a 
obținut performanțe răsunătoare. 
Roadele muncii sale se reflectă, 
însă, în numărul de 
date primei divizii a țării, loturi
lor reprezentative de junioare, 
tineret și senioare. Nume ca Ko- 
dica Bunea, Natașa Rublenco-Du- 
mitrescu și Marfa Buca sînt bine 
cunoscute, iar despre junioarele 
Cristina Weber (1,85 m) și Anca 
Răducu (1,76 m) a început să se 
vorbească deja ca despre auten
tice speranțe ale handbalului nos
tru. în urma acestor jucătoare, 
antrenorul Gheorghe Predescu a 
și asigurat o nouă generație. De 
loc numeroasă — pentru că ta
lente veritabile nu se găsesc la 
tot pasul 1 — dar excelent dotată 
fizic, cu mari posibilități de pro
gres. Secretul reușitei stă în aten
ta muncă de selecție pe care pro
fesorul Gh. Predescu o desfășoară 
neobosit în școala sa (Liceul 24,'. 
La insistențele acestui pasionat ai 
handbalului. Liceul 24 dispune din 
anul școlar abia început de o cla
să specializată, o adevărată pepi
nieră care nu va întirzia să dea 
roade. Prichindeii de acum (sînt 
doar în clasa a V-a) vor parcurge 
ani de școală și de pregătiri pină 
cînd atît de numeroasele taine 
ale handbalului li se vor dezlega 
pe de-antregul.

■ Pe .centralul" de handbal de la 
Stadionul Tineretului, un antre
nor și cîteva fete muncesc zi de 
zi, iar lumea trece pe lingă ei 
fără a bănui că acolo se află cl-

teva dintre marile valori ale 
handbalului nostru de mîine. An
trenorul acesta. Gheorghe Pre
descu. a dăruit handbalului ro
mânesc cit'eva jucătoare de talent 
și va dărui, cu siguranță, încă 
multe altele, deși undeva, în su
fletul lui, tinjește după acea sa
tisfacție 
numește 
el și de

incontestabilă care se 
un titlu republican. Fie 
juniori !...

Horia ALEXANDRtSCU

Echipele de volei ale Scolii sportive 1 din Capitală au înregistrat cu 
regularitate succese meritorii in campionatul diviziei juniorilor și școla
rilor, tehnicienii care lucrează aici selecționind și promovînd în eșaloa
nele superioare (și chiar in loturile reprezentative) multe elemente ta
lentate.

Avind în vedere acest fapt și ținînd totodată seama că întrecerile 
divizionarelor școlare se află in plină desfășurare, am urmărit timp de 
citeva zile antrenamentele efectuate de echipa masculină de volei con
dusă de prof. Cristian Ciobanu.

„tn această perioadă, dat fiind și faptul că ne aflăm în plină activi
tate competiționalâ, ne axăm antrenamentele pe pregătirea partidelor de 
la sfirșitul săptămînii, avind ca puncte de plecare, pe de o parte, evoluția 
din meciul anterior, iar pe de alta, cunoașterea noului adversar".

La ultimele confruntări, spre exemplu, apărarea în linia a doua a 
fost deficitară, echipa cedind multe puncte in partidele susținut^* 
această perioadă. De aceea, Radu Dap, Șerban Mihărteșcu, Miu. 
Pop Moldovan, Romeo Simion — care formează, de fapt, și nucleul 
tului de bază — precum- și ceilalți cojegi ai lor exersează cu conștiincio
zitate, sub permanentă supraveghere, mijloacele de apărare.

Doi dintre ei, Radu Dan și Șerban Mihărteșcu, au fost selecționați și 
in lotul reprezentativ. Dar, după cum ne-a spus antrenorul federal N. 
Tărchilă, nu au răspuns pe deplin solicitărilor. Ne interesăm care sinVj 
cauzele. , ■ -

„Radu Dan a fost bolnav și din acest moții; a trebuit să absenteze, 
în momentul de față el este complet' restabilit și va fi prezent la toate 
chemările. în ceea ce-l privește pe Șerban Mihărteșcu, din păcate, chiar 
și eu am unele dificultăți din cauza grijii excesive a... mamei lui, căre il 
consideră prea fragil. Vreau să spun, insă, că aceste griji sînt complet 
nefondate. Dar vom face totul ca ei să poată răspunde încrederii acor
date. justificat, datorită și talentului lor".

Un loc important, după cite ne-am dat scârna, il ocupă și procesul 
educativ, alături de cel al instruirii de specialitate, -

„Nici nu s-ar putea altfel, ținind seama că sportivii sînt elevi, iar 
situația lor ne preocupă îndeaproape. Orice calificativ insuficient se re
percutează direct și asupra participării lor la antrenamente. Dar, pină 
acum, nu avem probleme deosebite. Așa că voleiul nu a pierdut incă 
nimic".

Sportivii continuă exercițiile. Profităm, din nou, de o scurtă pauză, 
pentru a-l întreba 'pe. prof. C. Ciobanu ce” obiective de performanță și-a 
propus in acest an. ‘ ‘ .

„La ultima ședință de catedră, nnalizind potențialul echipei noastre și 
luind in considerare valoarea celorlalte adversare, am. ajuns la concluzia 
că, respectindu-ne' programul' de pregătire și 'participțnd activ la antre- 

‘namente, putem să ocupăm unul din pfirriele locuri în clasamentul tur
neului final. Dar, in aceeași măsură^ sintem preocupați și de promova
rea unor elemente talentate, pentru Că, in ultimă instanța,' munca cu ju
niorii trebilie apreciată in special-prin 'prisma acestui ultim deziderat'.

Tinerii voleibaliști se îndreaptă spre vestiareȚ Se grăbesc să ajungă 
acasă. îi așteaptă .din nou o zi grea la școală și. apoi, iarăși... voleiul.

Emanuel FÂNTÂNEANfl?

jucătoare

PRIN DUBLA LEGITIMARE,

CAMPIONI Pt
aceas- 
secție 

de
copii și 
mici, e- 

juniorilor 
clubului 

Bucu-

TINERII POLOIȘTI DINAMOVIȘTI
UNIT

Dinamo București are la 
tă oră cea mai puternică 
de polo din țară. Dispunînd 
un colectiv 'de tehnicieni cu cea 
mai bună calificare, printre care 
foștii internaționali Analul Grin- 
țescu, Ștefan Kroner și, alături 
de ei, mai tinărul profesor Iuliu 
Capșa, de un bazin bine utilat 
și folosit cu maximă eficiență și 
urmind un program de perspec- 

formarea 
sînt pe

tivâ bine orientat în 
cadrelor, dinamoviștii 
punctul de a înregistra în acest 
an o performanță unică : 4 ti
tluri, din tot atitea posibile.

Pină în momentul cînd apar 
aceste rinduri, în vitrina cu tro
fee a clubului din Ștefan cel 
Mare, poioiștii dinamoviști au a- 
dâugat în actualul sezon trei 
cupe. Prima pentru cea mai 
bună echipă de copii, o a doua 
recompensind eforturile juniori
lor mici clasați pe locul I în tur
neul final al campionatului ță
rii, iar ultima, și cea mai recen
tă, oferită învingătorilor în faza 
finală republicană a juniorilor 
mari. Pentru cel de al 4-lea tro-

ECHIPELE DE BASCHET l

ÎȘI întăresc rolul de pepiniere
9

Int odusâ la începutul acestui an sub (armă experimentată, dubla 
legitimare a juniorilor ia baschet (adică dreptul de a evolua pa* 
zalei intr-o echipă de juniori și intr-una de seniori) a odus apre
cieri și condușii interesante din partea specialiștilor. In acest 
seni, am solicitat opinia prof. GHEORGHE LĂZĂRESCU, antrenor 
al formației Olimpia București, campioana de junioare a țării. 
Participantă 'o Divizia A de senioaie, echipa este alcătuită din 
eleve care si-au început activitatea sportivă prin practicarea mini 
baschetului la Școala generală nr. 69 (sub îndrumarea prof. Lăză- 
rascu) și din rindul cărora s-au ridicat citeva din componentele 
selecționatei țării clasată pe locul I la Balcaniada de junioaie 
desfășurată anul acesta la Botoșani.

întrebarea adresată interlocutorului s-a referit la foloasele du
blei legitimări constatate in mod practic. Concis și convingător, 
prof. Lăzărcscu ne-a răspuns :

..Prin dubla legitimare, juniorii învață și exersează elementele 
de tehnică 5! tactică in condiții evident mai grele decit cele 
create de camnionatul virstei lor (respectiv, Divizia școlară ți de

Alături de forma
țiile de 
juniori 
chipa 
mari a 
Dinamo 
rești, din imagi
nea noastră, este 
campioană la polo 
pe anul în curs

feu, formația seniorilor deține 
șanse substanțiale în pasionantul 
duel cu Rapid București.

Este, fără îndoială, o perfor
manță care se cere subliniată. 
De mai mulți ani, în cadrul sec
ției bucureștene, cu un frumos 
palmares nu numai pe plan in- 
torn, dar și pe plan internațional, 
asistăm la un continuu proces 
de selecție și creștere a tinerilor 
poloiști. In fiecare sezon, tehnici
enii dinamoviști (în special I. 
Capșa. actualul antrenor al celor 
3 echipe campioane) sînt prezenți 
pe marginea piscinei, urmărind 
și participind direct la centrele 
de inițiere și selecție organizate 
de club. Sînt verificați cu regu
laritate zeci ’ 
eare-și 
adera 
deținuți 
doar cei cu evidente calități și 
perspective. Mai mult, antreno
rii secției de polo asistă adesea 
și la pregătirile înotătorilor clu
bului, reținînd cu., atenție, posibi
litățile unora dintre aceștia de a 
se realiza mai eficient în jocul

și zeci de școlari 
de a 

clubul campionilor și 
cu (naxîmă exigență, 
— evidente calități și

manifestă • dorința 
la

cu balonul pe apă. Așa 
mai întîi în formația 
mici, apoi în cea a 
mari, un tînăr cum este Kalman 
Szerzo, capabil să înoate, la a- 
ceastă vîrsță, 100 tn în mai pu
țin de 58 de secunde.

Din propria pepinieră dinamo^ 
vistă, I. Capșa a promovat in 
eșalonul superior al juniorilor pe 
Nicolae Găman și Victor Rădescu, 
doi portari extrem de talentați, 
pe Slobodan Gheorghevici, luliu 
Lbrincz (fiul fostului internațio
nal) și Florin Tăureci, eu toții 
selecționați în echipa reprezenta
tivă. Și din eșalonul imediat in
ferior putem cita numele citorva 
tineri poloiști foarte bine dotați 
pentru acest joc i 
Gheorghe Popescu, 
pescu, Gheorghe 
Ion Iletișanu

Felicitsndu-i. pe 
recunoaștem că i 
Dinamo P"----- ; ’
adevărat model, ea aducînW o 
importantă contribuție la continua 
dezvoltare a polo-ului românesc.

Adrian VASILIU

a apărut 
juniorilor 
juniorilor

Mihai Mușet, 
. Șerban “ 
Chirculete

campioni. să 
secția clubulu 

București constituie} un

l’<>-
sai

Pag.(i&a Sportul

juniori) ; evoluîna alaiuri de baschetbaliștii din Divizia A, ei 
iși măresc șansele de a realiza un salt calitativ intr-o peiioadâ 
mai scurtă decit dacă ar juca numai în campionatul juniorilor : 
ndicarea numărului antrenamentelor (prin participarea la pregă
tirile formației de juniori și la cele ale seniorilor) corespunde 
ideii actuale de sporire a volumului și intensității muncii r se 
asigură cursivitate in trecerea de la activitatea în echipele de 
juniori la cea de seniori, evitîndu-se ,,ruperea” care a provocat 
deseori plafonarea unor elemente de perspectivă. Desigur, pro
cesul mai pretențios de pregătire și activitatea competiționalâ 
impune o responsabilitate maximă din partea antrenorilor asu
pra situației școlare a juniorilor respectivi, al căror program 
de învcțămînt nu trebuie “să sufere deloc.

— Considerați, deci, câ prin dubla legitimare Divizia școlara 
și de juniori își va întări roiul de pepinieră a divizionarelor A și 
a loturilor republicane ?

— Bineînțeles și. spre edificare, doresc să amintesc că la Bal
caniada junioaielor, Mariana Andreescu, Ana latan, Florentina 
Căprița, Mireîa Casetti și liona Chvatal au fost jucătoare de 
ba?ă ale reprezentativei României, datorită în mare măsură ex
perienței acumulată în echipele de senioare în care activează.

D. SîANCULESCU

I
□ tă, deci, in patru jocuri sportive, preocupări pentru îndeplinirea aces
tui important deziderat care este creșterea juniorilor și pregătirea 
lor atentă pentru a putea satisface mereu mai ridicatele pretenții 
ale activității de mare performanță. Secțiile prezentate astăzi nu 
sînt singurele unde există asemenea preocupări lăudabile, dar — 
din păcate — nici nu putem spune că ideea abordată de noi a

fgst generalizată, așa cum ar fi trebuit, de altfel, să se întimple. Sperăm, 
însă, că aspectele edificatoare ale muncii din secțiile de baschet (Oltul 
pia), handbal (C. S. Școlarul), volei (Șc. sp. 1 București) și polo (Dina
mo) vor constitui serioase stimulente pentru sporirea interesului tuturor 
antrenorilor de juniori, în direcția pregătirii unor adevărați «performeri 
de mîine".

Sportul nostru are nevoie în permanență de eșaloane noi, de schim
buri de nădejde care să aducă, alături de tinerețea și prospețimea tine
rilor performei, o ridicare a nivelului valoric, a pretențiilor la trepte me
reu mai înalte în ierarhia mondială.



I.E.BUUSS< u UUMftlIllt Ut ANVtKbUKA, IN 1’fllA 51 ANI ULUI
Pe pian internațional, activitatea 

oficială la rugby se rezumă., practic, la 
două competiții de anverguiă : cam
pionatul european — organizat sub 
egida F.I.R.A. și „Turneul celor 5 
Națiuni* — aflat sub patronajul lui 
International Board. La întrecerile 
acestora iau parte cu deosebire țări
le europene, deși sportul cu balonul 
ovai cunoaște (sau începe să cu
noască) o largă răspîndire și în alte 
puncte de pe glob.

Dacă la „Turneul celor 5“ se înre
gistrează o participare restrinsă 
(prin tradiție și conservatorism) : 
Țara Galilor, Scoția, Irlanda. Anglia 
și Franța. Ia campionatul european 
numărul echipelor angrenate în dis
pute este substanțial mărit.

întrecerile în campionatul euro
pean au debutat în 1966 sub denu
mirea de „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A.*4 (deși o încercare timidă 
datează încă din 1938. cînd un astfel 
de campionat, eu doar 3 echipe, s-a 
desfășurat la București), echipa 
•României numărîndu-se totdeauna 
printre protagoniste. De altfel, ea a 
și- eîștigat în 1968 primul Ioc, învin- 
gînd o veche rivală sportivă, repre
zentativa Franței.

MECIUL ROMÂNIA - FRANȚA
(Urmare din pag. 1)

lungul anilor. Ne gindirn la Mo
rarii, la Marinache, la Mircea 
Busu, Ia Mladin, la Costel Stă- 
nescu, la Chiriac sau la mai tine
ri lor coechipieri Demian, Irî- 
B^scu, Tuțuianu, Ciobănel, fără 
Tmai vorbi de cei care n-au spus 
încă adio balonului oval, l-am 
numit pe Rășcanu, Mateescu, Dra- 
gomirescu. Cu toții, rînd pe rînd, 
au părăsit echipa națională. Dar 
ștafeta a fost predată în mîini 
sigure. Este cazul să spunem că 
astăzi avem în formația reprezen
tativă elemente consacrate, cum 
ar fi fundașul Radu Durbac, cen
trul Gogu Nica, mijlocașii FJores- 
cu și Nicolescu — pereche suda
tă de pe timpul cînd apăra cu
lorile lui Dinamo, înaintașii 
Pop, Dinu, Ciornei, Postolache, 
Dărăban. Așa cum am mai ară
tat, echipa prezintă doar doi de- 
butanți, aripa Burghelea și înain
tașul din linia a treia Tătucu.

Echipa Franței, comentată în 
cadrul unor corespondente spe
ciale primite de la Paris, este 
puternică, deși destul de bulver
sată, nemaipăstrînd decît patru 
elemente din formația de acum 
doi ani. care a participat Ia par
tida de la Constanța (Fouroux, 
Eoraeu, Esteve și Azarete). Dar 
să nu uităm că exceptfndu-i, poa
te, pe cei doi debutanți Etcbeni- 
que și Dcsnoyer, toți „cocoșii" au

PAIMAI1ESIIL ÎNlilMIlIIIin IKIMĂMA-fflAMA
1919 Paris Franța România 48- 5
1924 Paris Fronțo — România 59- 3
1936 Berlin Franța — Român io 25— 5
1937 Paris Franța — România 27-11
1938 București Franța — România 11- 8
1957 București Fronțo — România 16-'5
1957 Bordeaux Franța România 39- 0
1960 București ROMANIA Fronța 11- 5
1961 Bayonne România — Franța 5- 5
1962 București ROMÂNIA Franța 3- 3.
1963 Toulouse România — Franța - 6- 6
1964 București Franța România 9- 6
•■965 Lyon Franța — România 8— 3
1966 București Franța — România 9- 3
1967 Nantes Franța România ’1- 3
1968 București ROMÂNIA — Franța 15-14
1069 Tarbes Franța — România 14- 9
1970 București Franța România 14- 3
1971 Beziers Franța — România ’1-12
1972 Constanța -'Franța — România ♦5- 6
1973 Valence Franța - România 7- 6

ROMÂNIA - POLONIA (tineret)
în ultima vreme, rugbyul po

lonez a făcut pași însemnați, im- 
prcsionînd în special saltul său teh
nic. Iată de ce întîlnirea repre
zentativei de tineret a României 
cu selecționata similară a țârii 
prietene este așteptată cu inte
res, mai ales că ea constituie, din 
punctul nostru de vedere, o „re
petiție" pentru meciul cu cadeții 
„cocoșului galic" (București, 27 
octombrie). Antrenorii Valeriu I- 
rimescu și Ion Tuțuianu, care 
formează un cuplu tinăr și am
bițios, i-au verificat pe cei care 
intră în vederile lor acum mai 
bine de două sâptămîni, în jo
cul amical cu Sparta Praga. Pre
gătirile propriu-zise pentru par

EXIGENȚA - PE PRIM PLAN LA DINAMO
Am primit zilele trecute ia 

redacție o scrisoare din par
tea clubului Dinamo București, 
club fruntaș, unitate sportivă 
cu sarcini deosebite în dome
niul sportului de performanță.

Preocuparea consecventă a 
clubului în vederea realizării 
la un nivel superior a îndato
ririlor ce îi revin, pentru ri
dicarea măiestriei sportive, 
îmbunătățirea procesului de 
antrenament cît și eforturile 
continue în direcția educării 
comuniste a membrilor clubu
lui sînt bine cunoscute, ca și 
exigența și fermitatea condu
cerii clubului față, de sporti
vii care nu manifestă abnega
ție și pasiune în pregătire, Ca
re se abat de la codul moral

An de an, rugbyul a cunoscut o 
dezvoltare continuă, numărul lede- 
rațiilor interesate să ia parte la în
treceri fiind în creștere. De aceea, o 
restructurare a sistemului de desfă
șurare a competiției se impunea, 
ceea ce s-a și intim plat cu prilejul 
celui de al XXXi-lea Congres F.I.R.A., 
care a avut ioc în mai 1973 la Var
șovia. Și, astfel, „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A.” a fost înlocuită cu actualul 
campionat european, ajungîndu-se ca. 
de la l echipe prezente Ia confrun
tările din 1966, să participe în mo
mentul de față aproape 20 de repre
zentative naționale de seniori.

Conform hotărîrilor adoptate, for
mațiile au fost împărțite în trei gru
pe valorice : A (sau de ..elită '), 3 
și C (sau de „inițiere**). Din prima 
serie fac parte : Franța, România, 
Spania, Italia și Cehoslovacia — ul
timele două promovate în actuala 
ediție ; din secunda : R.F. Germania, 
Iugoslavia, alături de Maroc și Po
lonia — retrogradate din grupa I — 
și Olanda — nou venită din C, iar 
din ultima : Belgia, Suedia. Danemar
ca, Elveția ș.a. Campionatul se des
fășoară numai cu meciuri tur. pe 
baza unei formule propuse de fede-

o mare experiență internațională, 
ei disputînd într-un an numeroase 
partide îjs „Turneul celor cinci 
națiuni" și în cadrul unor largi 
turnee peste hotare, cum a fost 
cel de astă-vară din America de 
Sud (Argentina — Brazilia).

Noi sîntem încrezători în posi
bilitățile XV-lui țării noastre și 
vrem sâ credem că el va ști să 
onoreze anul jubiliar al rugbyului 
românesc printr-o comportare cît 
mai frumoasă, întru confirmarea 
prestigiului pe care și l-a cucerit 
cu atîta trudă de-a lungul anilor.

★
Ieri după-amiază, tovarășii ge

neral lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. și 
Cornel Burada, președintele F.R. 
Rugby, au vizitat lotul rugbyști- 
lor români. Antrenorul federal 
Valeriu Irimescu a informat asu
pra pregătirilor intense efectuate 
de echipă, afirmînd încă o dată 
dorința fermă a tricolorilor de a 
obține un rezultat valoros în 
partida de duminică, cu Franța. 
Apoi, a avut Ioc o discuție cu ju
cătorii. cărora Ii s-a solicitat o 
comportare la nivelul prestigiului 
internațional pe care și l-au 
creat, să lupte cu abnegație pen
tru victorie.

★
Partida România — Franța, trans

misă de postul nostru de televiziune, 
va fi preluată ți de posturile de tele
viziune din Franța și U.R.S.S.

tida de mîine au început joi, 
cînd lotul s-a reunit, efectuînd 
un antrenament de omogenizare, 
repetat vineri. Printre titulari se 
vor număra și component ai pri
mului nostru lot reprezentativ, a- 
dică Enciu Stoica, Boroi, Țurlea. 
în rest jucători în plină afir
mare. „XV“-le probabil i Simion 
(Grivița Roșie) — Dinu (Farul), 
Aldea (Dinamo). Enacbe (Steaua), 
Benedek (Constructorul Buzău) — 
Marghescu (D), Paraschiv (D. 
căpitanul echipei) — Murariu (T. 
C. Ind. C-ța), M. lonescu (S). E. 
Stoica (Știința Petroșani) — Bor- 
șaru (F), Boroi (D) — Țurlea (D), 
Ebu (T. C. Ind.), Cioarec (S).

al societății noastre, care pre
tind mult și multe, căutînd să 
dea cît mai puțin. Pe această 
linie, nu de mult, clubul Di
namo a luat cîteva măsuri 
disciplinare — unele publicate 
și în ziarul nostru — excluzînd 
din cadrul secțiilor sale și sus- 
pendînd pe diferite termene 
din activitatea sportivă pe 
atletul M. Ilatoș, boxerii S. 
Mihalcea și Gh, Matacbc, ho- 
cheistul Gh. Iluțanu.

Scrisoarea de care aminteam 
se referă la o altă sancțiune 
asemănătoare, luată recent de 
biroul consiliului clubului, 
sancțiune aplicată canotorului 
Aurel Mitarcă. „Tînăr dotat 
cu calități fizice deosebite — 
se spune în scrisoare — A, 

rația noastră de specialitate și adop
tată anul acesta Ia Congresul de la 
Amsterdam. Ea satisface pe deplin 
atit necesitatea propagandei pentru 
rugby pe un plan cit mai «larg, cît 
și interesul fiecărei participante de a 
juca jumătate din partidele ce ie are 
de susținut pe teren propi'iu. După 
stabilirea clasamentului general, din 
fiecare grupă retrogradează două e- 
chipe, promovind în locul lor altele 
din grupa inferioară.

Așadar, rugbyștii noștri se vor afla 
duminică în fața unei noi ediții a 
acestei confruntări de anvergură, în 
care s-au numărat cu regularitate 
printre fruntași. Anul trecut, la 
Valence, ei au trecut pe lingă o 
prestigioasă victorie. Doresc să o 
realizeze acum, pe stadionul „23 Au
gust", în fața .,XV“-lui „cocoșului 
galic*. Este o dorință firească, ce are 
ca suport pregătirile intense efectua
te pînă în prezent, confirmate și de 
buna comportare în disputele susți
nute in acest sezon.

F. EMANUEL

Duminică, in Capitală

POLOIȘTII DE LA DINAMO Șl RAPID,
PENTRU A 3-a OARĂ FATĂ ÎN FATĂ> ■>

Pentru a treia oară în acest cam
pionat, DINAMO și RAPID, cele 
două vechi rivale sportive, se vor 
afla față in față într-o partidă in
teresantă care va încheia cel de 
al treilea tur al actualei ediții.

întîlnirea ce opune pe fruntașe
le polo-ului românesc, echipe care 
oferă în exclusivitate pe componen- 
ții lotului reprezentativ, va avea 
ioc miine dimineață. în piscina din 
șos. Ștefan.cel Mare, de la ora 11, 
avind in deschidere (ora 10) me
ciul Școlarul — Voința Cluj.

Deși cele două pretendente la ti
tlu -se vor mai întîlni de două ori 
in turneul final. întrecerea de du
minică poate căpăta un caracter 
decisiv. Dinamo, cu un avans de 
două puncte și un golaveraj net 
superior, va avea —în cazul unei 
noi victorii — cele mai mari șan
se de a-și adăuga în palmares cel 
de al 17-lea titlu. Un succes al 
feroviarilor în schimb, sau un re
zultat egal vor duce la sporirea

<

FINALELE COMPLEXULUI APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA PATRIEI"

Astăzi și mîine, la Pirîul Rece, »e desfășoară etapa finală a Comple
xului aplicativ „Pentru apărarea patriei**, unul din punctele de rezis
tență ale programului de pregătire a tineretului pentru apărarea pa
triei, organizat de C.C. al U T.C.

La întrecerile etapei finale participă echipele reprezentative ale Ju
dețelor, formate fiecare din cile trei băieți și două fete, pasionanta îatre- 
ecre se va desfășura pe un traseu aplicativ lung de 2 km. 200 de finaliști 
luptă in aceste zile pentru cucerirea titlului de campioni ai țării la con
cursul aplicativ „Pentru apărarea patriei*.

BAZA HIPICA din 
se desfășoară intre- 
competiții dotată cu - 
Participi reprezentan

ții cluburilor Steaua, Dinamo, C.S.M.

CĂLĂRIE 
cerile trodiționclei 
..Cupa Federației*.

CAMPIONATUL NATIONAL - 
i xJLL/ SERIA B. Intr-o partidă res
tantă desfășurată la Oradea. Progresul 
din localitate și Petrolul Ploiești ou ter
minat la egalitate : 5—5 (1—0, 2—1, 2—3, 
G—1). Au marcat : Lengyel 2, V»dkon, 
Alfoldt, Cordon (Progresul) și Bâjena’U 
2. Anghel 3 (Petrol uf).

lași, Rovine Craiova. C.S.M. Sibiu •• al
tele. urmi nd ca miine sâ fie eunoscuți 
cîșGgotorii octuole'i ediții. .

M A I TCDC IN -SALA CLUBULUI
nALItnt MINERUL DIN LU-
PSN| $a cesfoșurot întîlnirea internațio
nală dintre echipele Minerul din Locali
tate și Gornik Sem ia novice din Polonia. 
Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 
5—4. Cele mai bune rezultate ou fost 
obținute de R. Herman (6om:k) Ic cat. 
mijlocie, cu 295 kg si S. Pintilie (Mine
rul) la cot- grea cu 230 kg. (Ion CO- 
TESC’J — coresp.) 

PENTATLON 
MODERN

CONCURS INTERNA- 
ȚiONAL. Pe bazele 
sportive ale Timișoa

rei s-a desfășurat timp de cinci zile Con
cursul internațional de pentatlon modern 
dintre echipele Universitatea, din locali
tate și Csepel Budapesta. Pe echipe au 
ciștigat gazdele, cu 14 587. în timo ce 
oaspeții au realizat 14 244. La individual 
a terminat învingător concurentul ma
ghiar Tobi Lojos cu 5073 p, urmat de 
luliu Galovici — 5C28 și Fr. Rolik — 50’5, 
ambii de la Universitatea, lată câștigăto
rii probelor : călărie — lul-u Galovici 
1086 p. scrimă — Tobi La jos — 117C. tir— 
Galovici 973, înot - Sandor Szeles 1192; 
cros — Galovici 1216.

Mitarcă nu a înțeles să-și 
subordoneze întreaga capacita
te și energie realizării uhor 
performanțe înalte, dind dova
dă de vedetism, de nesocotire 
a programului de pregătire, 
pierzîndu-și timpul prin res
taurante, subapreciind și per- 
siflîndu-și coechipierii și an
trenorii. Dovedind că nu se 
poate dezbăra de asemenea 
mentalități și atitudini, biroul 
consiliului a hoțărît exclude
rea lui Aurel Mitarcă din sec
ția de canotaj a clubului și 
suspendarea lui din activitatea 
sportivă pe timp de doi ani".

Iată un exemplu de exigen
ță și fermitate dat de clubul 
dinamovist.

In finalele de scrimă pentru tineret

SPADASINUL PAUL SZA80, 
UN CAMPION DE NECONTESTAT

Spada, ultima dintre probele 
individuale ale finalelor de tine
ret, a dat cîștig de cauză, fără 
emoții, lui Paul Szabp. Fostul 
elev al antrenorului clujean Ad. 
Gurat (și în prezent al lui C. 
Stelian) s-a impus net, în toate 
asalturile, dovedind multă matu
ritate și cel puțin două clase de 
tehnică peste ceilalți finaliști. Vic
toriile sale : 5—1 la Dinescu, 
5—2 la Csizar și Ștefănescu și 
5—3 Ia Mănescu și Kerekes.

Pe locul 2, Gabriel Dinescu, cu 
4 victorii, în real progres pe 
toate planurile (fizic, tehnic și

Cornel Frățilă, apărătorul butu
lui dinamovist

interesului pentru ultima fază a 
campionatului.

RUGBY ETAPA A III-A A DIVI
ZIEI B a consemnat In

primele două serii următoarele rezultate: 
SERIA I : C.F.IL Brașov — Constructorul
Buc. 7-3 (3—3), I.P.G. Ploiești - Docii 
l-P A. S.buj 3-7 (3—4), A.S.E. Buc. - Ar
hitectura Buc. 15—0 (7—0), Petrochimistul 
Pitești — E'ectrooctere Craiova 16-6
(12-0, O'impic Buc. - Minerul Luper.i, 
o mi nat pentru 13 octombrie ; SERIA A 
It-A : Aeronautica — Constructorul H 
Buzău 6—0 (6—0), Cimentul MedqHia — 
C S.M. Suceava 13-0 (3—0), Dunărea 
Giurgiu — Minerul Gura Humorului 7-0 
(3-0), Agronomia Iasi - U.R.A. Tecuci 
$-3 (0—3), Rapid C.F.R. Galați - Ș.N. 
Oltenița 1G-6 (10—3). Daca în prima se
rie exista — cel puțin pînă miine, cînd 
se disoutâ restanța dintre Olimpia și Mi
nerul Lupeni, un adevărat derby — un 
lider convingător (A.S.E. — 9 p, față de 
numai 7 p ale ceferiștilor brașoveni), 
in schimb seria secunda prezintă o situa
ție echilibrată : nu mai puțin de șase 
echipe (Dunărea, Cimentul, C.S.M., Mi
nerul. U.R.A., Rapid C.F.R.) au același 
număr de puncte: 7!

CrDIUI FAZA MUNICIPIUL
JLKIMA BUCUREȘTI din cadrul 
„Cupei României* a dat ciștig de cau
ză unor trăgători scontați, lată clasa
mentul pe probe : floretă b.: 1. M. Țiu,
2. T. Petruș, 3. P. Buricea : floretă f: 
1. Ecoterina Stahl 2. Magdalena Bartos,
3. Suzana Ardeleana ; sabie : 1. E. 
Ooncea, 2. C. Marin, 3. I. Poo ; spada: 
1. C. Duțu. 2. P. Szabo, 3. O. Zidoru.
• DUPĂ ETAPA A DOUA A DIVIZIEI
B, în proba de spadă clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Progresul București (18 
p), 2. Farul Constanța (16 p.), 3. Tracto
rul Brasov (10 p.). Urmează Olimpia 
București, „Păli* last si Dunărea Galați
• AU FOST STABILITE loturile țării 
noastre pentru campionatele balcanice 
de la Sofia. Din loturi fac parte, printre 
alții, Mihai Țiu, Petru Kuki, Suzana Ar- 
o'eleanu, Magdalena Bartoș, Al. Istrate,
C, Marin și I. Pop.

j.p CEI MAI BUNI TRĂGĂTOR! aî
■ II' clubului Dinamo București parti
cipă în aceste zile la tradiționala compe
tiție internațională „Dinamoviada", la 
Suhumi (U.R.S.S.), Din delegația trăgă
torilor români fac parte, printre olții, 
Dan luqa, proaspătul co^nion mondial 
la pistol calibru mare, Ani^oara Matei, 
vicecampioana lumii la pistol cu oer 
comorimat, M. Roșea, M. Ferecalu și Șt. 
Caban. 

tactic), iar pe locul 3, Viorel 
Ștefănescu, cu 2 victorii, spada
sin matur, dar încă tributar sti
lului defensiv.

O mențiune pentru curajosul 
Mănescu. dar și o nedumerire 
pentru absența din finală a lui 
Angelescu...

Clasament final : 1. Szabo 
(Steaua) 5 v. ; 2. Dinescu (Stea
ua) 4 v. ; 3. Ștefănescu (Dună
rea Galați) 2 v. ; 4. Mănescu 
(Electroputere Craiova) 2 v. ; 5— 
6. Csizar (Victoria Cărei) și Ke
rekes (C. S. Satu Mare) 1 v.

Competente, arbitrajele presta
te de prof. V. Teodorescu și FI. 
Tudor.

Șîmbătă, proba de sabie pe e- 
chipe, iar duminică, în ultima zi 
a finalelor, cea de spadă — e- 
chipe.

T. STAMA

REPREZENTANȚII CLUBULUI
STEAUA CONDUC

IN CAMPIONATELE NAȚIONALE
OE TALERE

Vremea frumoasă de ieri a pri
lejuit un debut promițător camnio- 
natelor republicane de talere lan
sate din șanț (trap) și turn (skeet). 
Pe standurile de tragere s-au pre
zentat 12 țintași în prima probă și 
22 în cea de a doua.

După prima zi, la încheierea 
manșei de 75 t, la trap conduce 
Emanuel Panduru (Steaua) cu 72 
t. urmat de coechipierul său An
drei Marinescu 69 t și Stefan Pn- 
povici (Olimpia București) 68 t. în 
întrecerea pe echipe. Steaua (E. 
Panduru. A. Marinescu, V. Arde- 
nel, D. Ispashi) se află pe locul I 
cu 270 t, poziția a doua revenind 
concurenților de la Olimpia cu 
255 t.

în competiția skeetiștilor, lider 
esțe tot un reprezentant al clubu
lui Steaua, Cristian Loqhiade. cu 
73 ț. în continuare clasamentul a- 
rată astfel: D. Buduru 71 t, FI. 
Iureenco 71 t, N. Vlădoiu 70 t, R. 
Mares 70 t — toți de la Steaua și 
Cr. Pintilie (C. S. Baia Maro) 70 f. 
întîietatea la echipe o deține pînă 
acum Steaua (D. Buduru, FI. Iur- 
cenco. Cr. Loghiade, N. Vlădoiu) 
eu 285 t. după care se situează O- 
limpia 266 t, C. S. Baia Mare 254 
t și C. S. Vînătorul Timișoara 
249 t.

Azi (cînd se va lansa cea de a 
doua manșă de 75 t și vor fi sta
bilite campioanele la echipe) și 
miine (cînd vor fi lansate ultimele 
50 de talere pentru desemnarea 
campionilor individuali), programul 
începe de la ora 9, pe poligonul 
Tunari.

după* tabla

DE EVENT!
Beorezentînd un program de o mo

destă calitate, reuniunea de j?i a 
atras, totuși, o asistență numeroasă, 
care ia sfîrșit avea să se declare însă 
— pe bună dreptate — nemulțumita 
atit de calitatea spectacolului urmărit, 
cît și de comportarea mediocră a unor 
concurenți. în fond, nimic neobișnuit, 
căci, de o bună bucată de vreme, sub 
influența manevrelor practicate cle 
,.inițiațj“. cotele de la mai toate sis
temele de joc au devenit derizorii în 
raport cu șansele prezumtive ale ce
lor ce sfîrșesc cursa pe primele locuri. 
Astfel, s-a ajuns la situația penibilă 
ca tabla de event să dirijeze sosirile 
din majoritatea alergărilor mai abitir 
decît cel mal nerfectionat sistem de 
îndrumare a circulației !..,

Lăsate la voia întîmolarii, lucrurile 
tind să se permanentizeze, ceea ce 
nu prevestește nimic bun pentru au
tenticitatea rezultatelor oricărei reu
niuni.

Cel mal merituos învingător de joi 
a fost Ivoriu, care și-a ameliorat sen
sibil recordul carierei.

Rezultate tehnice : Cursa I — SinJ- 
noc (Tr. Dinu) 35. Hidrant, simnlu 7, 
ordinea 41. cursa II Frîu (Gh. Cioba- 
nu) 38.3. Orieta, simplu 2. event 49. or
dinea 19 : cursa HI: Madison (G. Sol- 
can) 29.3. Artizan, simnlu 3. event i3.’ 
ordinea 11 : cursa TV: Fundata (I. Oa- 
nă> 28,6. Cooila. simnlu 2, event 7. 
ordinea 9: triolucîștigător 90: cursa V: 
Ivoriu (Tr. Dinu) 26,5. Partizan. RH- 
ton. simplu 5, event 17, ordinea 25. 
triplucîștigător 75, ordinea triplă 397; 
cursa VI: Hruba (Gh. Tănase) 27.5; 
Artizan, simplu 2. event 10. ordinea 3,’ 
triplucîștigător 40 ; cursa VII: Hemio- 
na (A. Brailowschi) 35. Orestia. sim
plu 2. event 4. ordinea 47. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de ici 
15 624 și s-a închis. Retrageri! Vigona, 
Văratec.

Niddv DUMITRFSCU

Sportul Pog o7-g



Se apropie startul C.M. de caiac-canoe

DUPĂ ȘASE ANI,

DIN NOU LA XOCHIMILCO...
CIVDAD DE ME

XICO, 11 (prin te
lefon). Cu mai bi
ne de un an în 
urmă, în tribunele 
lacului Kaukajărvi 
din Tampere, cu 
prilejul finalelor 
ediției a X-a a 

campionatelor mondiale de ca
iac-canoe, delegația mexicană îm
părțea concurenților, oficialilor și 
ziariștilor prezenți pliante „Me
xico ’74“, sombrero-uri și, bineîn
țeles, -invitații pentru următoarea 
ediție a mondialelor.

Timpul a trecut repede și, iată, 
dl. Pablo Stock, președintele Fede
rației mexicane de caiac-canoe și 
al Comitetului de organizare al ce
lei de-a Xl-a ediții a C.M., îi salu
tă pe numeroșii oaspeți, în timp ce 
la Xochimilco se ridică drapelele 
țărilor participante, ai căror repre
zentanți s-au instalat, unii de cî- 
teva săptămîni, la Centro Deporti- 
vo Olimpico Mexicane.

Xochimilco, orășel așezat la 40 
l:m sud de capitala mexicană, la 
o altitudine de 2 240 m. este un" 
adevărat paradis al grădinilor plu
titoare („chinampas"). Centru tu
ristic de renume mondial, cu ca
nale străjuite de chiparoși, cu gră
dini pline de garoafe, gladiole și 
trandafiri albi, cu o istorie veche, 
bogată în legende, este unul din 
locurile de agrement cele mai cău
tate de locuitorii Capitalei, dornici 
de excursii, de sporturi nautice, de 
plimbări cu vestitele „trajineras" 
(bărci cu coviltir).

Xochimilco nu este insă numai 
un centru turistic. în 1968, cu oca
zia Jocurilor Olimpice, el a devenit 
cunoscut și în. lumea sportului. A- 
tunci. anele canalului Cuemanco au 
găzduit pentru prima oară 
întrecerile celor mai buni ca- 
iaciști și canoișii. Ne amin-

Dirizia A la baschet masculin I

ÎN CEL MAI

ECHILIBRAT MECI | 

I.C.E.D.—„U“CLUJ I

I
71-69 |

TG. MUREȘ, 11 (prin telefon).
Ediția a 26-a a campionatului I 
republican masculin de baschet I 
a fost inaugurată vineri în sala . 
I.M.F. din localitate în condiții I 
organizatorice remarcabile, asi- I 
gurate de Comisia județeană de . 
specialitate. Referitor la între- I 
ceri, vom remarca în primul 1 
rînd promovarea în Ioturile tu- . 
turor celor 12 participante a I 
unor elemente tinere cu reale I 
perspective. Prezența lor în rin- . 
dul divizionarelor A este de bun I 
augur și demonstrează intenția I 
echipelor de a-și primeni și în- . 
viora componența.

Majoritatea meciurilor au opus ’ 
formații de valori deosebite. To- ■ 
tuși, în fiecare partidă scorul I 
s-a menținut multă vreme echi- 1 
librat și învingătoarele s-au des- ■ 
prins, de regulă, la sfirșitul pri- I 
mei reprize sau la începutul ce- 1 
lei secunde. Așa s-au petrecut ■ 
lucrurile în întîlnirile Dinamo — I 
Politehnica Iași, Steaua — Farul 1 
și Rapid — C.S.U. Galați. Foar- ■ 
te interesantă a fost partida din- I 
tre Universitatea Timișoara și 1 
Politehnica București. Evoluînd | 
fără N. Ionescu și Mănăilă și I 
pierzînd pe parcursul meciului ’ 
pe Gh. Cîmpeanu și Minius (eli- i 
minați pentru 5 greșeli persona- * 
•le), timișorenii au luptat din greu, g 
pentru a menține un avans care I 
să-1 scutească de emoții în fi- ■ 
nai, în fața unei echipe tinere și g 
combative. I

Iată rezultatele primei etape : 
Rapid — C.S.U. Galati 83—70 I 
(49—35), Steaua — Farul 93—82 I 
(47—39), Dinamo — Politehnica ’ 
Iași 97—72 (43—36), Universita- I 
tea Timișoara — Politehnica I 
București 79—69 (45—37), I.E.F.S. 
— Medicina Tg. Mureș 95—61 I 
(46—30), ,,U“ Cluj — ' I.C.E.D. I 
69—71 (36—301. "

D. STANCULESCU ® 

tim cu deosebită plăcere de 
concursul olimpic, în care canoiștii 
noștri Ivan Patzaichin și Serghei 
Covaliov au cucerit medalia de aur 
în proba de dublu 1 000 m. Era cel 
de-al patrulea titlu olimpic al Ro
mâniei la caiac-canoe, după cele 
țrei victorii cucerite în 1956, la 
Melbourne, pe apele Ballarat-ului. 
în 1968 Ivan Patzaichin era junior, 
debutant la o competiție de un 
asemenea calibru. Venise în spor
tul canoei cu un an în urmă, din 
așezarea pescărească ce a dat atî- 
ția campioni ai padelei și pagaei, 
Mila 23. La Xochimilco, după te
merara tentativă din proba de 
simplu, pe care a condus-o mult 
timp, dar în care a fost învins pen
tru că nu a rezistat pînă 1a capăt 
ritmului infernal pe care și-l im
pusese, Ivan a cîstigat la dublu, 
împreună CU Covaliov. La simplu, 
avea să se revanșeze după 4 ani, 
la Miinchen. Debutantul de la Xo
chimilco este azi canoea-amiral a 
flotilei noastre, cu un palmares im
presionant, unic, la Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale și eu
ropene...

Așadar, după șase ani, elita ca
iacului și canoei este din nou pre
zentă la Xoehimifco. Deși ediția 
actuală a „mondialelor" poartă nu
mărul 11, ea va îmbrăca un carac
ter jubiliar, căci desfășurarea în
trecerilor coincide cu aniversarea 
a 50 de ani de la înființarea Fe
derației internaționale de caiac- 
canoe.

La ora convorbirii, cele 300 de 
ambarcațiuni din 25 de țări — să 
notăm debutul caiaciștilor și cano- 
iștilor din Argentina — se antre
nează asiduu pe pista care va găz
dui, incepind de miercuri, întrece
rile.

în transmisia noastră viitoare 
vă vom furniza vești din tabăra 
sportivilor români.

Don GARLEȘTEANU

LA VIENA VA AVEA LOC

SESIUNEA 75 A C.I.O.
VIENA, 11 (Agerpres). — Ca

pitala Austriei va găzdui Intre 
16 și 25 octombrie lucrările celei 
de-a 75-a sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic. Principa
lele puncte înscrise pe ordinea 
de zi a acestei reuniuni sint: de
semnarea orașelor care vor or
ganiza Jocurile Olimpice dîn anul 
1930 și adoptarea noului text al 
regulii amatorismului, respectiv 
a admiterii sportivilor la Jocurile 
Olimpice. La sesiune vor parti

Turneul de tenis de la Madrid

I. NĂSTASE Șl VIRGINIA fiUZICI ÎN SEMIFINALE
MADRID, 11 (Agerpres). — Te- 

nismanul român Die Năstase s-a 
calificat, vineri, pentru semifina
lele turneului internațional de Ia 
Madrid. în „sferturi", Năstase l-a 
învins cu 6—4, 6—2 pe america
nul Harold Solomon. Viias (Ar
gentina) a ciștigat cu 6—3, 6—2 
partida cu cehoslovacul Kodes, 
suedezul Borg l-a eliminat cu
6—1, 6—1 pe olandezul Okker, iar 
spaniolul Orantes a dispus cu 
5—1, 7—6 de mexicanul Ramirez.

în semifinale, Năstase îl va In- 
tîlni pe Vilas, iar Borg va juca 
împotriva lui Orantes. în sfertu
rile de finală ale turneului fe
minin, olandeza Zwaan a ciștigat 
cu 6—3, 6—3 în fața cehoslova
cei Koveluhova, iar Tomanova 
(Cehoslovacia) a dispus cu 7—6,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Varșovia, a început un turneu 
internațional de tenis de masă la 
care participă concurenți din Austria, 
România, Bulgaria. R. D. Germană, 
Finlanda, Iugoslavia. Anglia, Ceho
slovacia, Polonia și alte țări. In 
competiția masculină pe echipe se
lecționata română a întrecut cu 3—2 
formația secundă a Poloniei.

Turneul de șah de la Kragujevac 
(Iugoslavia) a continuat cu partidele 
rundei a 5-a. Maestrul român Victor 
Ciocâltea a ciștigat partida susținută 
cu iugoslavul Vellmirovicl. Alte rezul
tate : Matulovlcl — Jansa remiză,- 
Tringov — Rajkovicl 1—0. Bilek — 
Vaganian remiză. In clasament con
duce Vaganian cu 3*/, p.. urmat de 
Tringov — 3 p. Ciocâltea ocupă locul 
6 cu 2 p.

Peste 40 000 de spectatori au asistat 
pe stadionul din Lahore la meciul 
de hochei pe Iarbă dintre selecțio
nata Asiei și reprezentativa Pakista
nului. selecționata a obținut victoria 
cu 3—2 (1—1)

NOI VICTORII ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI 
LA MONDIALELE DE GRECO-ROMANE

KATOWICE, 11 (prin telefon). 
— Campionatele mondiale de lup
te greco-romane au continuat vi
neri la Palatul sporturilor din lo
calitate. Spre meritul lor, unii 
dintre reprezentanții țării noas
tre au continuat seria succeselor 
repurtate în turul inaugural, ob- 
ținînd noi victorii la capătul unor 
partide dificile, specifice celei 
mai mari competiții a anului. 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg) 
l-a întîlnit, într-un meci în care 
era unanim favorit, pe cehoslova
cul Antonin Jelinek. Dar, în pri
ma repriză a acestui duel cam
pionul european al categoriei, 
Constantin Alexandru, a trecut 
prin momente extrem de critice. 
După ce ambii luptători primi
seră cîte un avertisment (deci 
1—1), Alexandru a încercat să fi
nalizeze un salt, însă adversarul

TURNEUL DE ȘAH
DE LA MANILA

In runda a S-a a turneului interna
țional de șah de la Manila, rioriri 
Gheorghiu (România) a întrerupt ia 
mutarea a 41-a partida cu fllipinezul 
Eugene Torre. GUgorici (Iugoslavia) 
a ciștigat la Portisch (Ungaria), Lar
sen (Danemarca) a întrerupt cu Va- 
siukov (U.R.S.S.). celelalte partide 
s-au întrerupt de asemenea.

cipa 70 de membri ai C.I.O. și 
peste 50 de reprezentanți ai fe
derațiilor sportive internaționale. 
După retragerea candidaturii ora-j 
șului Vancouver de la organiza
rea J. O. de iarnă, stațiunea ame
ricană Lake Placid rămîne sin
gurul concurent, astfel că atri
buirea ..Olimpiadei albe" nu mai 
constituie o problemă. Pentru 
Jocurile Olimpice de vară candi
dează orașele Moscova și Los An
geles.

7—6 de Ccrdcado (Spania). Pen
tru semifinale s-au mai calificat 
încă din partidele disputate joi 
Virginia Ruzici (România) și 
Helga Masthoff (R.F. Germania). 
Cuplul Virginia Ruzici (România)- 
Rosie Darmon (Franța) a obținut 
calificarea pentru semifinalele 
probei de dublu, învingînd, vi
neri, cu scorul de 6—3, 6—7, 6—2 
pe Susan Barker—Lindsay Beavan 
(Anglia).

în proba de dublu mixt, Ion 
Tiriac și Virginia Ruzici au în
vins cu 6—2. 6—4 pe Salvador 
Cabeza și Monica Alvarez (Spa
nia). La dublu masculin (sferturi 
de finală), cehoslovacii Hrebec și 
Kodes au întrecut cu 6—4, 4—6, 
6—4 pe Gisbert (Spania) și Năs
tase.

în cadrul lucrărilor congresului Fe
derației internaționale de volei, fe
derația de specialitate din R. P. Chi
neză a fost primită ca membru al 
acestui for sportiv. Totodată, fede
rația de volei din Taiwan a fost 
exclusă din Federația internațională.

La vîrsta de 36 de ani, fostul cam
pion de box al lumii la categoria 
„mijlocie”, americanul de culoare 
Emile Griffith continuă activitatea 
competițională. în prezența a peste 
8 000 tie spectatori, Griffith l-a în
vins la puncte pe Benny Briscoe, 
devenind campion al Americii de 
Nord la categoria „mijlocie".

In turneul final al campionatului u«' 
nional feminin de șah (Întrecerile se 
dispută la Tbilisi), după 9 runde 
conduce maestra internațională Elena 
Fatalibekova cu 8V, p., urmată de 
Maia Hanniku — 61/., p. șl o partidă 
întreruptă.

Federația internațională de motoci» 
clism a dat publicității clasamentele 

său l-a contrat fixîndti-1 în par
ter. Apoi, profitînd de faptul că 
luptătorul român căuta o priză 
favorabilă atacului, Jelinek a e- 
xecutat rapid un tur de cap, tre- 
cîndu-1 pe Alexandru prin pod. 
In urma acestor reușite procedee 
tehnice luptătorul cehoslovac a 
luat un apreciabil avantaj (4—1), 
rezultat consemnat la sfirșitul a- 
cestui rund. în cel de-al doilea 
insă, Alexandru a intrat decis să 
schimbe soarta meciului fixîn- 
du-și adversarul în parter, după 
numai 10 secunde (2—4) și conti- 
nuînd acțiunea ' cu un reușit re- 
bur, a adus egalitatea pe tabela 
electronică de pontaj : 4—4. în 
continuare Jelinek a intrat în de
fensivă primind al doilea avertis
ment (5—4). Apoi, cu o fixare și 
un rebur Alexandru s-a detașat 
(8—4). Dezlănțuit, sportivul ro
mân l-a surclasat pe Jelinek cu 
salturi și rebururi iar în min. 9 
cind scorul era de 15—6 a fina
lizat un neiertător tur de cap, fi- 
xîndu-și adversarul în tuș.

în cel de-al doilea meci. Nicu 
Gingă (cat. 52 kg) a luptat cu 
Abdulahim Huzu (Turcia) în fa
ța căruia s-a impus categoric. în 
min. 8 luptătorul român conducea 
cu 14—2. După o fixare el și-a 
rulat adversarul spectaculos, cu 
umerii pe saltea (min. 8,15) ar
bitrii consemnînd pe dată tușul. 
Sportivul român de la cat. 62 
kg Ion Păun se părea că va cîș- 
tiga detașat confruntarea cu Ro
land Werner (R.D.G.) pe care îl 
conducea înaintea ultimei reprize 
cu 10—3. în primele 35 de secun
de ale acestui rund Wemer a ă- 
vut însă o revenire surprinzătoa
re, reducînd handicapul la numai 
un punct (10—9), după care cu o
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R. P. POLONĂ: HARTA SPORTIVĂ
A VOIEVODATULUI RZESZOW
Voievodatul Rzeszow (regiune 

din sud-estul Poloniei) ocupă un 
loc distinct pe harta sportivă a 
țării prietene. Este un perimetru 
cu realizări deosebite, cu tradiție 
aparte, cu o netăgăduită forță în 
sportul de masă și în cel de per
formanță. Factorul mobilizator, 
dinamic, îl constituie condu
cerile unor întreprinderi care 
asigură, în primul rînd, baza ma
terială adecvată. Cîtcva exemple 
grăitoare 1 în orașul Sanok, uzi
nele de automobile „Autosan" au 
sprijinit construirea unui modern 
patinoar artificial, precum și a- 
menajarea cîtorva terenuri de 
fotbal. într-o localitate învecina
tă, pe lingă Fabrica de anvelope, 
furnizoare a uzinei de automobile 
amintite, a fost constituită una 
dintre cele mai prestigioase secții 
de haltere din Polonia. în comuna 
Rudnlc, localitate cu 1500 de su
flete, a fost dat în folosință un 
stadion a cărui capacitate ega
lează numărul de locuitori ai a- 
șezării. Cu umor, dar nu fără spi
rit realist, sătenii și-au botezat

finale pe anul 1974. Iată campionii 
mondiali la diferite clase : 50 cmc : 
Van Kessell (Olanda) ; 125 cmc :
K. Andersson- (S.U.A.), 250 cmc : W. 
Villa (Italia) ; 350 cmc : G. Agostini 
(Italia) ; 500 cmc : p. Read (Anglia); 
motociclete cu ataș : Ender. Engel
hardt (R.F.G.) ; motocros : 250 cmc : 
G. Moiseev (U.R.S.S.) ; 500 cmc : H. 
Mikkola (Finlanda),

Braziliancă Maria Ester Bueno, una 
dintre cele mal valoroase jucătoare 
de tenis ale tuturor timpurilor, a re
venit în arenă după o întrerupere 
de 5 ani. Tripla cîștigătoare a Wlm- 
bledonului se află la Tokio unde 
Sarticipă Ia un turneu internațional.

1 sferturile de finală. Maria Bueno 
a învins-o cu 1—6, 6—3, 6—2 pe Ra
chel Giscafre (Argentina).

După trei regate, în campionatul 
mondial de yachting clasa „Tornado", 
care Se desfășoară la Honolulu, con
duce austriacul Robert Jessenig. ur
mat de americanul Roy Seaman șl 
australianul Bill Hollier. 

reuși, 
ce» 
prins-i

fixare — a obținut egalitatea (10 
—10), rezultat cu care a luat sfîr- 
șit meciul. Eugen Hupcă (cat. 68 
kg) a pierdut cu prea multă ușu
rință (2—7) întîlnirea cu suedezul 
Jean Skold, fiind eliminat din 
concurs.

în gala de aseară, alți luptă
tori români au intrat pe saltelele 
de concurs. Tînărul debutant Du
mitru Manea (cat. 90 kg) deși l-a 
avut în față pe experimentatul 
luptător Jozsef Percsi (Ungaria), 
clasat pe locul IV la J.O. de la 
Miinchen, a reușit un remarcabil 
succes. După o repriză de luptă 
acerbă, în care nici unul dintre 
cei doi competitori n-a 
finalizeze procedee tehni 
de a doua, Manea șl-a 
versarul într-un tur de cap si ’. ; 
l-a mai lăsat pînă ce arbitrii 
n-au consfințit tușul (min. 5). 
Astfel, Dumitru Manea a intrat 
în .turul al treilea fără nici un 
punct de penalizare. O nouă vic
torie înainte de limită a repurtat 
și Nicolae Martineșcu (cat. 100 
kg), în meciul cu Senk Stuttgar 
(Danemarca). în min. 2, cu o dez
echilibrare, Martineșcu și-a dus 
adversarul la parter, după care, 
executînd unul dintre binecunos
cutele sale supleuri a finalizat 
tușul. Greul Roman Codreanu, 
revenindu-și după indisponibilita
tea sa din prima zi, l-a sufocat 
pur și simplu pe Omer Topuz 
(Turcia) care a și fost descalifi
cat în min. 5. Alte rezultate : 
Marin Dumitru (cat. 57 kg) p.p. 
Hans Veil (R.F.G.), Ion Enache 
(cat. 82 kg) p.d. (min. 5) Dimi- 
tre Ivanov (Bulgaria), Adrian 
Popa (cat. 74 kg) a avut tur liber.

Mihai TRANCA

baza sportivă „Stadionul orașu
lui", sugerînd că modernul sta
dion reprezintă, la urma urmei, 
un germen de urbanism.

Voievodatul Rzeszow este un 
teren fertil pentru sportul 
performanță. In capitala voi'wW- 
datului activează o echipă de 
lei și alta de baschet, participan
te în prima divizie a țârii. Cel 
mai buni luptători ai Poloniei — 
Liepen, Swierad, Michalik, 
Skrzydlewski, medaliați cu toții 
la campionatele mondiale de la 
Teheran — sînt răspîndiți, de 
asemenea, la cluburi aflate în a- 
ceastă zonă geografică. în fine, 
coroana sportivă a voievodatului 
o poartă echipa de fotbal Stal 
Mielec, cîștigătoare a campiona
tului național.

De altfel, fotbalul concentrează 
atenția și sentimentele cele mai " 
ardente ale opiniei publice spor
tive. Aflați în Rzeszow, am avut 
ocazia să vizităm stadionul „Stal", 
proprietatea echipei cu același 
nume, reprezentînd uzina me
talurgică din oraș. Această e- 
chipă de divizia B, care-și afi
șează mîndria de a-I fi „dat“ pe 
Domarski fotbalului de elită, des
cins atît de meritoriu în arena 
campionatului mondial, dispune 
de o bază sportivă, încă în con
strucție, admirabil concepută și 
realizată pînă în prezent. Este 
vorba de un teren cu gazon exce
lent, înconjurat de o tribună cu 
20 000 de locuri, străjuit de patru 
stîlpi svelți, în vîrful cărora stau, 
ca niște ciorchini, reflectoarele 
instalației de nocturnă. Alături 
se află încă un teren gazonat, un 
altul cu zgură, un miniteren cu 
aparate ajutătoare, un teren de 
baschet. In sediul clubului, admi
nistrat cu un spirit gospodăresc 
fără cusur, macheta stadionului 
vorbește despre înfățișarea sa fi
nală, în perspectiva anului 1980 1 
60 000 de locuri, în tribune, un 
parcaj acoperit, o sală de sport 
modernă și încăpătoare.

Voievodatul Rzeszow, regiune 
puternic industrializată, își pro-* 
pune să țină cadența pe plan 
sportiv cu succesele sale econd» 
mice.

Ion CUPEN
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