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REUNIUNEA COMITETULUI DIRECTOR
AL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE BOB

Ieri au sosit in Capitală membrii Comitetului Director al Fe
derației Internaționale de Bob, care-și ține lucrările, zilele acestea, 
la București și Sinaia.

Sin*. prezenți la reuniunile Comitetului Director al F.I.B.T. : 
dr. Amilcare Roita (Italia) — președintele federației, col. Marcel 
Eeclef (Belgia). Hanns Kilian (R.F.G.), Robin Dixon (Anglia) și 
James Lamy (S.UA.) —vicepreședinți, Ermanno Gardela (Italia) — 
secretar general. Petre Focțeneanu (România) — delegat perma
nent, și Henry Eggenberger (Elveția) — șeful ds presă al federa
ției internaționale.
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HOTARIRILE PARTIDULUIÎNFÂPTUINDU-SE POLITICA Șl

ACTIVITATEA SPORTIVA
DEZVOLTA ARMONIOSSE

sociale, ridicarea poten- 
productiv al tuturor zo-

in 1965 numai in 
teritorial-adminis- 
cifră depășea 10 
1970 numărul lor 

iar în 1973 va fi de

fel, în 
patru 
trative

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
Dezvoltarea ritmică, armonioasă, 

a tuturor județelor, In vederea ri
dicării țării la un înalt nivel de 
civilizație, de bună stare mate
rială și spirituală, a constituit u- 
nul din obiectivele principale ale 
politicii partidului nostru în ca
drul măreței opere de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămlntul României.

Asumîndu-și această sarcină ex
trem de complexă, dar de mare 
însemnătate politică și socială, 
partidul și statul au acordat o 
atenție deosebită repartizării ra
ționale, judicioase, a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu na
țional, urmărind — în amplasa
rea marilor obiective industriale 
•— îmbinarea criteriilor economice

timp ce 
unități 
această 

. miliarde lei, in 
s-a ridicat la 3, ___ ____
21, după estimările actuale. Este 
foarte important de reținut că la 
sfîrșitul cincinalului viitor (anul 
1980), în fiecare județ se va rea
liza o producție industrială de cel 
puțin 10 miliarde lei!

eu cele 
țialului 
nelor țării.

Pentru noul peisaj economico- 
social al patriei, și pentru pers
pectivele deschise de Documen
tele celui de al XI-lea Congres 
al partidului, sînt deosebit de 
semnificative mutațiile în grupa
rea județelor după valoarea pro
ducției globale industriale. Ast-

MIȘCAREA SPORTIVĂ — ÎN PAS CU ACEST PROGRES 
VERTIGINOS

Acțiune de atac a dinamoviștiloir in careul formației din 
. care portarul Naște o va rezolva. (Fază din meciul Dinamo 

Foto ;

Petroșani, pe
— Jiul, 3—1) 
D. NEAGU

ETAPA A XI-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

A

Integrarea Industriei 
zonele țării atrage, în 
resc, dezvoltarea altor 
economice și cultural-sociale, din 
care face parte integrantă și aceea 
de educație fizică și sport.

fn toate 
mod fi- 
activitățl

A

MHNE, REÎNTILNIRE 
CU CAMPIONATUL DE RUGBY

Mîine se reia campionatul repu
blican de rugby, după o întreru
pere lungă : nu se joacă de la 8 
septembrie 1 între timp echipa na
țională a participat cu mult suc
ces la turneul de la Albena, pe 
care l-a cîștigat, apoi la întâlni
rile cu echipele Franței (seniori -ț- 
tineret-speranțe), terminate și ele 
cu splendide victorii românești. E 
drept că în perioada de pauză, in 
scenă a fost prezentă „Cupa Fede
rației". Dar campionatul e cu to
tul altceva !

Așadar, de mîine reîntilnire cu 
pasionantele întreceri de campio
nat. Este vorba de partidele eta
pei a V-a. Se joacă in ambele se
rii, Capitala fiind „răsfățată" cu nu 
mai puțin de 5 meciuri, care de 
care mai interesante, însă, din pă
cate, imposibil de vizionat mai 
mult de unul deoarece se dispută 
la concurență, pe cinci 
în cartiere îndepărtate 
altul. Vom încerca 
citeva sugestii...

Cel mai echilibrat 
a fi cel din „Tei" 
sportivă a studenților) 
tul studențesc și Dinamo, reedita

să

terenuri, 
unul 
vă

de 
dăm

ne pare 
bază

joc 
(noua 
dintre Spor-

rea disputatei partide, de excelen
tă factură, din ultima etapă a 
„Cupei Federației". Mulți interna
ționali în ambele tabere. în XV-le 
dinamovist îi vom întîlni pe con- 
sacrații Dragomirescu, Nica, Baciu, 
Dăiciulescu, ca și pe mai tinerii 
lor colegi, la fel de talentați însă, 
Țurlea, Boroi, Constantin, Aldea, 
Paraschiv, care se vor strădui cu 
toții să se impună în fața altor 
vedete ale rugbyului autohton, cum 
ar fi Nicolescu, Fugigi. Atanasiu, 
internaționali cu faimă, dar și 
Chifan, Galanda, Hariton, Batter 
ș-a. în perspectivă, o întîlnire des
chisă, în care talentul studenților 
va fi opus jocului mai studiat al 
dinamoviștilor, care prin această 
prismă păstrează prima șansă. (în 
întîlnirea de săptămîna trecută cele 
două echipe au făcut meci egal : 
9—9). într-o altă partidă, Gloria 
primește, pe teren propriu, replica 
Universității Timișoara, cu al său 
XV întotdeauna redutabil, nu însă 
și constant și eficace. Totuși, dacă 
se vor concentra, bănățenii nu pot

D. CALLIMACHI

Din acest punct de vedere, 
curba înregistrată pe planul spor
tiv urmează aceeași traiectorie, 
fiind guvernată de aceleași legi și 
comandamente.

Perioada dintre Congresele al 
X-lea și al XI-lea ale partidului, 
dar mai ales aceea de după apa
riția Ilotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973, 
a fost caracterizată dc eforturi 
susținute pentru valorificarea cît 
mai bună a potențialului existent 
pe întregul teritoriu, în ideea ca 
toate județele să-și aducă aportul 
la dezvoltarea continuă a sportu
lui românesc.

în cadrul procesului- de îmbu
nătățire a bazei materiale nece
sare practicării sistematice și or
ganizate a exercițiilor fizice, re
partizarea fondurilor de investiții 
s-a făcut în așa fel incit să se 
asigure stadioane, săli și terenuri , 
de sport mai ales centrelor mai 
slab dotate. Ea această oră, ma
rea majoritate a reședințelor de 
județ dispun de instalații spor
tive net superioare — cantitativ 
și calitativ — în comparație cu 
un trecut nu prea îndepărtat. Săli 
cu funcționalitate polivalentă au 
fost ridicate la Pitești, Ploiești,

__  _ XI-a. Ea a
Jiul, programează astăzi partida

Valeria CHIOSE

(Continuare în pag. a 7-a)

la fotbal continuă cu etapa a
Dinamo — 2. . ______ I _____ _____

Universitatea Craiova și are grosul programului;

Primul campionat 
început ieri, cu jocul
Steagul roșu — 7* .. ... w____  _______ ,
mîine, compus din șapte întîlniri. Dar iată afișul comple"t aî etapei î

IERI : Dinamo 
ASTAZI : Steagul roșu 
MÎINE : Steaua
Steaua, ora 11)

U.T.A.
A.S.A.
F.C.M.
F. C.
C.F.R. 
Chimia Rm. Vîicea

— Jiul 3—1
— Universitatea Craiova
— F. C. Constanța (stadion

Tg. Mureș 
Reșița 
Galați 
Cluj-Napoca

— F. C, Argeș
— Sportul studențesc
— „U“ Cluj-Napoca
— Politehnica Timișoara
— Politehnica Iași 
— Olimpia Satu Mare

Toate meciurile încep la ora 14,30, cu 
întîlnirii de mîine, de la București.

și
După întîlnirea Dinamo , — Jiul și înaintea 

mîine, clasamentul este următorul :următorul :
1. DINAMO 11 9 1 1 23— 7 19
2. F.C.M. Reșița 10 6 1 3 14—10 13
3. A S.A. Tg. Mures 10 6 1 3 16—15 13
4. U.T.A. 10 5 2 3 11— 9 12
5. Jiuj 11 4 3 4 17—12 11

6—7. Politehnica Tim. 10 5 1 4 9— 7 11
Olimpia Satu Mare 10 5 1 4 11— 9 11

8. F. C. Argeș 10 5 0 5 16—10 10
9. Univ. Craiova 10 4 2 4 15—13 10

10. Steaua 10 4 2 4 14—12 10
11. ,.U“ Cluj-Napoca 10 3 4 3 8—12 10
12. Steagul roșu 10 4 1 5 15—11 9
13. F.C. Constanța 10 3 3 4 11—13 9
14. C.F.R. Cluj-Napoca 10 3 3 4 8—11 9
15. Politehnica Iași 10 4 0 6 12—15 8
16- Sportul studențesc 10 3 2 5 10—16 8
17. Chimia Rm. Vîicea 10 1 4 5 4—18 6
18. F. C. Galați 10 1 1 8 3—17 3

— Citiți in pa> 
ginile 4—5 o largă 
dezbatere asupra 
comportării echi
pelor noastre in 
cupele europere 
precum ți știri, a« 
vaneromei, repor
taje din fotbalul 
internațional etc.

excepția

jocurilor de astăzi

REPREZtNTÂREA INTERNAȚIONALA DEMNA A FOTBALULUI - 
JUCĂTORILOR, DAR NU NUMAI A LOR!O ÎNDATORIRI A

» -
(Continuare în pag. a 7-a)

Se reiau pasionantele întreceri de campionat. Iată o fază din partida 
Dinamo — C.S.M. Sibiu ; atacă dinamoviștii prin Ion Aurel

ex- 
de 

ca-

FELICITĂRI PENTRU LAUREAȚII DE LA XOCHIMILCO
Ieri la prînz, delegația țării 

noastre, participantă la Campio
natele mondiale de caiac-canoe din 
Mexic, unde a cucerit 3 titluri, în 
total 11 medalii, a fost primită la 
C.N.E.F.S.

Felicitîndu-i în numele conduce
rii C.N.E.F.S. pe laureații de 
Xochimilco, întreaga delegație, 
antrenorii lotului reprezentativ, 
derația de specialitate, pe toți
care au contribuit la această pres
tigioasă reprezentare a sportului 
românesc, prim-vicepreședintele

la 
pe 
fe- 
cei

C.N.E.F.S., general lt. Marin Drag- 
nea, a apreciat în mod deosebit 
rezultatele obținute, rod al talen
tului, al unei intense munci de 
pregătire și, firește, al condițiilor 
create. Totodată au fost subliniate 
obligațiile de răspundere ce revin 
in viitor caiaciștilor și canoiștilor 
noștri fruntași de la care se aș
teaptă, cu îndreptățire, noi afir
mări la campionatele mondiale din 
anul viitor și, îndeosebi, la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

Ne aflăm la citeva zile de 
la returul celei de a 
doua etape a Cupelor 
europene ta fotbal in 

care, după rezultatele meciu- 
rilor-tur, ambele formații de 
club românești, Dinamo, și în 
special, Steagul roșu, au șanse 
minimale de calificare. în ceea 
ce privește campionatul euro
pean. echipa reprezentativă a 
țârii ciștigînd numai un punct 
la Copenhaga a pierdut din 
start posibilitatea de a se în
trece cu șanse sporite în due
lul cu Spania și Scoția.

După cum s-a văzut, cu 
cepția meciului susținut 
Steagul roșu la Hamburg,
re este însă suficient de clar 
prin scorul înregistrat, nici 
echipa națională și nici Dina
mo nu au jucat la valoarea lor 
reală. Problemele sînt com
plexe. în numărul de azi re
dactorii noștri se preocupă de 
formațiile de club participante 
la Cupele europene, apelînd la 
statistică, la comparații și de
clarații, urmind ca sîmbăta 
viitoare să aibă în vedere re
prezentativa țării.

Referindu-ne la orice meci. 
Ia orice competiție, ținem sea
ma de valoarea adversarilor, 
în comparație cu valoarea e- 
chipelor noastre. Prin urmare, 
atit Steagul roșu cît și Dina
mo intîlnind două eehîpe frun
tașe ale fotbalului vest-ger- 
man, campion mondial, exista 
de la bun început un decalaj 
în favoarea oaspeților,, consta
tat chiar la București, ca să 
nu mai vorbim de cele întim- 
platc la Hamburg unde Stea
gul roșu a fost surclasată. Es

te clar că echipa brașoveană 
a abordat nepregătită această 
competiție și, nici chiar Dina
mo, nu s-a prezentat în pleni
tudinea forțelor individuale și 
de echipă, pentru că. în pofida 
clasei de joc a echipei F. C. 
Koln, exprimată mai cu sea
mă în modul cum a jucat în 
funcție de 
namovislă

Deși nu 
căciulă pe 
gul roșu, 
de la 23 octombrie a.c-, primii 
vinovafi de nereușita echipe
lor lor, sînt jucătorii și antre
norii care nu s-au pregătit 
bine sau foarte bine pentru 
abordarea acestor dificile Cu
pe europene în care adversa
rii de mare valoare și presti
giu se intilnesc din primele 
tururi. Lipsa de responsabili
tate. insuficienta pregătire teh
nică și morală, pe de o parte, 
o oarecare nepăsare, pe de 
altă parte, supraaprecierea ad
versarilor, iată numai o parte 
din elementele care contribuie 
ca pregătirea generală să nu 
fie făcută din timp, ci în gra
bă, cu defecțiuni.

Fără a scuti de fel de res
ponsabilitate pe jucători și an
trenori constatăm că mai sînt 
și alți vinovați pentru slaba 
reprezentare a fotbalului nostru 
în cupele europene. Desigur, 
cazul Steagului roșu este cel 
mai îngrijorător, și alte echipe 
se află în aceeași situație, insă 
din fericire nu au luat parte 
la această pretențioasă compe
tiție ;

— conducerile cluburilor nu 
pregătesc din timp viitoarea

scor, o victorie di- 
era posibilă.
punem in aceeași 

Dinamo și pe Stea- 
dupa meciurile lor

prezență internațională și to
lerează slăbiciuni de tot felul:

— forurile tutelare ale clu
burilor nu exercită control efi
cient și nu sprijină cu auto
ritate pregătirea și reprezenta
rea echipelor. Oare ar fi ajuns 
în această situație Steagul ro
șu dacă Consiliul județean 
sindical. Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
din Brașov și chiar Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România, care prin Hotărîre 
de partid are răspunderi în 
sport, s-ar fi preocupat din 
timp de Steagul roșu ? De obi
cei reprezentanții forurilor tu
telare își fac apariția în preaj
ma meciurilor, cu unele cuvin
te încurajatoare care cîntăresc 
prea puțin în balanța jocuri
lor 1

— federația de specialitate 
manifestă unele preocupări dur 
nu are un fir călăuzitor care 
ar trebui să fie în fapt o Po
litică de pregătire a cluburilor 
în această direcție, de întărire 
a acestora. Adevărul este că 
avem cluburi valoroase foarte, 
foarte puține. în plus, în une
le cazuri se fuge de răspun
dere, părăsirea de multe ori 
voită a Cupei României fiind 
edificatoare.

Este cazul ca Federația ro
mână de fotbal să pornească în 
mod hotărît la o amplă ac
țiune de pregătire și susținere 
a unor cluburi puternice, ca
pabile de o demnă reprezen
tare internațională, chiar dacă 
va trebui să îndepărteze unele 
canoane și să facă excepții în 
acest scop.

S.UA
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iTiFJiaiKlIIIHfflBAliaBIICOiltME:
„ASALTUL CARPAȚILOR"

0 ACȚIUNE PATRIOTICA PIONIEREASCA DE MASA
In preocupările sportive tehnico- 

aplicative ale unităților de pio
nieri din întreaga țară se află, în 
aceste zile, declanșarea unei ac
țiuni de mare ampioare, închinată 
celui de al * "
partidului, cu

' deosebit de 
„cravatelor 
păți lor". In 
le acesteia, 
desfășurare,

XI-lea Congres al 
nume simbolic și 

atractiv pentru vîrsta 
roșii": „Asaltul Car- 
legatură cu obicctive- 
cît și cu modul ei de 
am solicitat amănun

te prof. Florin Moraru, șeful Sec
ției sport în Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor :

(fixarea unor plăci toponimice în 
apropierea acestora), recensămin- 
tul și ocrotirea unor specii de 
păsări și animale, efectuarea de 
studii, acțiuni sportive tehnlco- 
aplicative etc. Totul se va face 
pe un fond educativ, de cunoaș
tere și aplicare a legilor statului 
privind mediul înconjurător, de 
dezvoltare a unui turism civilizat, 
și de cunoaștere și popularizare a 
legilor nescrise aie muntelui. Ex
pedițiile pionierești vor constitui 
adevărate călăuze pentru turiștii 
îndrăgostiți de munte.

LA ,’Âl/REL VIA/CO"?

•— „Asaltul Carpaților", activi
tate sportivă tehnico-aplicativă de 
mari proporții, inițiată de CNOP, 
preia o seamă de tradiții create 
de organizația noastră în educa
rea celor mai tineri fii ai patriei 
prin muncă și pentru muncă, în 
spirit revoluționar, cultivîndu-le 
dragostea pentru partid și popor, 
pentru pămîntul și frumusețile 
țării. Obiectivele acțiunii sînt mari 
și foarte frumoase, mobilizatoa
re, de la cunoașterea pe viu, la 
fața locului a marilor șantiere ale 
construcției socialismului, a obiec
tivelor turistice, a bogățiilor na
turii noastre, la o activitate spor
tivă în aer liber bine organizată 
și executarea unor acțiuni practi
ce, cu caracter social. Mă voi 
opri îndeosebi la activitățile spor- 
tivo-sociale concrete ce vor fi 
executate de către copii și pe 
care le-am împărțit în două mari 
grupe 1 pentru pionierii care- locu
iesc în 
cei din 
grupă ___ _, __
marcarea drumurilor și potecilor, 
cu binecunoscutele semne turisti
ce, ca și refacerea marcajelor de
gradate, amenajarea și reamena- 
rjarea izvoarelor, întreținerea și 
repararea potecilor, podețelor, a 
vetrelor turistice, identificarea 
surselor de accidente în munți și 
avertizarea turiștilor, amenajarea 
de refugii alpine etc. Pentru zo
nele nemontane am stabilit ca o- 
biectfve, ocrotirea pădurilor și 
livezilor, a obiectivelor turistice

— Ceea ce vă propuneți este, 
într-adevăr, o activitate vastă, de 
marc răspundere. Ne gîndim Ia 
un singur exemplu : de _ pildă, 
marcajele turistice. Știm că avem 
în țară peste 5 800 km de dru
muri și poteci marcate, diritte 
care peste 3300 km au nevoie de 
improspătări. La acestea se adau
gă noile căi pe care vă propu- 
ne-.-* să le amenajați. Practic, 
cum se va realiza aceasta ?

saltul Carpaților", sînt închinate, 
ca un fierbinte omagiu, partidu
lui, Congresului al XI-lea. Pri
mul an al acestei acțiuni de lun
gă durată se împarte în patru 
etape : octombrie — 25 noiembrie; 
1 decembrie — I mai; 2 mai — 
23 August ; 24 august — 20 noiem
brie 1975, cînd vom raporta parti
dului realizările obținute. In une
le județe, ca Harghita, Suceava, 
Maramureș, Argeș și altele, acțiu
nea a și fost declanșată.

Nu ne rămine decît să adresăm 
participanților salutul lor drag : 
„Tot înainte !“.

Interviu realizat de 
Viorel TONCEANU

zone montane și pentru 
zone nemontane. Prima 
cuprinde, printre altele,

— La „Asaltul Carpaților4* par
ticipă pionierii din clasele V—VIII, 
constituiți în echipe, pe detașa
mente și unități, cercuri și comi
sii, conduși de instructori bine 
pregătiți. Activitatea va fi coor
donată de un comandament jude
țean, subordonat comandamentu
lui republican al acțiunii. „Asal
tul Carpaților4* este organizat cu 
concursul și contribuția efectivă 
a Ministerului Turismului, Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport (prin federația de 
specialitate), Ministerului Educa
ției și Invățămîntului, Ministeru
lui Apărării Naționale, Ministeru
lui economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, ca și a al
tor factori. Aceasta 
borare constituie 
succes pe măsura

TITI FIUP1DESCU, BUCUREȘTI O urare, 
după ..Inelele" mondiale ore Iul Dan 
Grecu î

Mă gindesc că lingă ele
Le-or sta bine... cinci inele I

fng. PETRU TEODO.YESCU, PAȘCANI. 
Echipa asociației sportive, C.F.R. Poș- 
cani, ai cărei președinte sinteți. a pier
dut la Călărași meciul cu Celuloza cu 
2—0 și totuși ne trimiteți o telegramă prin 
care îi mulțumiți arbitrului C. Petrea 
pentru arbitrajul prestat. Tragem de-aici 
concluzia câ e posibil să se piardă un 
meci, fără ca arbitrul să fie vinovat de 
acest lucru, răspunzători pentru infringe- 
re fiind propria echipă și, eventual, și.— 
adversarii. Este o teorie interesantă, com
plet necunoscută pină acum in lumea 
fotbalului. Ar fi bine să se răspindecscă!

— Am dori să 
cheiere, care sînt 
fășurare ?

— Gîndurile, eforturile 
lizările pionierilor, legate

largă cola- 
garanția unui 
așteptărilor.

precizați, în în- 
etapele de

și 
de

des

rea- 
„A-

BRE VI R
• La Federația română de modellsm a sosit, cu citeva zile in urmă, 

o comunicare din partea Federației Aeronautice Internaționale, de in
teres deosebit pentru modelismul nostru : pro}. Ion N. Radu, maestru 
al sportului, a fost cooptat ca membru in Subcomisia de modele spa
țiale a F.A.I. Ion N. Radu este promotor al raciieto-modelismului in 
țara noastră, creatorul și conducătorul asociației „Astronautica", a ele
vilor din Tirgoviște. El a stabilit pină acum trei recorduri mondiale la 
rachetomodellsm și este deținătorul primului titlu de campion mondial 
in acest sport.

• La Miercurea Ciuc, In cadrul A.S. Textila, a luat ființă, de curlnd. 
o secție de motociclism. Ea este condusă de antrenorul Paul Mutner. Ca 
toate că posibilitățile de care dispun tint incă modeste, tinerii no'.o- 
cicliști de al Textila au reușit să amenajeze un teren de motocros și 
sint hotărtți să lupte pentru o cit mai grabnică afirmare.

• In majoritatea aerocluburilor aviației noastre sportive s-au desfă- 
șurat, in aceste zile, examenele de brevetare a elevilor piloți tun anal 
i, zbor fără motor. Probele la care au fost supați tinerii candidați ia 
brevetul de planorlst au fost: tehnica pilotajului, aerodinamic, -r.eteo- 
rologie, instrumente de bord — scris ți două probe practice — zbor 
In dublă ți simplă comanlâ. Rezultatele : loti cei exa-ninaft p’na 
acum au primit nuinai calificative de bine ți foarte bine. Să acordăm 
aceleași note ți instructorilor de zbor care i-au pregătii.

MANOLE ANDRONIC, BUCUREȘTI. Nu 
este permis să te sprijini de un coechi
pier și, astfel, inâlțindu-te la un corner, 
să înscrîF un gol. Arbitrul rd va acorda 
un gol înscris in aceste condrțiuni ci vo 
sancționa echipa vinovată cu o lovitură 
liberă indirectă pentru ..atitudine nespor
tivă".

cxar

COMPETIȚIILE DE UNDE ULTRASCURTE
fost comunicate, de ca
de arbitri, rezultatele 
republicane de „ulra- 
au avut loc In acest an. 
de „Cupa Eliberării",

Recent au 
tro Colegiul 
competițiilor 
scurte”, care 
Este vorba 
desfășurată in trei etape, și de cam
pionatul republican.

Mai iutii o constatare îmbucurătoa
re. Numărul participanților a fost de 
peste 100 — dintre care majoritatea 
juniori — ceea co demonstrează că 
Interesul tinerilor radioamatori pen
tru undele ultrascurte este în con
tinuă creștere. Un alt fapt pozitiv il 
constituie, numeroasele amplasamen
te noi do pe care s-a lucrat (este 
cunoscut că performanțele în unde 
ultrascurte nu se pot obține Recit pe 
vlrfuri de munți sau înălțimi domi
nante).

Stațiile de emlsie-recepție au fost 
Instalate pe majoritatea masivilor 
Hiuntoși din țara noastră, din Rodna 
și Gutii piua in Făgăraș și Semeniv. 
Datorită acestui fapt, federația de 
radioamatorism va fi în măsură să 
întreprindă studii documentate asu
pra posibilităților propagării pe 145 
megaherți, stabilind înălțimile <le pe 
care se pot realiza cele mai bune 
rezultate in viitoarele competiții in
terne și internaționale.

Și un lucru regretabil. Destul rie 
mulți concurenți nu au trimis fișele 
Re concurs. Ca urmare au fost anu-

late ,coîiforni regulamentului, toate 
legăturile realizate cu ci de către 
ceilalți participant. Apreciem că fe
derația ar trebui să ia atitudine față 
de această lipsa de disciplină.

Rezultate tehnice : „Cupa Eliberă- 
rii**. Juniori (56 concurenți) 1. Ma
rina Pavel, YO5NZ (Bistrița Năsăud). 
a lucrat de pe virful Heaiu, lingă 
Uva Mită, 2. Cri^an Andrei, 
YO5BEB (Maramureș). 3. Motoașcă 
Miliai, YOGBVC (Brașov) ; Seniori 
(21 concurenți) 1. Bădoiu Mircea, 
YO9AGI (Dîmbovița), a lucrat din 
Bucegi, 2. Zălaru Dan. YO6EZ (Bra
șov), 3. Pop Ion, YOuAWR (Brașov). 
Echipe jun. YO&KAS (Cluj-Napoca); 
seniori YO3KAA (București). Dc evi
dențiat și echipa YO5KDZ a Casei 
Pionierilor din Năsăud care a concu
rat cu mult succes obținiud locul 1J 
în clasamentul juniorilor. Amplasa
mentul stației a fost în masivul Kod- 
nel.
Campionatul R.S.R. de juniori (60 
concurenți) 1. Marina Pavel, 2. Mir
cea Radu, YO5AVW (Maramureș), 3. 
Stoica Ion, YO9BCZ (Dîmbovița), 4. 
Munhiu Alexandru, YrO5PE (Maramu
reș) ; Seniori (22 concurenți) 1. Pe- 
terfi Eugen, YO2QC (Hunedoara), a 
lucrat de pe virful Cîrja, din Paring, 
2» Stoican Vidor, YO9HL (Prahova), 
a lucrat de la cabana Babele, 3. Mu- 
reșan Ione£ YO5LI (Cluj-Napoca), a 
lucrat de pe Vlădeasa, 4. Zălaru Dan, 
5. GUdcanu Lucian, YO9AEH (Dîmbo
vița). Echipe : seniori YO7KFA (Ar
geș), juniori — YC3AZN (Dîm»' ’*a).

îndeplinirea sarcinilor ce levin aviației sportive, de a cuprinde un număr 
tot mai mare de tineri, băieți și lete, deschizîndu-le prin sport drumul spre 
activitățile tehnice productive și »nstruindu-i !n vederea apărării patriei, pre
supune — în primul rind — lărgirea și îmbunătățirea propagandei pentiu acest 
sport, modernizarea metodelor ue pregătire in aerocluburi, folosirea la para
metri maximi a valoroasei dotări tehnice de care dispunem — planoare, avi
oane, pareșute, mașini și aparate auxiliare. Coordonarea acestei activități de 
mare răspundere revine consiliilor de aerocluburi, „in competența cărora — 
se spune in art. 18 al statutului lor de funcționare - intră elaborarea obiective
lor de dezvoltare a sporturilor aeronautice pe teritoriul respectiv". Se poale 
afirma că există o seamă de consilii care iși înțeleg pe deolin menirea, asi- 
gurînd o colaborare bună intre aerocluburi și organele locale, pentiu îndepli
nirea acestor obiective. Faptul este demonstrat de revirimentul înregistrat, in 
ultimii ani, in sporturile avarice din unele județe. Exemple pot servi, în acest 
sens, aerocluburile „Gheorghe Bancâilescu”. din Ploiești- și ,.Mircea Zorileanu". 
din Brașov. Este surprinzător, >n acest context, faptul câ la aeroclubul „Aurel 
V1a»cu" din București nu s-a constituit încă un consiliu de conducere. De ce ? 
Este greu de explicat Nu se simte, oare, nevoia unui consiliu de aeroclub la 
„Aurel V1eieu*î lată citeva răspunsuri la această întrebare :

Pa_ Mânu, instructor de zbor la aeroclubul hucureștean : ,,Sarcinile ae^n» 
clubului ou sporit mult ia ultima vreme și la îndeplinirea lor consiliul ar putea 
avea o contribuție mare. Forțele noastre sînt limitate, fiind strict legați de 
aerodrom. Cimpul d-s activitate a consiliului, format din pasionați ai acestor 
sporturi, ar putea fi foarte larg intr-un oraș ca al nostru".

Icn Roșu, maestru emerit ol sportului la parașutism : „Consiliul poate fi 
socotit ca un adevărat „sta* maior" al aeroclubului, astfel ca el constituie o 
imperioasă necesitate’.

Colonel Nicolae Făgâcaru, comandant ai Aeroclubului Central Român : 
„Fără îndoiala, constituirea consiliului la aeroclubul „Aurel Vlaicu" este mai 
mult decît o dorința. In vechea organizare a aviației noastre sportive, aero- 
c’uoul bucureștean ținea direct de federație. In virtutea ocestui fapt, consti
tuirea consiliului de conducere, potrivit noilor indicații» s-a tărăgănat neper- 
mis de mult. O propaganda pentru aviație la nivelul cerințelor nu se poate 

face decît prin forme orgarizgtorice bine puse la punct.
Așadar, opinii unanimă PENTRU. Și totuși, constituirea consiliului întiraîe. 

Pină cind I

V. T.

z

9.

«

copie după scrisoare ? Poate ii schimbați 
conținutul I

ANTON SCUTARU, IAȘI. Tocmai di.. 
admiratorul nr. 1 al lui lire Năstose, să 
fiți mai puțin entuziast ca altădată, cind 
ne trimiteați scrisori de cite 8—12 pagini? 
Îmi permit să fiu cu acum mat optimist 
decît dv. ți, față de finalul lui de sezon, 
să cred că va avea un cuvînt 
spus în ..Turneul campionilor".,

greu de

MORA- 
este pe

CONSTANTIN UNGUREANU, 
VIȚA. Turul Diviziei A la fotbal 
sfîrșite. Returul va da răspuns și la in- 
trebarea dv. Cu „dacă" in față, ne a- 
pucâ Anul Nou I

VASILE SIMULSSCU, TIMIȘOARA. Ne
publicabilă.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Saltul va- 
loric al rugbyului nostru este confirmat și 
de victoria repurtata asupra Franței în 
meciul dintre echipele de tineret :

Nou! lor succes, m-a 
La o constatare ;
Câ în rugby s-a produs 
Azi, o... transformare I

dus

FLORICA URSU, FOCȘANI. Real 
drid era o mare echipă, cind a 
intilnirile cu Dinamo, în cadrul 
campionilor europeni", 
la București. Real n-a 
de sănătate" în meciul 
drid, unde a dat cinci 
primit trei.

Ma- 
susținut . 
,.Cupei 
cu 3-1 
..galop 
la Ma

li

învingător 
făcut un 
retur de 
goluri, dor o

Ilustrații : N. CLAUDIU

AUREL TECLU, BUZĂU. Floyd Patterson 
a părăsit ringul ți ou cred că. la 41 de 
ani, se gînceste să revină. Și cu atit 
mai puțin să-și recucerească titlul.

VALEUIU DON, F1UPEȘD1 DE PĂDURE. 
Scrisoarea dv.. in care vă refereați la 
cele trei goluri înscrise de Steagul roșu 
In meciul cu Besiktas. in ultimele cinci 
minute ale jocului, ne-a parveait tirziu. 
Evident, am cieso’-o. Dar vina nu e atit 
a Poștei, cit a... Steagului roșu. Aveți o

Luni, 4 noiembrie 1974, orele 12,30, 
in sala Dalles :

„CRITERIi
MENTALE
1974 Șl

LOR IN ANUL OLIMPIC 1976'

METODICE 
VERIFICATE 

PERSPECTIVA

FUNDA- 
IN ANUL 
APUCĂRII

CENTRUL DE CERCETĂRI PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘL SPORT 
al C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport Bucu
rești, in colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță cursul 
da reciclare, cu tema : „CRITERII 
METODICE FUNDAMENTALE VERI
FICATE IN ANUL 
TIV A APLICĂRII 
OLIMPIC 1976“.

Prelegerea, care va fi ținută 
conf. univ. dr. EMIL GH1BU, va avea 
loc !n sala Dalles (bd. N. Bălcescu 
nr. 18), luni 4 noiembrie 1974, orele 
12.30.

Va urma un film artistic.

1974 SI PERSPEC- 
LOR IN ANUL

de

SI MB AT A

FOTBAL — Teren Lcromet. de la ora 
14.30 ; Laromet — 1.0.R. (Divizia C).

HALTERE — Sala Steaua (Calea 
Plevner). ora 17: meci internațional 
amical Slecua — Ț.S.K.A. Safia.

- HOCHEI — Patinoarul acoperit ,,23 
August" ora 15.30: A.S.E. — Agrono
mia Cluj-Napoea, ora 18: Steaua - 
Dinamo București (jocuri în cadrui 
campionatului divizionar, grupa A).

POPICE — Arena clubului Uzinelor 
Republica, ora 16: Gloria București
— Metrom Brașov ; Arena Giulețti.

POPICE

— Metrom Brașov ; Arena Giulești. 
ora 14: Rapid București — Voința 
Constanța ; arena Antrefrig, ora 16: 
Frigul București - Voința Ploiești; 
arena Voința, ora 16: Voința Bucu
rești — Cetatea Giurgiu (partide îi 
cadrul campionatului feminin. Divizia 
A).

RUGBY — Teren Tineretului IV, ora 
15: Constructorul — Arhitectura (Divi
zia B).

VOLEI. Sala Constructorul, de la 
ora 17 : Spartac - Medicina și Con
structorul - Rapid (f. Cupa F.R.V.); 
sala Flacăra roșie, de la ora 17: 
Voința - A.S.E. (f. 3), I.T.B. - C.P.3. 
(f.B).

DUMINICA

BASCHET — Sala Floreasca. de la 
ora 8 : Voința - Pedagogic Tg. Mu
reș, I.E.F.S. — Cri șui ; sala Construc
torul, de la ora 10.30 : Constructorul 
— Universitatea Cluj-Napoca (meciuri 
în cadrul Diviziei A ia baschet to 
minin).

QCUSM — Bd. Leontîn Sâlăjan 
(porțiunea dintre bd. Muncii și str. 
Baba Novac), de 
pe circuit pentru

la ora 10; întreceri 
---------r_____ triciclete, biciclete 

PEGAS (de toate calibrele) și pentru 
sportivi de performanță pe biciclete 
de curse — juniori și seniori.

FOTBAL — Stadion Steaua, ora 9 :

Steaua — F.C. Constanța (tincret-spe- 
ranțe), ora 11: Steaua - F.C. Con
stanța (A) ; stadion Republicii, ora 
14,30: Progresul — Rapid (B): teren 
Voința, ora 11: Voința — Metalui
București (B) ; teren FI. Roșie, o.a 
11: FI. Roșie — Tehnometal (C); 
teren T.M.B., ora 11: T.M.B. — Auto 
matica București (C); teren Electro
nica, ora 11: Electronica — Unirea 
Tricolor (C) ; teren Steaua, ora IV 
Șoimii TAROM — Oiirnpia Giurgiu.

HOCHEI Patinoarul acoperit ,,23 
August" ora 15.30: A.S.E. - Agrono
mia Cluj-Napoca, ora 18: Steaua - 
Dinamo București (jocuri în sadrul 
campionatului divizionar, grupa A).

POPiCE — Arena Voința, ora 8 : 
Voința București — Rapid București , 
arena clubului Uzinelor Republica, 
ora 8 : Gloria București — Dacia 
Ploiești (partide în cadrul campiona
tului masculin, Divizia A).

RUGBV — Teren Giulești, ora 9 : 
Rapid — T.C. 1ND. Constanța (Divizia 
A) ; teren Gloria, ora 10: Gloria - 
„U* Timișoara (Divizia A) ; teren 
Steaua, ora 10: Steaua — Construc
torul Buzău (Divizia A) ; teren Parcul 
Copilului, ora 10: Grivița Roșie - 
Agronomia Cluj-Napoca (Divizia A) ; 
teren Tel,, ora 10.30: Sportul studen
țesc — Dinamo (Divizia A); teren 
Olimpia, ora 10.30: Olimpia - 
I.P.G. Ploiești (Divizia B) ; teren 
Aeronautica, era 10: Aeronaulisa — 
Dunărea Giurgiu (Divizia B).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora ?: 
Flacăra r. - Drapelul 1. Sibiu (f.B) ■ 
sala Instit. Pedagogic, ora 9 : Uni
versitatea - Mondiala S. Mare (f.B); 
sala Giulești, de la ora 12: I.E.F.S. 
- „U" Cluj-Napoca (m. Cupa F.R.V), 
Grivița Roșie - Relonul Sâvinești 
(m.B) ; sala Progresul,- de la ora 9 : 
Medicina - C.S.U. Brașov (m. B) 
I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f. Cupa 
F.RV,); sala Constructorul, ora 8 : 
Electra — Crișana Oradea (m. B).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 1 NOIEMBRIE 1974

AZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PBONOEXPRES DIN 3 NOIEMBRIE 

1911

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
CIAL PRONOSPORT DIN 27

TOMBRIE 1974

SPE" 
OC-

FOND GENERAL DE
- 1.185.606 lei.

CIȘTIGURI

Tragerea acordă participanților ciș- 
tiguri în autoturisme „Dacia 1 300“ ~ 
„Moskvici 408/412“, premii în bani 
valoare fixă, și variabilă, excursii 
Italia. U.R.S. și R.D. Germană 
interesante itlnerarli.

Tragerea va avea loc duminică 
noiembrie a.c., ~’
Clubului finanțe-bănoi. din 
Doamnei nr. 2 și începe de la ora 
18. Va rula filmul artistic „Goana

Și 
do 
în 
pe

3 
în București, la sala 

strada

Categoria I : (13. rezultate) 
variante a 21.710 lei.

6,65
Extragerea I : 38 14

28 85 31 71.
15 40 56

Categoria a ll-a : (12 rezultate) 
175,80 variante a 985 lei.

Categoria a lll-a : (11 rezultate) 
2120,10 variante a 123 lei.

Premii suplimentare 1.695,30 a

Extragerea a îl-a : 61
67 54 12 17 43.

22 88 30

Piața cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în Ca
pitală de la 11 noiembrie pină la 
31 decembrie 1974, în țară înce- 
pînd de la 15 noiembrie pină la



ă-

«[UPn TINERETULUI„ dirs nou 
fastaft

masă 
multe 
copii, 
la al

din țara noastră — .CUPA TINERETULUI", 
motive. Fiindcă ziua de miine, 3 noiem- 

tineri sau virstnid, data aniversară a intîl- 
doUea său start, această acțiune, cu

CÎTEVA DIRECȚII PRINCIPALE
I

ncepe o nouă ediție a celei mai ample competiții de 
Momentul este, fără îndoiolă, solemn, din moi 

brie 1974, poate deveni, pentru foarte mulți oameni, 
Birii cu sportul și cu întrecerea sportivă. Apoi, pentru că

adinei semnificații și îndatoriri, se prezintă cu o experiență considerob»! îmbogățită, după ce toate plu
surile și minusurile debutului de acum un on au făcut obiectul unor studii și analize minuțioase. Și, în 
sfîrșit, fiindcă primele ei concursuri, cele de masă — și tocmai de aceea cele mai importante — se vor 
disputa într-o perioadă de mare efervescență 
Și tineretului patriei i S-a părut firesc 
pe care o începe, 

lată, deci, atîtea premise ale reușitei,
retulul, ea se desfășoară sub genericul aprins 
vilite de întrecere, de perfecționare și de autodepășire proprii tinerelor generații.

la începutul ediției de iarnă a marii competiții, zăpadă 
și victorie !

pofcticâ, premergătoare Congresului al 
sâ dedke acestui mare eveniment

Xl-lea al partidului, 
frumoasa întrecere

cu ab‘t mai mult cu 
al entuziasmului

fiind de fapt a tine-cit, această Cupă 
caracteristic vîrstei, al dorinței nestâ-

Sa urâm, așadar, tuturor participanțUor, 
abundenta, gheața buna, curse rapide, succes

DIN EXPERIENȚA

NEAJUNSURI
la baza prevederilor Hotărârii Ple

narei C.C. al P.C.R. din februarie — 
martie 1973 și ale Planului de măsuri 
adoptat de plenara C.N.E.F.S. a fost 
organizată prima ediție a competiției 
de masă cu caracter republican „Cu
pa Tineretului" — de vară și de iar
nă — încheiată cu finale, care au 
avut loc in acest an.

De la bun început trebuie să ară
tăm că întrecerea a marcat un revi
riment în viața sportivă a țării. „Cu
pa Tineretului" s-a dovedit, în an
samblul mișcării sportive, una din 
cele mai largi și mai accesibile for
me de angrenare a tineretului în 
practicarea sistematică a exereițiilor 
fizice și sportului, o acțiune care a 
înviorat considerabil această activi- 
tate.Se poate spune că in majori
tatea județelor țării a existat interes 
și simț de răspundere pentru orga
nizarea concursurilor, începînd cu 
prima etapă, pe unităti, la care au 
participat PESTE 3 MILIOANE DE 
TINERI ȘI TINERE. Este interesant 
de menționat faptul că pe lingă ra
murile de sport prevăzute în regula
ment au fost inițiate concursuri și

EDIȚIEI INAUGURALE

CARE TREBUIE ÎNLĂTURATE
ine. în fanif'e de spe- 
particularit.țile locale, 
rialâ și de Kradiții. rte

la alte discipline, 
cificul și de i 
rte baeă ---materială și 
preferințele oamenilor. A existat un 
sprijin consistent pe plan local, unde 
s-au pus la dispoziție — gratuit — 
toate bazele sportive necesare. Un 
fapt pozitiv, demn de relevat, rămî- 
ne, de asemenea, acela că, pretutin
deni, întrecerilor li s-au asigurat un 
cadru sărbătoresc, ele fiind dedicate 
celor două mari evenimente politice 
din viața poporului nostru, cea de a 
XXX-a aniversare a Eliberării pa
triei și cei de al Xl-lea Congres al 
partidului.

Dar, analizind în lumina exigente
lor actuale și a spiritului regula
mentului organizarea și desfășurarea 
întrecerilor, sesizăm că au existat și 
destule neajunsuri. Le amintim, a- 
cum, pentru a nu se mai repeta și 
in noua ediție a „Cupei Tineretului".

A lăsat de dorit, în principal, popu
larizarea competiției. Nu s-a acordat, 
pretutindeni, atenția cuvenită orga
nizării întrecerilor la nivelul unită
ților de bază, din vina unor consilii 
județene și a unor organizații cu

anticipări; DE LA 2900

LA 6000 DE PARTICIPANȚI

IN SIGHETUL MARMAȚIEI
La Sighetul Mar- 

mației, principala pre
ocupare a tovarășu
lui Ioan Moldovan, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului municipal 
pentru educație fizică 
și sport, o constituia, 
în zilele vizitei noas
tre, pregătirea ediției 
de iarnă a „Cupei Ti
neretului".

— Ce preconizați ?
— înainte de toate, 

amenajarea a două 
patinoare naturale, u- 
nul la Consiliul mu
nicipal, altul la CIL, 
pe actualul teren de 
handbal. Pentru schi 
— un centru de ini
țiere și pregătire pe 
lingă Liceul „Dragoș 
Vodă" din localitate, 
rezervat tuturor pio
nierilor și școlarilor. 
De asemenea, un al 
doilea centru de schi, 
sătesc, în comuna Va
dul Izei (6 km de Si
ghetul Marmației), a-

șezare care se pretea
ză acestui sport, da
torita pîrtiilor line 
care se pot amenaja 
acolo.

— Există posibilități 
de a se organiza biae 
întrecerile Ia patinaj 
și schi ?

— Slnt sportuft cu 
multi p rac ti can ți în 
rtod urile tineretului
școlar îndeosebi, care 
și^au procurat, într-o 
bună măsură, mate
rialele necesare. In 
același timp, fac men
țiunea 
du-ne _ 
conducerii 
lității, 
dotare nu mai puțin 
de 70 de perechi, de 
schiuri, cantitate care 
sporește simțitor zes
trea noastră sportivă. 
Prevăd, de aceea, câ 
la Cîmpul negru-So- 
lovan (pîrtia de co
borâre cea mai cunos
cută și mai accesibi

că, bucurîn- 
de sprijinul 

municipa- 
am primit în

lă din vecinătatea Sl- 
ghetului) se vor an
gaja, o dată cu căde
rea zăpezii, foarte 
mulțl tineri amatori 
de întrecere.

— Și în cazul ce
lorlalte sporturi aie 
ediției de iarna a 
.Cupei Tineretului ?—

— ...există, Ia fel, 
inițiative frumoase, 
în școli mai ales, 
unde au fost procu
rate mese de tenis și 
jocuri de șah. S-au 
confecționat, de ase
menea, săniuțe, chiar 
de către elevi, In ca
drul ateiierelor-școa- 
lă.

— Ce anticipări se 
pot face in legătură 
ca participarea ?

— Anul trecut, la 
prima ediție, am mo
bilizat un număr de 
2 900 de tineri și ti
nere. Acum dorim să 
atingem cifra de 
6 000.

atribuții în domeniul sportului. Ase
menea lipsuri s-au constatat in ju
dețele : Sălaj, Covasna, Caraș-Seve- 
rin, Olt,- Ialomița, Tulcea, Neamț, 
Vîlcea, Iași și Mehedinți. N-au lip-* 
sit nici manifestările de formalism 
și superficialitate (s-a acordat mai 
multă atenție organizării etapelor 
superioare decît celor de masă). De 
necrezut, dar adevărat, la finalele pe 
țară unele județe care dispun de 
condiții corespunzătoare (bază mate
rială, cadre, tradiție) nu au fost, 
prezente la. anumite ramuri de sport. 
Astfel, județele Caraș-Severin și Vîl
cea nu au prezentat concurenți la 
înot, iar județele Bihor, Galați. Bră
ila, Alba, Bistrița-Năsăud, Tulcea, 
Olt, Vîlcea și chiar municipiul Bucu
rești — la gimnastică. Cum altfel de
cît lipsă de răspundere poate fi nu
mită atitudinea diriguitorilor spor
tului din județul Caraș-Severin care 
nu au prezentat NICI UN CONCU
RENT la finala pe țară pentru spor
tivii de la sate, sau a celor din ju
dețele Ialomița, Tulcea. și Vîlcea — 
aflate în aceeași situație — în finala 
tinerilor din cooperația meșteșugă
rească. în mai multe județe nu s-au 
respectat prevederile regulamentului 
prezentîndu-se, la unele ramuri, 
sportivi legitimați (municipiul Bucu- 
rești și Galați, la studenți; Ilfov și 
Prahova la cooperația meșteșug* < 
rească ; Dîmbovița, la finala pentru 
tinerii din mediul rural).

în încheiere, o observație de o deo
sebită importanță : nu peste tot s-a 
urmărit cu atenția necesară depis
tarea elementelor talentate, întrucît 
federațiile, consiliile locale pentru 
educație fizică și sport, antrenorii si 
profesorii de educație fizică nu s-au 
preocupat, in toate etapele desfășu
rării competiției, de această sarcină. 
Beți, după cum se știe, „Cupa Tine
retului* este inițiata, intre altele. 
pentru a crea premisele depistării și 
selecționării dintr-un număr mare 
de copii și tineri a unor elemente 
dotate pentru 
performanță.

activitatea sportivă de

inițiative
Harghita

IN JUDEȚUL

DE ACȚIUNE
înOrganizată experimental, 

iarna 1973/1974, prima ediție a 
„Cupei Tineretului" comportă, la 
a doua sa ediție, unele amenda
mente și îmbunătățiri izvorîte din 
constatările de pînă acum, din 
sugestiile participanților și orga
nizatorilor.

în acest sens, lată direcțiile 
principale ale noii ediții a „Cu
pei Tineretului", care va lua star
tul în ziua de 3 noiembrie.

Regulamentul „Cupei Tineretu
lui" rărhîne valabil, în continua
re, în actuala sa formă (pe cate
gorii de vîrste și discipline), cu 
precizarea, însă, ca federațiile 
sportive de resort să acorde un 
sprijin tehnic organizatoric mai 
substanțial pentru reușita deplină 
a acțiunii. Acest sprijin este de 
dorit să se facă simțit, prin in
termediul comisiilor județene, în
deosebi Ia nivelul întrecerilor din 
prima etapă, cea mai importantă 
pentru mobilizarea marii mase a 
cpncurcnților și selecționarea u- 
nor elemente capabile să îmbră
țișeze activitatea sportivă de per
formantă. Sînt vizate, în special, 
federațiile de schi și patinaj, cele 
de tenis de masă și șah.

același timp, întrucît fina- 
pe țară ale „Cupei Tinerctu- 

or organiza din doi in 
actuala ediție de

se va desfășura pină la nivelai 
localităților sau Județelor, ia ra
port cu posibilitățile existente fa 
fiecare ramură de sport. Se Intel 
lege, de pildă, că in zone ca 
Neamț, Harghita, Suceava, Bwf- 
șov, Hunedoara, Maramureș, ctt 
profil deluros și montan pronun
țat, întrecerile de schi, patinaj 
și săniuș, vor ajunge pînă la fa
zele județene, în timp ce la ce
lelalte discipline ele se vor oprii 
— dacă condițiile materiale nil 
vor permite — la fazele munici
pale sau orășenești. Sigur, ar fi 
de dorit ca pînă la etapa de ju
deț, inclusiv, să se desfășoare ta- 
treceri LA TOATE DISCIPLINE
LE SPORTIVE cuprinse în regu
lament. Dar nu oricum, cu im
provizații, de mîntuială, numai în 
scopul de... a se putea raporta 
niște cifre.

în fine, pentru asigurarea suc
cesului competiției se impune o 
largă șî susținută ’
prin toate mijloacele, 
din școală și facultate 
nivelul ultimei asociații 
sătești. Stă la îndemîna 
zatorilor sportivi de a-șî 
valoare toată imaginația, 
ritul de inițiativă pentru 
~~ întrecerile

cît mai 
si fete.

popularizare, 
•„ începînd 

pînă la 
sportive 
orgarri- 

pune în 
tot spi- 
a atra- 
Tinere-ge in 

tulul" 
băieți

„Cupei 
multi participant!,

iarnă

In plin concurs, pe pirtiile înzăpezite ale Poienii Brașov. Aspect de la 
finala primei ediții de iarnă a „Cupei Tineretului"

Foto : Ion MIHAlCA

SA-ȚI FACI VARA SANIEInteresante 
ia județul 
în județul Harghita, prima zăpadă

și zilele dnd mercurul termomette- 
lor va cobori sub zero grade sânt 
așteptau? cu nerăbdare de către iu
bitorii sporturilor de iamă. Este aș
teptat. de asemenea, startul în pri
mele competiții din cadrul „Cupei ti
neretului". Și lată două exemple sem
nificative, două initiative care vor
besc deosebit de convingător despre 
pasiunea pentru sport, despre grija 
de a crea condițiile unei participări 
masive la întreceri.

Ia Păltiniș, de pildă, printre 
sporturile mult Îndrăgite se numără 
schiul, firesc altminteri, țlnînd sea-

SUCEAVA TOATE PREGĂTIRILE VIZEAZĂ
ACELAȘI SCOP: MENȚINEREA LOCULUI FRUNTAȘ!

La prima ediție de iama a „Cupei Tineretului*, sportivii ju
dețului Suceava s-au situat pe locul 3 in clasamentul gcteral. 
O poziție de frunte, care a răsplătit eforturile organelor spor* 
tive din acest județ in direcția reușitei celei mai importante 
acțiuni sportive de masă din sezonul rece.

Mai mult, însă sport ivii suceveni se arata hotărî ți ca la cea 
de a doua ediție — de iarnă — a „Cupei Tineretului* să-și men
țină, prin rezultatele lor, poziția fruntașa între județele țârii, 
în vederea acestui scop, preparativele au și început. Ele se fac 
simțite îndeosebi in școli, elevii urmînd să formeze, și la ac
tuala ediție, marea masă a participanților la întreceri.

Concret, in unitățile de învățămint sucevene vor ființa nu mar 
puțin de 36 de centre de inițiere în patinaj și schi, conduse de 
profesori de educație fizică sau antrenori calificați. In 40 de 
școli ale județului vor fi amenajate patinoare naturale. Do ase
menea, la Cimpulung, va funcționa un centru de patinaj artistic, 
sub îndrumarea prof. Doru Bucurescu. Patinoarele vor fi „plan
tate" în toate crezările urbane cu profil de munte și, ca o nou
tate pentru iarna anului 1974—1975, și în cîteva localități ru
rale, unJe se anticipează câ vor exista condiții — Vama, Mol- 
dovița, Drâqușeni și Vicov. In paralel, se va extinde experi
mentul Școlii generale nr. 4 din Cîmpuiung, care a introdus, 
cu excelente rezultate, predarea patinajului la orele de educa
ție fizica. După cum se știe, din inițiativa conducerii acestei 
unități de invă?.ă mint și cu sprijinul nemijlocit al tovarășului 
I. Tărniceru, primarul orașului, pionierii și elevii au avut posi
bilitatea să-și confec'-ion^ze, la nivel da masă, patine populare 
și so-si amenajeze la ,.Runc* un spațiu special pentru pregă
tire Apreciindu-se drept pozitivă această experiența, organele

sportiva județene efectuează, acum, sondaje — cu 
conducerilor consiliilor populare — pentru a se crea 
Dornei, Gura Humorului, Rădăuți etc. mini-școli de i 
inițiativă frumoasă, care vine în sprijinul „Cupei 
pentru lărgirea sferei practicanților acestui sport.

Cit privește schiul - probe alpine și de fond - și

i concursul 
și la Vatra 
patinaj. O 
Tineretului",

_ ----------- -- ,___ _ _____ _______ cAci se ma
nifestă mult interes. CJ.E.F.S. Suceava a și fixat un număr de 
24 de piftii, in curs de curățire și nivelare, care vor constitui 
sediul tot otitor centre de schi, cu precâdeîe în perimetrul ora
șelor Vatra Dcrnei, Cimpulung și Gura Humorului. Un amănunt 
important : pe „Dealul negru", din vecinătatea orașului Vatra 
Domei, pîrtia de schi va fi dotată și cu mijloace mecanizate.

Punînd accent pe principalele discipline sportive alo sezonu
lui rece, cum e și firesc, nu sînt neglijate nici celelalte spor* 
furi ta care se vor desfășura întreceri în cadrul „Cupei Tinere
tului* — tenisul de masă și șahul. în școli, de pilda, sînt com
pletate — din inițiativa elevilor — materialele necesare, sînt pre
gătire locurile de concurs, în toate cazurile, căminele culturale 
de la sate șî comune și casele de cultură din orașe vor fl gaz
de primitoare ale întrecerilor.

în fine, in paralel, sportivii suceveni scordă atenția cuvenită 
și anei acțiuni tradiționale specifice sezonului rece și anume 
„Festivalul sporturilor de iarnă", acum Ia a IV-a ediție și care 
are drept gazdă, în ultima decadă a lunii ianuarie, orașul 
Cimpulung. întrecerile pentru „Cupa Tineretului* reprezintă, 
practic vorbind, o binevenită selecție oentru Festival, la startul 
căruia se aliniază cei mai buni schiori, patinatori și echipe de 
hochei din județ,M

rr.a de condițiile geografice. Schiul 
constituie o pasiune și pentru cel 
peste 5W de elevi ai Școlii generate 
speciale, dar asigurarea unei bazo 
materiale corespunzătoare pentru un 
număr atit de mare de sportivi con
stituia o problemă deosebită. lata, 
însă, că profesorului de educație fizică 
Andrei Timar i-a venit o idee. Des
coperind destule talente printre elevi 
in minuirea sculelor de timpl-iric. 
Andrei Timar a procurat lemnul ne
cesar și, Împreună cu colectivul 
creat, a confecționat nu mai puțin 
de 75 de perechi de schiuri ! Și 
schiuri nu numai frumoase, dar Si 
de bună calitate. Fie au fost Împăr
țite la trei loturi, pe profesori, astfel 
că 75 de elevi vor participa simultan 
la întreceri. De asemenea, fn timpul 
iernii, lecțiile de educație fizică se 
vor face In aer liber, pe pirtiile de

zăpadă. Ce poate fl mal plăcut *1 
mai eficient In același timp.

Un alt exemplu 11 întâlnim la Școa
la generală “ “ _ - —-
entuziast a 
toane. Este 
drej SzabO, 
elevilor a ___ ______ „_ , ____
iarnă, un patinoar. Dar de unde pa
tine pentru cele cîteva sute de ama
tori ’ Prin strădaniile profesorului, 
folosindu-se posibilitățile scolii, ea 
și sprijinul părinților, au fost cum
părate 163 perechi de patine. Reali
zarea este privită cu multă satisfac
ție de către părinții elevilor de la 
școala generală, care așteaptă și el 
primele evoluții sportive pe luciul 
ghețiL Sintem convinși că despre 
succesele tinerilor din Sicutenl tn 
populara competiție care este „Cupa 
tineretului" vom avea ce să scriem.—

din Siculend, unde un alt 
găsit o soluție asemănă- 
vocba de profesorul Aa- 
Prin munca patriotică a 
fost amenajat, pentru

DUMINICĂ, LA FELIX-ORADEA

FINALELE PE ȚARA LA CROS,
DIN CADRUL „CUPEI TINERETULUI"

PENTRU SPORTIVII ASOCIAȚIILOR DINAMO
Duminică, moment festiv intr-o acțiune de amploare din sfera 

activității sportive de masă. 11 prilejuiesc finalele pe țară la cros 
din cadrul „Cupei Tineretului" pentru sportivii asociațiilor Dinamo.

Organizate de Ministerul de Interne, în colaborare cu Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport, finalelor le-au fost sta
bilite ca loc de desfășurare împrejurimile Băilor Felix, din veci
nătatea municipiului Oradea. Pe un traseu ideal ales pentru aler
gări pe teren variat, finaliștii își vor desemna campionii, pe cei 
mai rezistenți sportivi, pe cei mai bine pregătiți dintre ei.

Concomitent, va avea loc, în aceeași zonă, tradiționalul cros de 
toamnă al tineretului școlar din municipiul Oradea. Participă cir
ca 2 000 de elevi și eleve din toate unitățile școlare. întrecerea este 
dedicată celui dc-al Xl-lea Congres al partidului.

Pagină redactată de Modesto
FERRARINI, Tiberiu STAMA și 

Viorel TONCEANU
Sportul Paga 3 a

tate.Se


STEAUA — BAYERN MUNCHEN 1—1, pe 
ale echipei lui Satmăreanu. In această fază, fund 

diali : Schwarzer

POT Fl. OARE, EVITATE „TAIFUNURILE CARE SE ABAT
PERIODIC ASUPRA ECHIPELOR NOASTRE DE 
PARTICIPANTE ÎN CUPELE EUROPENE?''

© Ultimul deceniu, sub nivelul mediocru al lui 50<^ • Un start inegal in competiția 

cu super cluburile de profil industrial ® Performanța nr. 1 aparține, totuși, unei ecnipe mici

U. T. A,! • Ce demonstrează disputa cu

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra evoluției echipelor 
noastre în cupele europene, vă propunem o retrospectivă sta
tistică a ultimului deceniu. După prezentarea acestei sta

tistici vom putea medita pe marginea valorii absolute și 
relative a rezultatelor echipelor noastre. (Scorurile de mai jos re
prezintă totalul celor două manșe. Echipele scrise cu majuscule 
s-au calificat în turul următor) :
1964/65
C.C.E. DINAMO — Sliema 

■Wanderers 7—0 ; Dinamo — 1N- 
TERNAZIONALF 0—7.

Cupa Cupelor. STEAUA — Der
ry City 6—0 ; Steaua — DINAMO 
ZAGREB 1—5.

PETROLUL — Gozte- 
Petrolul LOKOMOTIV 
1—2.

DINAMO — Odense 
INTERNAZI O-

U.E.F.A.
pe 3—1 ;
PLOVDIV

1965/66
C.C.E.

7—2 ; Dinamo 
NALE 2—3.

Cupa Cupelor. „Uu CLUJ — 
Wienner Innsbruck 3—0; 
Cluj — ATLETICO MADRID 
0—-6.

U.EJ.A. STEAGUL ROȘU — 
Dinamo Zagreb 3—2 ; Steagul 
roșu — ESPANOL 5—6.

1956/67
C.C.E. “ ‘ ‘

3—5.
Cupa

BOURG
U.EJF.A.

Villa 4—2 ; 
louse 5—4 ; F. C. Argeș 
NAMO ZAGREB 0—1.

1967/68
C C.E. RAPID — Trakia Plovdiv 

3—2; Rapid — JUVENTUS 0—1.
Cupa Cupelor. STEAUA^—^F.^C. 

Austria 4—1 ; Steaua — ” * ’ 
CIA 1—3.

U.E.F.A. F. 
RENCVAROS 3—5 ; 
DINAMO ZAGREB 2—5.

Petrolul

Cupelor 
1—2. 
. F.
; F. C. 

î F.

C.

LIVERPOOL

Steaua—STRAS-

ARGEȘ — Se-
ARGEȘ — Tou-

Dl-

VALEN-

1968/69
C.C.E. Steaua 

TRNAVA 3—5.
Cupa Cupelor. DINAMO — Va- 

sas Gyor 3—0 ; Dinamo — WEST 
BROMWICH 1—5

U.E.F.A. “ “
xoes 1—1 ; 
TEPE 3—5 
BELGRAD

1969/70
C.C.E. U.T.A. — LEGIA 1—10.
Cupa Clipelor. Steaua — GLAS

GOW RANGERS 0—2.
U;E.F.A. S C. BACAU — Flo- 

riana Malta 7—0 ; S. C. BACAU
— Skeid Oslo 2—0 ; S. C. BA
CAU — Kilmamok 3—1 ; S. C. 
Bacău — ARSENAL 1—9 ; Rapid
— VITORIA SETUBAL 2—7.

1970T71
C.C.E. U.T.A. — Feyenoord 

1—1 ; U.T.A. — STEAUA ROȘIE 
1—6.

Cupa Cupelor. STEAUA — 
Karpatl Lvov 4—3 ; Steaua — 
EINDHOVEN 0—7.

HX.F.A, DINAMO — Paok Sa
lonic 5—1 ; Dinamo — LIVER
POOL 1—4; .U“ Craiova —
PECSI DOZSA 2—4.

1971/72
CCX. DINAMO — Spa.-tak Tr

nava 2—2; Dinamo — FEYENO
ORD 0—5.

Cupa Cupelor. STEAUA — Hi
bernians Malta 1—0 ; STEAL A

SPARTAK

F. C. ARGEȘ — Lei- 
F. C. Argeș — GOS- 

; Rapid — O.F.K. 
4—7.

„trinomul*4 Anglia-R.F. Germania —Olanda,
— Barcelona 3—1 ; Steaua — 
BAYERN MUNCHEN 1—L

l.E.F.A. RAPID — Napoli 2—1; 
RAPID — Legia 4—2 ; Rapid — 
TOTTENHAM 0—5; U.T.A. — 
Austria Salzburg 5—4 ; U-T.A. — 
Zaglebie 3—2; U.T.A. — Vitoria 
Setubal 3—1 ; U.T.A. — TOTTEN
HAM 1—3.

1992673
C.C.E. F. C. ARGEȘ — Aris 

Luxemburg 6—0 ; F- C. Argeș — 
REAL MADRID 3—4.

Cupa Capelor. RAPID — Lan- 
dskrona 3—1 ; RAPID — Rapid 
Viena 4—2 ; Rapid — LEEDS U- 
NITED 1—8.

U.E.F.A ,L’“ Cluj — LEUSKI 
SPARTAK 5-6; U.T.A. — NOR- 
KOPING

1973/74
c.cx

13—0;
MADRID 2—4.

Capa Cupelor. Chimia 
<fca — GLENTOR.AN 2-

ti.E.F.A. F.C- Argeș - 
BAHCE 2—6 ; .U* <
Florentina 1—0 - -U 
STANDARD LIEGE

19M/75
C.C.E. _U* Craiovi

DABERG 3—4.
Cupa Cupelor. Ji*

DEE UNITED 2—3.
Din acest tabel 

lui lipsesc, după cui 
«M-na, rezultatele lu 
Steagul roșu fa acts 
Capei UJLF A.

manțâ remarcabilă, ajungjntf în 
grupul primelor opt echipe în 
Cupa U.E.F.A., așa cum se poate 
vedea în tabel. Intr-o situație, ci
frică asemănătoare se află și 
S.C. Bacău (1969/70), cu specifica
ția că eliminarea în turul IV (1—9 
cu Arsenal) plasează echipa intr-o 
situație de inferioritate.

I

1—4.

DINAMO 
Dinamo —

Crusaders
ATLETICO

P.a. vn-

FENER-
CRAIOVA —

1—1

a
.1

ATVI-

DUN-

clasamentelor 
ar putea lăsa 
echipele noas- 
reușind să se 

___ ___ lui 45%, au o 
comportare acceptabilă. Dar, nu 
In clasament stă adevărul. Dacă 
urmărim prezența echipelor noas
tre In diferitele faze ale compe
tiție, tabloul este îngrijorător.

Cum se prezintă bilanțul echi
pelor noastre ?

Sâ precizăm, în 
doar doză echipe 
rul IV (U.E.F.A., 
Bacău). Alte trei 
șit sâ

rezema rea 
de mai sus 
imoresia că 
tre de club, 

mențină in zona

I

C. Argeș — 
Petrolul

U.T.A. — FEYENOORD 0—0, în meciul de la Arad, care a decis 
eliminarea deținătoarei C.C.E. La balon — „riceeamp.on-. mon

dial Jansen -șt fostul „teztilist" Florian Dumitrescu

OPINII DE IERI ȘI DE AZI

19
e-

2UAșadar, de-a lungul celor 
ani pe care-i examinăm, 
ehipe.e ncastre de club 
susținut 140 de meciuri. Bi

lanțul este următorul:
140 52 28 60 1831218 132

Defalcind pe .cupe", ajungem 
la urmaiorui triplu clasament : 
C.C.E. 38 14 9 15 41: 54 37
Cuba Cupelor 37 14 6 17 57: 61 34
U.RF.A. 65 24 13 28 S51103 61

După c-um ie poate vedea, echi- 
librdl esistent Intre .cupe" con
firmă faptul ci snlaarea fotbalu
lui nostru in ansamblul echipelor 
de club se situează sub nivelul 
lui 58*.'w adică in a doua jumă
tate a uaoi clasament teoretic. A- 
ceastă statistică confirmă, de 
fapt, poten-iaîul general al fot- 
ba.uhu nostru, pe care doar efor
tul special al echipei naționale a 
reușit sâ-1 urce. La răstimpuri, 
peste media teoretică, așa cum 
s-a ir.tlmpla; cu calificarea pen
tru Mexic "79 și cu intrarea în 
.grupai primeior țâri", In 
campionatul european 1971/72.

Să mai menționăm că in com
petiția chiburilcr dear U.T.A., în 
ediția 1971/72 reușește o perfor-

um

primul rînd, că 
au jucat în tu- 

U.T-A. și S.C.
___  echipe au ren- 

_  joace și turul III al com
petiției (Rapid de două ori. 1971/ 
72, 1972 73, F.C. Argeș 1966 67 și 
Steaua 1971/72).

Grosul echipelor noastre nu de
pășește primele două tururi ale 
competițiilor europene. Astfel. . în 
decurs de 18 ’
au reușit să 
rului It. .Mai 
15 au părăsit 
primul tur !

Acest clasament special confir
mă ideea că echipele noastre de 
club se află Ia a doua juțnâtaie 
a clasamentului, ele reușind să 
ajungă in partea Iui superioară 
în primul rind prin acumulările 
din compania unor echipe de la 
periferia clasamentului european.

Competiția cu marile echipe 
de ch:b europene este In general 
inegală. Supercluburile de profil 
industrial abordează aceste com
petiții cu echipe foarte puternice, 
io componența căror» intră și ju
cători străini, așa cum a fost ca
zul lui Internazionale sau al Iul 
Atletico Madrid- Ia afara acestei 
inegalități de start, plusul_ de va
loare a cluburilor din țările cu 
fotbal dezvoltat se

ani, doar 18 echipe 
joace meciurile tu
mult deciț atît, alte 

competiția după

acest decalaj valoric, accentuat 
de decalajul profilului să mențio
năm că în disputele cu trinomul 
Anglia — R.F. Germania — Olan
da, echipele noastre au susținut 
21 de meciuri, în ultimii 10 ani, 
au ciștigat unul singur (Petțolul, 
cu Liverpool), au încheiat opt 
jocuri la egalitate, pierzînd... 12 
meciuri, golaverajul general fiind 
cum nu se poate mai edifica
tor : 9—52 !

p
su

ADEVAR

re

fotbal dezvoltat se abate ca un 
taifun, din cînd în cînd, asupra 
echipelor noastre. Recentul 0—8 
al lui Steagul roșu la Hamburg a 
fost precedat de un 0—7 (scor 
teta!) al lui Dinamo In fața Iui 
Inter. In 1964, de un -0—6 al lui
U" Cluj în fața lui Atle

tico în 1965, de un 1—10 al U.T.A.-el 
cu Legia In 1969, de un 1—9 
al lui S.C. Bacău cu Arsenal în 
1970, de un 0—7 al Stelei în fața 
lui Eindhoven în 1970, ca să nu 
mai vorbim de acel 1—13- al Ra
pidului, pe parcursul a doi ani 
(1971/72) cu Tottenham și Leeds. 
Pentru a ilustra și mai bine

(scor

Ade

Aceasta este, după cum ve
deți, situația obiectivă, ci
frică. Pentru a încerca să 
depășim momentele grele, 

care se abat aproape în fiecare 
toamnă, trebuie să ne modificăm 
optica în privința echipelor de 
club. Dacă vrem ca ele sâ conte
ze în competițiile europene, tre
buie sâ le înarmăm cu un po
tențial superior.

Fără îndoială că fotbalul nos
tru poate fi reprezentat mai bi
ne de echipa națională, care are 
avantajul de a înfrunta doar e- 
chipe naționale, fără întăririle 
speciale de care se bucură super
cluburile și care mai are avanta
jul unui plus de pregătire față 
de echipe naționale din țările în 
care marile cluburi sînt domi
nante. Dar, dacă vrem să evităm 
„taifunurile" periodice care se 
abat asupra echipelor noastre de 
club, este momentul să facem 
o cotitură în direcția înarmării 
speciale a acestor reprezentanți 
ai fotbalului nostru, care înfruntă 
adversari puternici, pregătiți ex
pres pentru marile competiții 
europene ale cluburilor.

Ioan CHIRil.A
Mihai IONESCU

CE EÂCEM PfNTRU ECHIPELE CARE NE REPREZINTĂ?

Pentru a avea o imagine cit mai completâ asupra 
compertârii echipelor noastre in competițiile euro
pene am reținut citeva declarații ale onor făcători 
sau antrenori străini și ale citorva specialiști români 
crflațl in strinsă legătură 
cutăm, lată-ie i

cu subiectul pe care-l dis

DEVNA (Legic) : „N>=l 
tu nu pot crede câ țim 
învins cu 8—0, după ce 
In min. 50, cînd scorul 
era alb, un atacant ară
dean (n.r. Moț) a ratat 
de la doi metri I Exp’i- 
cațic acestui rezultat as
tronomic este numai șl 
numai de ordin psihic, 
formația U.T.A. fiind pa
ralizată moral din min. 
73, cind noi am înscris al 
doilea gol I... (Varșovia, 
1 octombrie 1969).

OTTO DOMBOȘ (an- 
trenorul echipei Atvida- 
berg) : „Mîsiuneo echipei 
mele a fost ușurata pen 
țru meciul retur de eva- 

craiovene, 
a ciștigat 

aceasta. 
Jocul ata

care nu

Juțla formației 
chiar daco ea 
cu 2-1. Spun 
gîndindu-mă la 
cenților români 
știu sâ aplice presingul, 
la faptul câ le lipsește fi
nețea și rapiditatea, ceea 
ce a făcut ca noi sâ reu
șim foarte ușor un marcaj 
sever”. (Craiova, 13 sep
tembrie 1974).

KUNA (Spartak Trnava) s 
„Dinamo a reușit o sur
prinzătoare dar meritată 
Calificare la Trnava, data 
»Hâ ambiției, lucidității șl 
încrederii. Acest 2—2. rea
lizat pe terenul nostru 
iupâ scorul alb de la 

ucurești, m datorează

desigur, și supraoptimis* 
muluî echipei mele. dar 
și manierei prin care Di
namo a reușit să-și atin
gă țelul propus*. (Trnava 
29 septembrie 1971}.

GHEORGHE CONSTAN
TIN (antrenor) : „Reali
tatea ne a arătat câ In 
Cupele europene echipele 
noastre se prezintă la 
Jocuri timorate. Atunci, 
cum sâ avem pretenția ca 
aceste formații sâ focă 
față unor adversari valo
roși T... In țările cu fot
bal avansat, cu mici ex
cepții, participă In fiecaYe 
an cam aceleași fermapi 
care astfel au dobindit 
o experiență competițio- 
naiă, ca sâ nu mai vor
bim câ ou continuu posi
bilitatea sași întărească 
loturile prin transferarea 
unor Jucători de mina în- 
til. Aș mai vrea să adaug 
diminuarea patențra!ului 
fizic al jucătorilor noștri 
mereu puși in inferioritate 
In fața partenerilor de în
trecere. Trebuie urgent 
schimbată mentalitatea In 
privința procesului de in
struire In așa fel incit. 
Jucătorii să se poată pre
zenta cu un potențial fi
zic cît mal ridicat".

GHEORGHE LIMOMA 
(arbitru F-J.fc.JL) : „Multe 
dintre echipele străine pa

care le-a-n arbitra!. V 
refer la Leeds, Tottenham, 
Cagliari, St. Etienne, Pa- 
nathinaikos, F. C. Koin, 
Legia, Ț.S.K.A. Sofia, An- 
derlecht, Schalke M, Stea
ua roșie Belgrad* m-au 
Impresionat prin seriozi
tatea cu care au abordat 
partidele, prin dăruirea 
totală și tonusul lor mo
ral ridicat. Cred câ în a* 
ceastâ diiecție echipele 
românești suferă muit. 
subestimîndu se. fn plus, ie 
lipsesc mobilitatea, preiîn- 
gul, jocul de angajament, 
alergarea — cu și fără 
balon — curajul ofensiv 
fi stabilitatea psihico".

ROBERT COSMOC (an
trenor secund al echipei 
naționale) : „Jucătorii
noștri corespund cerințe
lor actuale din punct de 
vedere tehnic șj tactic* în 
schimb, sînt mult handi
capați ca pregătire fizică 
Din această cauză și pre
dilecția echipelor noastre 
către un joc lent, fără 
angajament. De aseme
nea, lipsa unor persona
lități nu permite echipe
le. dO"

întîlnirrle in- 
Exemplul 

moi elocvent : Stea- 
„„ roșu, o formație 
constantă în campionatul 
Intern, care urmează un 
proces de instruire cores
punzător, dar este lipsita 
de jucători de clasă, a 
trebuit sâ adopte o tacti
ca de așteptare, cu multe 
pase la mijlocul terenului, 
fără șdlpiri în atac\

lor noastre 
tașoze In 
ternaționale. 
cel 
S«1

Ot.

Asupra modulai cum pregâresc 
f^rmaȚiLe aoastre deosebitul e- 
■aaea care este prezenta fn cu
pele continentale s-a scris mult. 
La flecare teeepul de ediție, îa 
coloanele noastre s-a arătat ne
cesitatea unei aslsien țe speciale 
față de aceste veritabile ambasa
doare ale fotbalului românesc, 
prezente in Cupa campionilor eu
ropeni, în Cupa cupelor st în 
Cupa U.E.FA. _ “ —
modul geaeral 
tate «<btpele 
departe, modu! 
tivele formații 
preocupe, fără 
rile Jdeile și ___ . .
o bună reprezentare in întrecerile 
de mare prestigiu, s-au situat la 
un nivel necorespunzător.

In privința coordonării și

Dar, din păcate, 
cum au fost asis- 
remănești și, mai 
cum însăși re spec
ia înțeles să se 
a drămui efortu- 
mijloacele, pentru

_  r__ w---------------------- _ asis- 
tenției din ’ partea F.R.F. a pre
zenței formațiilor noastre se po»; 
te aminti despre acele delegări 
»le unor antrenori federali pe 
lingă echipele in cauză, in săptă- 
mînile premergătoare partidelor. 
Eficiența acestor delegări — s-o 
spunem cu toată sinceritatea — 
nu prea s-a simți. Multe dintre 
ele s-au dovedit formale, unii 
tehnicieni au participat doar la 
jumătatea acțiunii (jocurile-tur), 
alții, pur și simplu, de loc I... In 
unele cazuri au intervenit chiar 
disensiuni între antrenorul fede
ral și cel principal, disensiuni ne
prezentate însă public, spre a se 
ajunge eventual la o soluție bună 
prin coroborarea lucrurilor utile 
din opiniile fiecăruia. Dar îm
prejurările acestea au influențat __  —. ...----- «... j—•» au

a-
DE 
se 
u- 

_  _ . favorizant, 
pentru cluburile care vor repre
zenta fotbalul românesc în anul

mai puțin randamentul decît 
făcut-o alți factori și, dintre 
cestia, REGULAMENTUL 
TRANSFERĂRI. Anul acesta 
anunță — în fine — crearea 
nui regim special, f-—

viitor. Dar, pînâ acum, în majo
ritatea cazurilor, se înregistra, 
cel mult, o situație staționară a 
efectivelor loturilor, dacă nu chiar 
slăbiri valorice importante. Anul 
acesta a reprezentat, se pare, un 
moment de vîrf în această direc-, 
ție. Dacă Universitatea Craiova și 
Dinamo nu au pierdut vreun ju
cător — dar asta nu însemnează 
că loturile lor nu aveau nevoie 
de substanțiale fortificări (în ca
zul campioanei s-a văzut chiar 
cit a contat lipsa unui portar de 
valoare, consacrat) — în schimb 
atît Jiul cît, mai cu seamă, Stea
gul roșu au pierdut jucători din
tre! cei mai buni : echipa din Va
lea Jiului pe Suciu, Steagul roșu 
pe Anghelini, M. Olteanu. Purca- 
r»/ și Ar.ghel.

Dir, din nefericire, multe din
tre conducerile cluburilor șl aso
ciațiilor înțeleg că totul trebuie 
sâ Ie vină de-a gata, în sezoanele 
in care vor prezenta formațiile 
lor in cupele continentale. E ne
voie și din partea lor de luarea 
unor măsuri din vreme, încă di
naintea terminării sezonului de 
vară. între acestea, alcătuirea u- 
nui foarte atent, a unui bine chib
zuit program de pregătire, pune
rea lotului în cele mai bune con- 
ditiuni de formă, prepararea unor 
transferări în adevăr folositoare, 
etc. Mai departe, pregătirea fie
cărei întîlniri, care aduce adver
sari nu numai foarte puternici 
dar, unii, șl necunoscuți, se im
pune ca o sarcină cu mare pon
dere în obținerea unor rezultate 
remarcabile. Spre exemplu, un 
lucru care ar părea de amanunt, 
cum e acela al efectuării unor 
Jocuri în nocturnă atunci cînd se 
știe eă se va juca la lumina re
flectoarelor nu arată deloc a 
amănunt cînd constatăm cît de 
dezorientat acționează jucătorii

noștri puși în condiții mai puțin 
intîlnite de ei.

Cea mai mare lacună a pregăti
rii formațiilor românești pentru 
așa de solicitantele examene din 
cupele continentale, rămîne însă 
— în afara celor arătate de ca
pitolele pregătirii fizico-tehnico- 
tactice — aceea psihică. Echipele 
noastre se prezintă Ia nicî 30% 
din potențialul de curaj, calm, 
combativitate cu care e necesar 
să abordeze o asemenea partidă 
o formație decisă să obțină cali
ficarea-

Sînt doar cîteva dintre aspec
tele privind un randament maxim 
al echipelor prezente în competi
țiile europene care pretind — în 
90% din situații — o asemenea 
prestație spFe a asigura califica
rea de la un tur la altul.

Eftimie IONESCU

Analizînd 
ultimii ani, a 
în cupele ei 
să trecem ci 
cea mai du 
suferită de o 
acel 0—8 al t 
în fața lui S. 
cadrul unei ș 
conducerea ș 
ției brașoven 
unor discuții 
părerile celor 
atît de grave 
cord negativ 
tru pe actuc 
zultate din tl 
oricît s-ar ir 
plicații, DI FI 
RANTA, NU 
DERATA E 
PRESTAȚIEI 
CEPTABILĂ 
DIN BRAȘO 
DIN HAMBU

Orice ar si 
menta antre 
brașoveni, să 
diferență în 
eătuită '~rn' n 
debutanți ai 
mei ligi a R 
ta trebuie pi 
sarcina învii 
te ale înving

Steagul roi 
ca urmare a 
fotbalul, daci 
practicat de 
puțin o cla: 
normal al fc

Carențele 
tactică, pe c; 
tit de cîteva 
au reprezenl 
formației ad 
SLABEI C< 
UNUI SPIR 
RE S-A FR 
LE MOMEN 
LE DIN ME 
ACEA FRUl 
VOINȚA DE 
LUL INTÎL 
TAȘ? ÎN 1 
RlNDURILI 
CULTĂȚILI 
BUIAU SA

CÎTEVA
Această scurtă trecere in revistă c situației echi 

tor noastre de club în desfășurarea cupelor europ< 
impune cîteva concluzii :

1. FOTBALUL NOSTRU TREBUIE REPREZEN 
EFECTIV DE CELE MAI BUNE ECHIPE ALE SALE 
COMPETIȚII ATIT DE GRELE CUM SiNT CUPELE I 
ROPENE. In acest sens, cluburile noastre puternice 
obligația de a fi primele care să ne reprezinte 
aceste competiții, nelăsînd — din comoditate și su| 
ficiaiitate — această sarcină unor echipe mai mode 
ca de pildă Chimia Rm. Vilcea sau chiar Steagul n

2. ECHIPELE CARE URMEAZĂ SA NE REPREZM 
IN CUPELE EUROPENE TREBUIE iNTĂRITE ErEC 
PRIN TRANSFERĂRI SPECIALE (fie și de numai un 
pentru a avea o șansă reală in competiție).

3. PREGĂTIREA PENTRU ABORDAREA UNEI El 
A CUPELOR EUROPENE TREBUIE SA DEPĂȘEAI



UI, RUNDA A Xl-a A DIVIZIEI A POATE PRODUCE MODIFICĂRI
IN A DOUA JUMATAIE A CLASAMENTULUI ;

' V J U.T.A- (4) — F.C. ARGEȘ (8) F.C.M. REȘIȚA (2) — „U" CLUJ-NAFOCA (1lf
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Arădenii vor întrebuința for
mația care a învins în etapa tre
cută, pe Sportul studențesc, la 
București. Miercuri, ei au susți
nut un meci de verificare în com
pania Gloriei Arad, din campio
natul județean. Scor s 5—0. In

drum spre Arad, F. C. Argeș s-a 
oprit la Hunedoara ttr.de a dis
putat un meci cu divizionara B 
Corvinul din localitate. Scor > 
1—1, golul plteșteniior fiind în
scris de Radu I.

1
STEAGUL ROȘU (12) — UNIVERSITATEA CRAIOVA (9)

>•

■■ .

-

a X>

Echipa brașoveană a susținut 
miercuri un joc-școală cu propria 
formație de tineret-speranțe. în 
care s-a urmărit rezolvarea unor 
probleme deficitare atît în evolu
ția liniei de atac, cît și a com
partimentului defensiv. Toți jucă
torii sint valizi, fiind posibilă fo
losirea aceleiași formule de echipă 
care a jucat și Ia Iași, în etapa

trecută. Universitatea Craiova a 
susținut, la rindul ei, miercuri 
după-amiază, un joc de verificare 
cu C.F.R. Craiova. Ieri dimineață, 
campionii s-au deplasat la Bra
șov, fiind găzduiți la hotelul Te
leferic, din Poiană. Pentru meciul 
de azi este incertă utilizarea lui 
Boc și a lui Bălăci.

După „dușul rece" de la Petro
șani, Reinhardt nu s-a fixat asu
pra „unsprezecelui“ de mîine, el 
avind aproape în fiecare compar
timent unele semne de întrebare. 
Cu siguranță că Georgevici va fi 
înlocuit cu Ologeanu iar Constan-

STEAUA (10) — F.<

Antrenorul Teașcă a insistat Ia 
antrenamente pe diverse scheme 
tactice verificate în amicalul eu 
Metalul Mija. Este probabil, spre 
deosebire de formația de la Cra
iova, ca Steaua să-l folosească pe 
Ion Ion în locul lui Năstase, ceea 
ce, de altfel, s-a petrecut șl în 
meciul precedent, cînd, dintr-o

tin va lua locui Iui Ilies In 
poartă. La universitari, incertitu
dinile nu planează după reconfor
tanta victorie asupra A.S.A.-ului. 
Este șl motivul pentru care con
ducerea tehnică a echipei nu va 
opera modificări în formație.

. CONSTANȚA (13)

eroare de transmisie, în loc de 
Ion Ion a apărut în formație Du- 
mitriu IV. Constănțenii au adău
gat la suita' ședințelor de pregă
tire și amicalul cu Marina Man
galia (6—2). Caraman are o u- 
șoară întindere musculară, dar 
medicul speră ca „nouarul“ con- 
stănțenilor să fie apt de joc.

, intr-unui dintre cele mai frumoase meciuri 
st este încadrat de doi camp'oni mon- 
3eckenbauer

IREA INSUFICIENTĂ, 
IALITATEA ÎN JOC, 
EXPLICAȚII ALE UNUI 0-8

irile, din 
or noastre 
hu putem 

ultima și 
înfrângere 
a noastră, 

pagul roșu 
burger. In 
F.R.F., cu 
-ii forma- 
|u prilejul 
In ascultat 
luportat o 
re, un re- 
palui nos- 
|e de re- 
bd|h?. Dar, 
fze și ex- 
Idezono- 
ll CONS1- 
IRMAREA 
lTL IN AC
TORILOR 
Idiomul

I ar argu- 
Ifotbaliștii 
bpt goluri 
echipe al- 
litate din 
iului pri
ma, aceas- 
lul rind in 
I ca meri- 

|t cu 0—8 
le în care 
li urni așa. 
lat la cel 
Idamentul

I tehnico- 
lai amin- 
■agravate, 
liuri date 
l| pricina 
fAȚI, A 
■IPA CA- 
| PR.1ME- 
l’OUABI- 
fc-A DUS 
|OBA DE 
|N F1NA- 
| BESIK- 
■tringa 
fi DIFI- 
|1E TRE- 
|te, ȘI

JUCĂTORII ȘI CONDUCEREA 
TEHNICA AU CĂZUT ÎN PA
NICA, S-AU DESCURAJAT ȘI, 
ASTFEL, AU DEVENIT O PRA
DA USOAIîA PENTRU FOR
MAȚIA ADVERSA. De altfel, o 
probă că S.V, Hamburger — ori- 
cît de puternică ar fi, nu este o 
echipă inexpugnabilă, in fața 
căreia trebuie să te înclini ca în 
fața unei fatalități — aveam sâ 
o întâlnim peste citeva zile cînd 
ea era învinsă de o modestă 
echipă de amatori dintr-un cam
pionat, care poate fi socotit de 
a IlI-a categorie pe scara com- 
petițională a fotbalului din R.F 
Germania 1

Modul cum Steagul roșu s-a 
pregătit pentru acest meci și, 
mai departe, cum a purtat în
trecerea Cu S.V. Hamburger a pre
zentat, prin urmare. o suită de 
grave deficiențe care, ele în pri
mul rinei, sîflt la originea ace
lui eșec de proporții de pe 
„Volkspark" din Hamburg. Un 
jucător din primul campionat al 
țării, care a reușit o clasare in 
întrecere ce-i oferă posibilitatea 
să apară pe cea mai înaltă 
treaptă a competițiilor din fotba
lul european, trebuie să știe că 
această obligație nu reprezintă o 
simplă călătorie pînă în unul 
sau altul din ora,ele șl stadioa
nele mari ale bătrinului nostru 
continent! Că o asemenea oca
zie îi cere să dea tot ce are mai 
bun, pînă la dovezile de sacri
ficiu în teren, spre a face din 
jocurile acestea momente fru
moase ale palmaresului echipei 
pe Care o reprezintă și nu pagini 
neonorabile, care se răsfrâng și 
asupra modului cum e apreciat 
întreg fotbalul nostru

Conducerea și componenții lo
tului Steagul roșu sint datori să 
șteargă cît de cit penibila impre
sie a evoluției din prima manșă 
a întrecerii cu S.V. Hamburger, a- 
rătind că au înțeles cu adevărat 
marile învățăminte pe care cel 
mai dezonorant rezultat din acti
vitatea lor internațională le im
pune I

TCLUZII
4UL CURENT. Din păcate, echipele care ur
să ne reprezinte nu fac nimic mai mult decît 
re iau un start obișnuit în campionatul următor, 
lă de complexitatea problemelor care derhiă 
irdarea unor ediții a cuoelor europene, ECHi* 
ARE NE REPREZiKTA TREBUIE SĂ SE BUCURE 
ASISTENȚA TEHNICA SPECIALĂ, DiN PARTEA 
NCĂ DIN ZIUA CALIFICĂRII PENTRU APRO- 
EDIȚIE. Această asistență tehnică trebuie să »i- 
Hntre altele, fortificarea psihică a jucătorilor 
deoarece exemplele din ultimul deceniu de- 
pză că prin acest canal se scurge deseori o 
me din potențialul tehnico-tactic al echipelor

tru pregătirea unui start eficace, se impune 
AREA UNUI CALENDAR INTERNATIONAL 
T, PE DEASUPRA ORICĂROR ALTE CONS1-

CHIMIA RM. VÎLCEA (17) — OLIMPIA SATU MARE (6—7)
La Chimia, antrenamente zilnice 

și două jocuri școală ; C. Nicoiae 
are o entorsă la gleznă, astfel că 
utilizarea lui a devenit incertă. 
Olimpia a jucat joi la Cărei cu 
Victoria (scor 1—1), iar ieri di-

A.Ș.A. ,TG. MUREȘ (3) —
Gazdele, analizîndu-și părțile 

slabe ăle jocului făcut la Cluj- 
Napoca, s-au antrenat cu asidui
tate. tmtrenorui Tiberiu Bone ur- 
mărihd mai ales îmbunătățirea jo
cului liniei ofensive ; este vorba 
mai întîi, de reapariția lui Both. 
Bucurșșt^nii afectați de suita ul-

mineață a plecat cu autocarul spre 
Rm. Vilcea. Bathori II continuă 
să fie indisponibil, Knoblau este 
suspendat o etapă, Orza își satis
face stagiul militar. In schimb, un 
debut i Agiu.

SPORTUL STUDENȚESC (16)
timelor nereușite, s-au deplasat 
la_Tg. Mureș cu o lecție tactică 
adecvată jocului in deplasare. 
Conducerea tehnică s-a ocupat în 
zilele precedente și de refacerea 
moralului echipei. Formația se va 
alcătui la fața locului.

F.C. GALAȚI (18) — „POLI" TIMIȘOARA (6—7)

GMățenii au probleme în alcătui
rea formației. Dacă în locul lui Co- 
dreanu și Nedelcu (suspendați) vor 
juca Dumitriu HI și Pătrașcu, in 
privința lui Ilagioglu și a iui Ion 
Ionică (accidentați în ultima e- 
tapă) decizia va fi luată înain
tea meciului. Timișorenii au ve-

nit joi cu avionul la București ; 
ei și-au continuat drumul eu au
tocarul la Slatina, unde* au pier
dut cu 1—0 (autogol, Popa în min. 
40) _ amicalul cu Dinamo din lo
calitate și pleacă astăzi din Ca
pitală, tot cu autocarul, Galați, 
unde anunță reintrarea lui Surdan.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA (14) — POLITEHNICA IAȘI (15)
Joc destul de dificil pentru fe

roviari, care nu-i vor putea ali
nia pe Roca (după cum se știe, 
plecat să-și satisfacă stagiul mili
tar), Mihai Li viu (în tratament

Prolilînd de o exagerată pru
dență a oaspeților și aflîndu-se 
intr-o bună dispoziție de joc, Di
namo a avut mai bine de jumă
tate din durata primei reprize
inițiativa, asediind uneori poarta 
apărată de Naște, și-a creat un 
mare număr de ocazii de gol, care, 
numai pe jumătate concretizate, 
ar fi lămurit cu mult mai de
vreme soarta întâlnirii. Dar Di
namo n-a înscris în această pe-

LIDERUL S-A IMPUS CU AUTORITATE

balnear) și Lupu (operat de me
nise). Miercuri C.FJR. a întîlnit 
intr-un joc-școală formația de ju
niori a Universității. Și la ieșeni 
se anunță incertă participarea la 
joc a fundașului Sofian, acciden
tat duminică în partida cu Steagul 
roșu.

rioadă de timp decît o singură 
dată (min. 4), prin ZAMFIR, care 
a reluat nestingherit cu capul în 
plasă mingea trimisă în careu de 
Nunweiller VI la o lovitură de 
colț. Cînd „uraganul" ofensiv al 
gazdelor s-a mai potolit Jiul a 
echilibrat jocul, a ieșit mai mult 
în atac, avind un excelent final 
de repriză în care a și egalat 
(min. 40 prin TONCA, tot dintr-o 
lovitură de cap ia executarea u- 
nui corner) și a fost pe punctul 
de a marca din nou în min. 42,

Stadion Dinamo, timp ploios și rece, vînt; teren alunecos; spectatori apro- 
20°.0, Au morcct ZAMFIR (min. 4 și 55), DUMiTRACHS (min. 74) și 

TOrtCA (min. 40). Raport de co.nere : 13—2. Raportul șuturilor Io poarta : 
23—5 (pe spațiul porții: 17—3), Raportul faulturilor comise 14—19.

DihlAMO t Con stan ti nes cu 7 — Cheron 9, Dobrou 7, Sdtmoreanu H 8, De- 
leanu 8 - Dinu 8, Cusiov 7, Nunweiller Vi 8 - Dudu Georgescu 7, Za uf ir 8. 
tucescu 7 (min. 72 D umil roche /).

JIUL : Naște 6 (mm. 76 I. Gobriel 7) — Nițu 7. To nea 7, Stocker 6, Dodu 
7 — Naghi 5, Mușat 7, Stan 7 — Roznai 7, Mulțescu 7 (min. 27 Pavel 6), Pil 
dîroîu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN : Io Centru — N. Cursoru ; la Hnîe — M. Moraru 
și M MGrirtCia (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : Stocker și LuceScu.
Trofeul Petschovsrhi : 10 - L« tir.eret-speranțe 2-0 (&-♦).

DIN PREOCUPĂRILE ACTUALE ĂLE F1F.Ă.
Recenta vizită In țara noastră 

a noului președinte al F.I-F.A., 
Joao Haveiange, ne-a permis să 
aflăm o serie de intenții de vi
itor ale acestui for.

Intr-un material publicat sâp- 
tămina trecută, am expus citeva 
din acțiunile proiectate. Revenim 
azi cu unele completări.

• în legătură cu așa-numita 
acțiune de „universalizare" a fot
balul»:. prir. ajutorul acordat u- 
no,- federații cu fotbal subdezvol
tat, F I.F.A. va constitui 4 Comisii 
de experți pe multiple probleme, 
fiecare comisie urmînd a se de
plasa in 15 țări, câte o săptamlr.ă 
în fiecare țară. Intr-una din aces
te comisii, F.l.F.A. intenționează 
să includă și »n tehnician român. 
De asemenea, Joao Haveiange a 
anunțat că dorește să apeleze și 
la o echipă românească de club, 
printre Cele 12 europene și 3 sud- 
ânSericane, care vor susține me- 
eiuri de propagandă In țările cu 
fotbal subdezvoltat.

• Pe plan organizatoric in
tern al forului fotbalistic su- 
p.-em, se va preceda la o com
pletare a comisiilor pe probleme 
ale Federației internaționale. în 
unele din aceste comisii urmea
ză a fi cooptați noi membri. Un 
rol important îl va avea în viitor 
comisia pentru fotbalul amator, 
printre sarcinile căreia figurează 
la loc de frunte și organizarea 
turneului din cadruj Jocurilor O- 
limpice.

• Cu privire la viitorul cam
pionat mondial de juniori, Joao 
Haveiange a precizat că limita 
de vîrstă a fost fixată Ia 21 de 
ani și că această competiție va fi 
deschisă atît amatorilor, cît și 
profesioniștilor.

• In ultima vreme s-au purtat 
nenumărate discuții fn legătură 
cu așa-numita Cupă interconti

nentală (întîlnirea dintre cîștigă- 
toarea C.C.E. și a Cupei Ameri- 
cil de Sud), de citeva ori acest 
super-mecj nedisputîndu-se din 
cauza neînțelegerilor dintre clu
burile respective. Noul președinte 
al FI.F.A. intenționează să aducă 
o nouă și fermă reglementare, 
chestiunii, In sensul că această 
Cupă să se dispute între campioa
nele tuturor continentelor, sub 
formă de turneu, fntr-un singur, 
oraș.

• In afara unor modificări 
propuse a se aduce regulilor de 
joc (executarea repunerii în joc, 
de la marginile laterale ale tere
nului, cu piciorul, desființarea „zi
dului" la loviturile libere, mă
rirea porților), comisia pentru 
arbitraj a F.I.F.A. (condusă de 
austriacul F. Seippelt) studiază 
și introducerea eliminărilor de 
pe teren Pe timp limitat, in raport 
eu gravitatea infracțiunii, așa cum 
se face la boc hei.

cînd la șutul lui Roz’nai s-a opus 
însă... bara transversală.

După pauză, absența din forma
ție a lui Mulțescu (accidentat în 
min. 19), s-a resimțit mai evident 
și echipa antrenată de Nicușor, 
acționînd acum cu mai multă u- 
șurință în teren și promptitudine 
în fazele de finalizare, a reușit 
să se impună decisiv, punctlnd 
de două ori. De fiecare dată insă, 
profitînd și de erorile comise de 
apărătorii adverși și în special de 
portarul oaspe. Astfel, în min. 55 
Dinamo a luat conducerea prin 
ZAMFIR care a reluat iu plasă 
o minge respinsă de Naște, iar 
în min. 74 — la puțin timp după 
introducerea sa în formație — 
DUMITRACHE a deviat în gol o 
centrare a lui Nunweiller VI 
strecurată printre cei doi fundași 
centrali ai echipei dia Valea 
Jiului.

In ansamblu, un joc dinamic, 
plăcut ca desfășurare șl In limi
tele sportivității, încheiat cu o 
victorie meritată a liderului cla
samentului. (M. L).

ACTUALITĂȚI
a

ECHIPA BRAZILIANA OPERA- 
RIO SUSȚINE MÎINE PRIMA 
PARTIDA ÎN ȚARA NOASTRĂ.
După cum s-a anunțat, formația 
braziliană Operario își începe, mîi
ne, turneul în țara noastră, evo
luând la Craiova, în compania e-
chipei Universitatea, care susține
astăzi meciul 
Steagul roșu.

de campionat cu

MIERCURI 13 
„16“-IMILE „CUPEI

NOIEMBRIE, 
ROMÂNIEI".

După etapa intermediară dispu
tată miercuri, în „Cupa Româ
niei", va avea loc o nouă rundă t 
„16“-imile, programate miercuri 13 
noiembrie. în această fază, pe 
Ungă formațiile calificate In eta
pele anterioare vor participa și 
divizionarele A. Tragerea la sorți 
a partidelor din această fază va 
avea loc luni 4 noiembrie, ora 13, 
la sediul federației de specialitate.

DE PRETUTINDENI
• in meci AMrc.vr,, 

la Varșovia : Polonia — 
Canada 2—0 (2—0). Au 
marcat: Kasalf și Ja- 
Icubczak. In formația 
Poloniei a evoluat nu
mai Szarmach dintre 
jucătorii care au fost 
la C.SI. In rest numai 
tineri.

• ÎN C.E. DE TINE
RET, la Belgrad : Iugo
slavia — Norvegia î—0 
(•-0).
• ÎN PBELBUNA. 

RIILE turneului UE.F.A. 
pentru juniori : Polo
nia — Suedia 2—1 (la 
Stockholm) șl Ceho
slovacia — Turcia 2—1 
(la Bratislava).
• LA INCEPVTUI. 

CAMPIONATULUI IU
GOSLAV 1574 — 75, 
Steaua roșie Belgrad » 
fost Inx-o situație deo
sebit de dRicUă. Krivn- 
cneea, Surpanovied, Fîtl- 
pwicj șl IovanovUi, o- 
perați de menise sin*.

indisponibili timp de 
un an, Dulkovicî. Ian- 
kovici Și Acimovict își 
satisfac serviciul mili
tar, iar Doicinovski, 
Karasi și Lazarevici ac
tivează in Franța. Așa
dar, trebuia alcătuită a 
nouă echipă ! Soluția 
a fost găsită peste... 
noapte. In prima echi
pă au fost promovați o 
scria de tineri prove- 
niți de la școala de fot
bal „Mitici — Sekularaț 
— Geaici* patronata de 
Steaua roșie. Și alege
rea n-a fost deloc rea. 
Acum, după 12 etape 
Steaua roșie se află în 
fruntea clasamentului 
cu 18 puncte 1
• IN SEMIFINALELE 

CUPEI CAMPIONILOR 
APRicn. F. C. Oara 
Bracavilte a dispus cu 
4—1 (3-0) de eehlpa 
senegaleza Jeanne d' 
Aro și s-a calificat In 
finală tn care va intflni

formația egipteană F.C. 
Mehella din Cairo.

• ZILELE TRECUTE, 
Pelă a sosit la Ciudad 
de Mexico, unde 1 s-a 
făcut o primire trium
fală. „Perla neagră" a 
declarat că este pregă
tit să scrie o carte cu 
amintirile sale și va 
sprijini acțiunea între
prinsă de F.LF.A. Jn 
ce privește dezvoltarea 
fotbalului pe tot globul.
• LA 27 NOIEM

BRIE, C. F. barce
lona își va serba ju
bileul de 75 de ani de 
existență. Cu acest pri
lej, clubul catalan va 
susțino două meciuri i 
cu reprezentativa R. D. 
Germane șl cu o selec
ționată a jucătorilor 
străini aflați îa Spania 
(Breitner, Netzer, 
Cruyff, Neeskens, piua 
rițlva jucători din Ame
rica de Sud).

CORESPONDENTA din italia

ÎNTRE CAMPIONAT Șl MECIUL
Utiiizind insoirațiile pe care 

campionatul i le oferă, selecțio
nerul echipei reprezentative, Ful- 
vio Bernardini, continuă sonda
jele In vederea alcătuirii lotului 
reprezentativ pentru jocul așa de 
greu, In deplasare, eu Olanda din 
Campionatul european. Miercuri, 
el a convocat la Coverciano un 
nou grup de jucători susceptibili 
de selecționare. Pe lingă multele 
nume noi, apărute pînă acum pe 
lista lui Bernardini, au mai apă
rut altele : Martini (Lazio), Or- 
landini (NapOli), Gucrini și An- 
tognoni (Fiorentina), Braglia (Na
poli), iată noutățile ultime a’e lo
tului. Antrenamentul n-a fost insă, 
foarte încurajator, majoritatea

celor chemați evoluînd palid, ne
convingător. Selecționerul Bernar
dini nu-și pierde Ir.sâ încrederea. 
El a declarat, după amintitul 
trial, că mai are timp pentru a 
realiza un lot convenabil spre a 
fi opus redutabililor jucători con
duși de Cruyff. Vom vedea eît 
de real e optimismul lui Bernar
dini...

Să ne întoarcem Ia campionat. 
Miine, etapa ne recomandă două 
partide 1 Fiorentina — Napoli și 
Milan — Roma. Unsprezecele na- 
politan riscă să-și piardă invin
cibilitatea pe „Stadio Comunale" 
din Florența, unde „violeții" lui 
Rocco sint greu de depășit. Pe 
San Siro, unul dintre jocurile de

CU OLANDA...
tradiție ale campionatului. El 
prezintă și aspectul interesant că 
e unul dintre cele două momenta 
ale confruntării dintre orașele' 
Milano și Ro'mL Pen’»u eâ, tot 
mîine, cealaltă format-e milaneză, 
Internazîonale, evoluează în ca
pitală. In compania deținătoarei 
titlului, Lazio. întîlnirea e deci
sivă pentru antrenorul lui Inter, 
cunoscutul fost internațional Sua
rez. Negru-albaștrii, în frunte cu 
căpitanul lor, Mazzola, au decla
rat că vor juca pentru antrenorul 
lor, căruia i s-a pus In vedere 
că, în caz de eșec, va fi demis 
din funcție !

CESARE TRENTINI

ttr.de


-------------------------------------- —--------------------■---------- (
CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE TREI TITLURI, 11 MEDALII -
DAR BILANȚUL DE LA XOCHIMILCO PUTEA SĂ FIE: Șl MAI VALOROS

DuDă citeya concluzii de ordin general pe mar
ginea campionatelor mondiale de caiac-canoe 
disputate, recent, pe pista olimpică de I» Cue
manco, ne propunem, astăzi o analiză a rezul

tatelor Înregistrate de echipa reprezentativă a tării 
noastre. .

Vom începe Hfin a arăta că, prezenta mtoMe 
cele 18 finale ale oampionatelor mondiale, KUMIFA 
ROMÂNIEI A AVUT O EVOLUȚIE BUNA. «Ke- 
,,nd — după cum se știe 11 MEDALII (dintre care 
trei de aur, cu una mai mult decit la ediția tre
cută a C.M.), ocupînd LOCUL 3 in clasamentul ge
neral pe puncte (cu 115 p) și LOCUL 4 ta^ cel pe 
ni •'dalii (3—2—6). Situate, firesc, în centrul aten
ției, cele 11 probe olimpice au constituit obiectivai 
central al tuturor formațiilor prezente la Xochi- 
milco si, de aceea, socotim că bilanțul ofimpic se 
recomandă ca unul din principalele criterii de apre
ciere. In ceea ce privește echipa noastră, ea a 
ocupat locul 3 (cu 42 p) în clasamentul pe puncte, 
după formațiile Uniunii Sovietice (50 p) și Ungariei 
(44 p) și locul 4 în clasamentul pe medalii (l—3—<), 
după echipele Uniunii Sovietice (4—3—0), R. D. Ger
mane (3—2—2) si. Ungariei (2—2—2).

Fără a mai insista asupra dificultăților deosebite 
ale acestei ediții a campionatelor mondiale — pe 
care, de» altfel, au trebuit să le suporte toți parti- 
cipanții — dar reamintind că, în mai mare sau

mai mică măsură, în lupta pentru titluri și medalii 
s-au aflat, la Xochimilco, echipaje (aproape 500 de 
concurenți) din 25 de țări, considerăm că bilanțul 
echipei noastre este bun, că el se înscrie ca un 
nou succes în palmaresul evoluțiilor de prestigiu ale 
caîaciștilor și canoiștilor români la toate marile 
competiții internaționale oficiale din ultimele două 
decenii. Cuvinte de laudă, așadar, pentru meda- 
liații de la Xochimilco ca și pentru antrenorii 
care, fără îndoială, s-au străduit să le asigure o 
pregătire superioară. Se cuvine, de asemenea, relie
fată contribuția deosebită adusă de activul fede
rației de specialitate, ca și aportul de o mare 
valoare pe care cluburile DINAMO, STEAUA, 
CJSJL si SPORT CLUB TULCEA l-au adus la se
lecționarea și pregătirea echipajelor noastre repre
zentative.

O analiză mai amănunțită și — firesc, dacă avem 
•în vedere locul pe care caiacul și canoea îl ocupă 
în ansamblul sportului nostru, de performanță — 
exigentă, arată, Insă, că bilanțul pe care ne-am 
propus să-1 comentăm in această pagină putea să 
fie mai valoros, să cuprindă mai multe medalii, 
chiar de our și — înainte de toate — să marcheze 
progrese substanțiale. PRIN CUCERIREA UNOR 
NOI POZITH FRUNTAȘE IN CELE 11 PROBE 
OLIMPICE.

splendidă, cu un finiș impresionant, 
căruia au trebuit să-i cedeze echi
paje de mare valoare internațională, 
cum sânt cele ale Ungariei, Ceho
slovaciei, Uniunii Sovietice și R.F. 
Germania. Este incontestabil faptul 
că atît Victoria Dumitru cît și Ma
ria Nichiforov au făcut, în această 
finală, nu numai dovada valorii lor 
ridicate ci și a puterii lor de luptă, 
de mobilizare. Sîntem Insă, tentați 
ca și la proba de simplu, să atragem 
atenția asupra echilibrului de forje 
existent și la K2 — 500 m și, impli
cit, asupra dificultăților de păstrare 
a poziției cucerite la XochimilSo da 
echipajul nostru reprezentativ. Fa
cem, din nou, apel la citeva rezul
tate : 2. România (Victoria Dumitru 
— Maria Nichiforov) 2:03,63 ; 3. Un
garia (Maria Zacarias — Ilona Tâz-

ser) 2:03,69 ; 4. Cehoslovacia (Jindris- 
ka Rehackova — Anastazie Hajna) 
2:03,79 ; 5. Uniunea Sovietică (Nina 
Gopova — Larissa Kabakova) 2:03,90; 
6. R.F. Germania (Heiderose Wal- 
baum — Barbara Lewe — Polhman) 
2:04,16.

Cele trei caiaciste medaliate în 
probele olimpice, împreună cu debu
tanta Agafla Orlov, au alcătuit echi
pajul de K4 — 500 m. care de ase
menea, a obținut un frumos rezul
tat, clasîndu-se pe locul 3.

Așadar, medalii în toate cele trei 
probe feminine, obiective integral 
Îndeplinite ! Dar și obligația unei 
munai stăruitoare pentru păstrarea 
pozițiilor cucerite, pentru progrese 
pe măsura talentului calacistelor 
noastre.

DE CINCI ORI PE PODIUM, 
DAR NICI UN TITLU MONDIAL!

EXCELENTA COMPORTARE A CAÎACIȘTILOR
Cea mai importantă contribuție la bilanțul echipei noastre • Vasile Diba, dublu campion 

al lumii I • Alți sportivi tineri cu mari perspective de afirmare

• La Xochimilco au 
apărut noi mari cam
pioni ai canoei ® 
Ivan Patzaichin, trei 
tentative, trei medalii 
de... bronz ! O Explic 
cații de ordin obiec-', 
tiv, dar și subiectiv i

în afara oricărei discuții 
— deosebit de îmbucu- 
dacă ne reamintim evoluți-

Este 
faptul 
râtor, 
lie mai slabe din ultimii ani, la 
campionatele mondiale — că din
tre echipajele noastre reprezen
tative cea mai valoroasă evoluție 
au avut-o cele de caiac — băieți. 
De altfel, TOATE CELE 3 TI
TLURI MONDIALE AU FOST 
CUCERITE DE CAIACIȘTI, fără

Diba, Zafiu) Intr-o finală in care 
>e spera la o medalie. Tot pe 
poziția a 5-a s-au clasat și La- 
rion Serghei și Policarp Malîhin, 
la K 2 — 500 m, fără a-și înde
plini obiectivele stabilite (locu
rile 3—4), dar arătînd — după o- 
pinia noastră — mari posibili
tăți de progres pe care le între
vedem rapid realizate dacă acest 
echipaj (debutant) va fi păstrat

Vasile Dîbdf dublu campion al lumii, învingător în finala de 
Kl—500 m și component al ștafetei noastre, clasată pe primul loc. 

Foto: 1. MIHAlCA
și pregătit, în special la capito
lul rezistență, cu toată exigența, 
pentru că, să nu uităm, este 
vorba de o nouă probă olim
pică.

ca obiectivele inițiale să fi tins 
atît de departe! La Xochimilco 
am înregistrat cu nespusă bucurie 
strălucitul debut al tînârului Va
sile Diba care, intr-o manieră im
presionantă, a cîștigat finala pro
bei de K 1—500 m, la startul că
reia se aliniaseră adversari redu
tabili, de mult consacrați : Geza 
Csapo, Grzegorcz Sleclziewski, 
Wladislaw Soucek, Vitalii Trus- 
chin, Jean Pierre Burny... Caia- 
ciștii români au urcat, apoi, 
treapta cea mai înaltă a podiu
mului de la Cuemanco, după fi
nala probei de ștafetă pe care au 
dominat-o autoritar, Vasile Diba, 
Mihai Zafiu, Erast Pavel și Ata- 
nase Sciotnic fiind îndelung a- 
plaudați de miile de spectatori. 
Dincolo de bucuria 
torii, să reținem că, 
parte din programul 
ba de ștafetă este 
școală de formare a 
pentru alte întreceri 
CE — cum sînt cele
m, în primul rînd, dar și de K 1 
și K 4—1000 m. Cel de al treilea 
titlu, obținut de echipajul nostru 
format din Ion Terente și An- 
irop Varabiov, decernat după 
descalificarea echipajului maghiar, 
în urma contestației făcute de de
legația Uniunii Sovietice (spor
tivii români încheiaseră finala pe 
locul II), a completat bilanțul de 
aur al caîaciștilor noștri, evident 
cel mai bun din ultimii opt ani!

Dar, întrecerile de caiac băieți 
au cuprins nouă finale...

în ordinea desfășurării lor, cre
dem că trebuie menționat ca ME
RITORIU locul 4 ocupat de C, 
Macarenco la K 1—1000 m, probă 
în care unul din marii favorițî, 
suedezul Lars Andersson, s-a cla
sat ultimul (!), ca NESATlSFÂ- 
CATOR locul 5 pe care s-au cla
sat Ion Dragulschi și Vasile Si
miocenco, la K 2 — 1 000 m, lipsiți 
de resurse în sprintul final, cu 
numai... 20 de metri de sosire, ca 
și locul 5 ocupat de echipajul 
de K 4 — 1 000 m (Sciotnic, Eșanu,

întrecerile de fond ne-au pri
lejuit, în afara victoriei la K 2 — 
10 000 m, satisfacția locului 4 o- 
cupat. într-o companie valoroasă, 
de debutantul Nicu.șor Eșanu la 
K 1 — 10 000 m, dar și neaștep
tata și, desigur, neplăcuta desca
lificare a echipajului de K 4 — 
10000 m (Sciotnic, Macarenco, 
Coșniță, Simiocenco) care, dato
rită unor greșeli tactice a expe
rimentatului „strock“, A. Sciotnic, 
n-a reușit o ocolire corectă, regu
lamentară a uneia din balizele 
primei turnante, pierzind astfel 
șansa unei medalii, chiar de aur, 
(în poziția descrisă sportivii ro
mâni se aflau pe locul 2).

Recapitulînd evoluțiile echipa
jelor masculine de caiac, facem, 
din nou, sublinierea că ele au 
cucerit toate cele trei titluri din 
bilanțul echipei noastre reprezen
tative și singura medalie de aur 
din probele olimpice (K1 — 500 
m). Consemnăm, de asemenea, de
butul unJ* tineri de autentic ta
lent, printre care — in afară de 
dublei campion al lumii, Vasile 
Dțg'a — se cuvine să-i cităm pe 
Ntcușor Eșanu, Larion Serghei și 
Policarp Malîhin. Pentru aprecie
rea exactă a rezultatelor, trebuie, 
însă, precizat că la K 2 — 1000 
m, K 4 — 1 000 m, K2 — 500 m 
obiectivele n-au fost îndeplinite, 
iar la K 4 — 10 000 m descalifi
carea echipajului nostru a însem
nat irosirea unor mari eforturi 
de pregătire.

Rămîne ca importantul pas îna
inte făcut, la Xochimilco, de ca
iacul masculin să fie consolidat 
în viitor, mai ales ținînd seama 
de ponderea probelor respective 
în programul Jocurilor Olimpice.

Echipajul Gheorghe 
Danilov — Gheorghe Si- 
mionov s-a clasat pe lo
cul secund la C2—500 m, 
cel mai bun rezultat al 
canoiștilor noștri la a- 
ceste campionate mon
diale.

IN TOATE PROBELE FEMININE!
• Echipajele noastre, printre protagoniste in finalele olimpice * Obiec
tive integrai mdepKnite * Un debut de „bronz" • Păstrarea pozițiilor 

cucerite cere o muncă ți mai intensă

acestei vie- 
deși nu face 
olimpic, pro- 
o excelentă 
specialiștilor 
— OLIMPI- 
de K 1—500

Nina Gopova, intrecind o serie da 
caiaciste experimentate. Perfonnanța. 
evident excelentă, ar trebui — după 
părerea noastră — să nu ducă la 
mulțumire de sine ci, dimpotrivă, la 
o muncă și mai intensă de pregătire, 
la ambiții mai îndrăznețe. Cu atit 
mai mult, cu cit, dacă victoria caia- 
dstet Anke Ohde nu a fost nici un 
moment pusă la Îndoială, ea dșU- 
gind cu... 4 secunde in fața Ninei 
Gopova. pentru locurile S—5 Întrece
rea a fost de maxim echilibru, clasa
mentul fiind, credem, cit se poate de 
concludent : 3. Marta Coana 2:15,80; 
4. Anna Pfeffer 2:16,41 ; 5. Irene Pe- 
pingege 2:16,71.

în cea de a doua probă olimpică, 
K2 — 500 m fete, experimentatul e- 
chipaj Victoria Dumitru — Marii 
Nichirorov și-a îndeplinit la limita 
maximă obiectivul fixat, ciștigind 
medalia de argint, după o cursă

După cum se știe, la cele șase finale 
de canoe (patru olimpice și doua neolim
pice, de fond) canoiștii noștri au cu
cerit o medalie de argint și patru de 
bronz, singurul obiectiv îndeplinit la li
mita superioară fiind cel al probei de 
C2-500 m (locul 2).

Nu credem câ ar fi drept să minima
lizam, totuși, rezultatele și contribuție 
canoiștilor. In cinci din cele șase finale 
ei au cucerit medalii, fiind deci pre- 
zenți pe podiumul de la Cuemanco, iar 
la C2—10 000 m este indiscutabil faptul 
câ echipajul nostru format din valoroșii 
Li pat Varabiev și Gheorghe Danilov ar 
fi avut un cuvînt greu de spus în sta
bilirea medaliaților și chiar a campio
nilor probei, dacă, la o ciocnire de cursă 
nu i s-ar fi rupt pala pagaei (la 1800 m), 
canoiștii români fiind siliți sâ abando
neze.

A lipsit, însâ, „aurul* I Au lipsit tit
lurile mondiale cu care eram obișnuiți 
și pe care le așteptam și acum, la 
Xochimilco. După pârerea noastră, cau
zele sînt mai multe, de ordin obiectiv, 
dar și subiectiv și insistam doar asupra 
citorva.

Trebuie avută în vedere, înainte de 
toate, valoarea deosebită a adversarilor, 
evident sporită la această ediție prin 
apariția unor canoiști tineri care, dato
rită talentului lor cu totul remarcabil, 
au cucerit rapid consacrarea mondială 
(Serghei Petrenko, Klaus Zeisler ș.a.), 
anunțîndu-se chiar printre favoriții între
cerilor olimpice de la Montreal. Pentru 
a-i depăși pe acești tineri maeștri 
ai pagaei, ca și pe canoiștii cu 
renume pe plan mondial — Va
sili Jurcenko, Tamas Wichman, Miklos 
Darvaș etc. - era abmlut necesar ca e- 
echipa noastră să se prezinte la start

in maximum de formă și la nivelul ab
solut al capacității sale valorice. Din 
păcate, acest lucru nu a fost posibil, 
îmbolnăvirea lui Gheorghe Simionov și, 
ulterior, a lui Ivan Patzaichin, determi- 
nînd modificări de ultimă oră în stabi
lirea unor echipaje. Datorită măsurilor 
luate, cei doi sportivi au putut, totuși, 
concura, dar este limpede că întrerupe
rea, și apoi reducerea antrenamentelor 
pentru o perioadă de cîteva zile, ovea 
să-și spună cuvîntul, așa cum, de altfel, 
și l-a spus și în cazul altor sportivi, 
din alte echipe participante la „mon
diale".

In condițiile amintite, piesa de rezis
tență a echipei noastre trebuia sâ fie, 
totuși, Ivan Patzaichin, inițial favorit in 
proba de Ci—1000 m, dar creditat cu 
mari șanse șl în probele de C1—500 m 
și C1—10 000 m. Rezultatul este cunorcut 
— trei medalii de bronz ceea ce arată 
că efortul deosebit depus de valorosul 
nostru canoist a primit o meritorie re
cunoaștere. Am stat de vorbă cu Ivan 
Patzaichin după fiecare din cele trei 
finale șl, desigur, cu amărăciune, el ne a 
declarat : „N-am avut putere să fac 
mai mult, atît cît aș fi dorit și poate 
atît cit se aștepta de la mine*.

Dintre toate rezultatele, ca cel mal 
bun se recomanda cel obținut la C2—500 
m de Gheorghe Danilov și Gheorghe Si
mionov (locul 2). Bună și evoluția dublu
lui Gherasim Munteanu — Vasile Serghei 
la proba de 1000 'm.

Retrospectiva evoluției canoiștilor noș
tri prezintă, așadar, concluzia unei re
gretabile absențe de pe tablou! de o- 
noare ale campionilor, în schimb — un 
total de cinci medalii, dar și unele re
zultate contradictorii, sub așteptări și, 
credem noi, sub posibilități.

Pag. a 6 a Sportul Maria Nichifpr și Victoria Dumitru, un dublu de „argint" la 
Xochimilco

C
onsiderind că bilanțul sportivilor români este valoros, pe linia repre
zentărilor de prestigiu, evidențiind munca ți strădaniile caiaciști- 
lor și canoiștilor noștri, a specialiștilor care i-au pregătit în cluburi 
și la lotul național, socotim totodată câ se putea realiza mai mult, 
îndeosebi a vi nd în vedere rezultatele din probele olimpice.

Satisfacției prilejuite de cucerirea a trei titluri ți 11 medalii, ii 
putem adăuga bucuria de a fi văzut echipajele noastre prezente in toate 
finalele campionatelor, de a fi aplaudat debutul sportivilor tineri, in frunte 
cu dublul campion al lumii, caiacistul Vasile Diba.

Ediția mexicană a campionatelor mondiale a evidențiat foarte limpede 
și convingător creșteri valorice importante ole unor echipaj'e, apariția unor 
noi mari campioni, intrarea in cursa pentru titluri și medalii a unor echipe 
sau echipaje mai puțin cotate pină acum in ierarhia mondială (Italia, 
Franța, Belgia ș.a.). Așa se explică in mare măsură ți o serie de sur
prize (ca de exemplu, eliminarea lui Saporenko in semifinale I), înfrin- 
gerea unor favorițî, cum a fost cazul ți in cadrul echipei noastre.

Este clar că, în viitor, cucerirea sau păstrarea pozițiilor fruntașe va 
fi tot mai dificilă, va cere mai multă muncă ți dăruire, așezarea întregului 
proces de pregătire pe baze științifice, studierea atentă a tot ce apare 
nou în acest domeniu, căutări neîntrerupte pentru depistarea unor talente 
autentice care să se poată afirma rapid în arena internațională. Sînt dru
muri pe care federația noastră de specialitate merge de mai multă vreme, 
dar credem că sînt încă destule resurse care trebuie și pot să fie mai bine 
folosite, incepind cu activitatea secțiilor de caiac-canoe din cluburi și aso
ciații și terminînd cu participarea la marile competiții și, îndeosebi, la 
Jocurile Olimpice.

Credem, în fine, că Ia Xochimilco, echipa noastră a cîștigat titluri, 
medalii, dar și o experiență pe care va trebui s-o valorifice deplin pentru 
a face și mai strălucitoare vitrina trofeelor cucerite in atîția ani de pres
tigioasă reprezentare a sportului românesc.

Pagină realizată de Dan GÂRLEȘTEANU



Peste campionatele naționale de 
box ale seniorilor pe anul 1974 
s-a tras cortina. Despre compor
tarea pugiliștilor s-a scris în cro
nici, se va mai vorbi și în con
tinuare, în coloanele ziarelor. 
Vom încerca astăzi o succintă a- 
naliză a evoluției „oamenilor în 
alb“, adică a celor chemați să 
împartă dreptatea, să judece cu 
obiectivitate și răspundere stră
daniile sportivilor din ring. în 
general, arbitrii-judecători și-au 
făcut datoria și au fost doar cî
teva decizii care au stîrnit pro
teste în rîndurile sportivilor, an
trenorilor sau spectatorilor.

în cadrul turneului final s-au 
disputat 88 de meciuri (inclusiv 
două neprezentâri) încheiate cu 
următoarele decizii 
Ja puncte, cu 5—0 
12, cu 3—2 
prin k. o. ;

ber, sau din con- 
tră întreruperile —■ 
unele nejustificat% 

abundat, 
cea rpal 

trebuie'
sanc- 

așa-nu- 
„box pe-

învingători 
43, cu 4—1 : 

: 7, prin abandon : 18, 
6, prin descalificare :

1. Comentariile cele mai aprinse 
6-a u purtat pe marginea verdicte
lor dictate cu 3—2, dar impresia 
neplăcută a fost creată de deci
ziile date cu 4—1, cînd cel rămas 
singur este îndeobște considerat 
a fi în culpă. In această situație 

. găsit arbitrii Victor Popes
cu (de 4 ori), Marin Stânescu (2), 
Gabriel Danciu, 
Victor Șchiopu, 
riac și Emanuel 
cîte odată. Dacă 
cheiat Cu 3—2 se 
un echilibru valoric 
greu de, apreciat, atunci la 4—1 
situația este cu totul alta, deoa
rece patru judecători au apreciat 
just, iar unul singur a dictat o 
decizie neeonformă cu realitatea, 
în această situație, cel în cauză 
poate îi bănuit de neatenție, de 
rea intenție sau, ceea ce ar fi la 
fel de grav, de nepricepere. Or, 
la arbitrii purtători ai ecusonului 
A1BA sau AEBA este greu de 
presupus așa ceva-

In ring, „oamenii în alb** au a- 
vut evoluții apreciate, în general, 
pozitiv. Au fost însă și cazuri 
cînd lupta a fost lăsată prea li-

Petre Mihelfi, 
Constantin Chi- 
Matheu (Spania) 
la up meet in- 
poate presupune 

(în ring)

— au 
Cauza 
frecventă 
căutată în 
ționarea 
mitului 
riculos cu capul**. 
După cum se 
știe, avertismente
le pentru loviri cu 
capul se acordă 
atunci cînd exis
tă elementul in
tențional, prezent 
destul de rar. A- 
tunci ? Iată păre
rea antrenorului 
emerit Ion Popa 
în această _ proble
mă ; „Eschiva este 
un mijloc de apă
rare foarte efica
ce. Mulți sportivi 
îl folosesc cu suc
ces, dar tot ei .'re
nunță la el, deoa
rece unii arbitri 
sancționează, pe 
nedrept, orice în
clinare a capului, 
orice rotare a 
corpului. Arbitrii 
trebuie să aibă în 
vedere doar ele- 
mentul-intedție și 
atunci „nobila, ar- 
tă“ va avea nu
mai de cîștigKt".

Arbitrul Virgil Cazacu a oficiat foarte bine in ca
drul turneului final al campionatelor naționale de 
box. lată-l urmărind cu atenție desfășurarea ostilită
ților in ultima partidă a categoriei semi-muscă, dintre 
A.lexandru Turei și Petre Ganea (stinge).

Am subliniat doar cîteva din 
constatările noastre la recentele 
finale ale campionatelor naționa
le de box, în speranța că fede
rația de specialitate, prin cole
giul central de arbitri, va analiza 
cu simț de răspundere prestațiile 
arbitrilor-judecători, va lua mă
surile corespunzătoare, în așa fel 
îneît hotărîrile arbitrilor să con
tribuie nemijlocit la o bună pro
pagandă pentru box.

//

Paul IOVAN

ACTIVITATEA SPORTIVĂ SE DEZVOLTĂ
(Urmare din pag. 1)

Birlad, Iași, ^Timișoara, Galați. 
Au fost amenajate patinoare arti
ficiale la Miercurea Ciuc (acope
rit), Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, 
Constanța, se apropie de momentul 
inaugurării acela din Ploiești. E- 
forturilor pe plan central li s-au 
adăugat — cu rezultate excelente 
— inițiativele pe plan local, ma
terializate în amenajarea, prin ac
tivități patriotico-obștești, a nu
meroase baze simple, la orașe și 
sate, a unor locuri de agrement, 
a unor terenuri polisportive rezer
vate copiilor. Parcurile 
„Voinicelul-*, „Cireșarii**, 
,limon“ și altele, din 
mici bazine de înot, săli 
nastică în școli, f 
cheltuieli puține și 
entuziasm, au îmbogățit în mod 
considerabil zestrea sportivă a 
țării, au acoperit treptat terito
riile albe de pe harta amenajări
lor sportive, creînd astfel condiții 
superioare de muncă, atît în acti
vitatea de masă, cît și în aceea 
de performanță.

O MA! BUNĂ REPARTIZARE 
A CADRELOR DE TEHNICIENI

sportive, liceelor și școlilor gene
rale (sau clase) cu program de e- 
ducație fizică și sport. Cele 126 
de unități de acest fel ființează 
în București (16) și în 33 de ju
dețe (!), cuprinzînd o bună parte 
a populației școlare a țării.

SE LĂRGEȘTE GEOGRAFIA 
PERFORMANTEI SPORTIVE 

ROMÂNEȘTI

PE) pRONTUL“ HANDBALULUI
Prima parte a campionatului 

masculin , de handbal s-a încheiat 
nu de mult, fără să aducă însă 
prea multe lucruri noi în ierar
hiile acestui sport. Adică, vrem
să spunem că pozițiile s-au păs
trat (în linii mari, firește) ace
leași ca la sfîrșitul sezonului
trecut.

Nu încape îndoială că în aces
te condiții am putea să ne decla
răm mulțumiți, măcar în pro
porție de 50 la sută, socotind că 
tot este bine dacă nu avem de 
consemnat lipsuri serioase. Dar, 
lucrurile nu se pot prezenta așa. 
Și aceasta pentru faptul că, deși 
nu s-au produs mutații 6erioase 
în ierarhia valorică a competi
toarelor, totuși s-au înregistrat 
unele lucruri bune, sub aspectul 
pregătirii generale a formațiilor, 
în privința adoptării unui stil de 
joc ceva mai modern, mai rapid, 
mai ofensiv. în plus, parcă și 
jocul obstructionist, excesiv de 
dur, șî-a făcut apariția mai rar, 
in diuda faptului că s-a consta
tat o creștere, binevenită, a an
gajamentului fizic.

Cum spuneam, primele locuri 
au aceiași „stăpîni** ; Steaua, Di
namo București și H.C. Minaur 
Baia Mare, existind șanse serioa
se ca ordinea să se păstreze și 
după șconspmarea ultimei etape. 
Tocmai ^pentru acest motiv, neTociți
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CUPA SCÎNTEII TINERETULUI"
LA TENIS

"j

sportive 
„Pante- 

Capitală, 
de gim- 

înfăptuite cu 
I foarte mult

în cadrul acestei politici gene
rale. de ridicare calitativă a acti
vității de educație fizică și sport 
în toate zonele țării, s-a acor
dat o atenție sporită repartizării 
cadrelor de tehnicieni, mai ales 
cu pregătire superioară. Astfel,: 
din totalul de aproape 8 000 
profesori de educație fizică, 13 
sută își desfășoară activitatea 
Capitală (aproximativ 1 100). 
cinci județe, numărul cadrelor de 
specialitate este de peste 300, în 
10 — între 200 și 300, in 16 — 
între 100 și 200 și numai în 8 
județe este încă mai mic de 100.

Se estimează că la sfîrșitul a- 
nului 1975 numărul profesorilor 
de educație fizică va ajunge la 
aproape 9 150. Cea mai mare parte 
a acestora va fi îndrumată spre 
zonele, deocamdată, deficitare.

Un tablou asemănător, de ase
menea ameliorat, se constată și 
în privința antrenorilor. Din cei 
7 000 de antrenori înregistrați la 
începutul anului T974, 900 (13°, o) 
își desfășoară activitatea în Bucu
rești, restul fiind 

jfel : 4 județe, cu 
trenori, 6 — între 
între 100 și 200, 
Este semnificativ 
rație cu 1970, numărul cadrelor 
tehnice a crescut în județele Alba 
(dț la 80 la 102), Argeș (117—188), 
Sălaj (25—65), Vrancea (29—53), 
Gorj (28—57), Olt (42—62), Tulcea 
(39—50), Neamț (57—93), Mehedinți 
(39—61), Caraș-Sevcrin (114—158), 
Teleorman (16—74 !), ceea ce de
notă grija constantă manifestată, 

'mai ales, față de înzestrarea ace
lor zone care duc lipsă de spe
cialiști calificați.

I n alt element de referință, ca
pabil să ne dea o imagine su
gestivă în această privință, îl

de 
la 
in
In

repartizați ast- 
peste 300 an- 

200 si 300, 11 — 
18 — sub 100. 
că, în compa-

Consolidarea organizatorico-ma- 
terială a tuturor unităților, ca ur
mare a aplicării consecvente a 
sarcinilor trasate de partid miș
cării sportive, începe să-și arate 
roadele. Se poate vorbi, înainte de 
toate, de o dezvoltare mult mai 
echilibrată a activităților de masă 
pe întreg teritoriul patriei. O ur
mare firească a acestui fenomen 
o constituie extinderea zonelor 
performanței în locuri pină nu de 
mult excluse acestui obiectiv. în 
anul 1973, de pildă, titlurile de 
campioni ai țării (Ia seniori, tine
ret, juniori și copii) au fost cucerite 
de reprezentanți ai 38 de județe 
și ai municipiului București. Din 
cele 1 729 de trofee puse în joc, 
Capitalei i-au revenit 623, „pro
vinciei** — 1196 ! In loturile re
publicane (seniori, tineret, juniori) 
figurează, de asemenea, peste 2 000 
de sportivi, din ABSOLUT TOATE 
județele țării. Jn acest context, 
s-a lărgit șl contribuția la -alcă
tuirea loturilor olimpiee, acțiune 
de însemnătate naționala, la care 
participarea unui număr mai mare 
de unități permite o pregătire mai 
bună, o selecție mal riguroasă și 
— implicit — rezultate superioare 
pe măsura condițiilor existente și 
a cerințelor formulate față de a- 
cest obiectiv major al sportului 
nostru.

Cu cîteva minute 
ora 9 — deși exista 
că terenurile de la 
deveniseră impracticabile 
cauza ploii — cei 80 de concurenți 
finaliști ai „Cupei Scînteij tine
retului1* erau pregătiți să-și în
ceapă disputele. Acestea au debu
tat însă cu o oră mai tîrziu. Do
vedind multă înțelegere, conduce
rea și antrenorii clubului Steaua 
au pus la dispoziție sala din calea 
Plevnei. Firește, va fi mai ane
voioasă respectarea programului 
(de altfel, s-a și hotărîț- prelun
girea cu o zi a competiției), dar 
important este faptul că o mani
festare de amploarea acestui ade
vărat festival al tenisului, va fi 
dusă cu bine pînă la capăt.

Am folosit timpul necesar or
ganizatorilor ca să mute locul* 
confruntărilor, pentru a afla 
cîteva detalii privind acțiunea 
ziarului „Scînteia tineretului**, 
„După . ce «Scînteia tineretului» a 
lansat acțiunea «Poate deveni te
nisul un sport de masă?», Ia Cu-

inainte de 
certitudinea 

Tenis-club 
din

gir au fosț amenajate două tere
nuri de tenis, aite 3 fiind în curs 
de finisare — ne-a spus Grigore 
Ciucurel, maistru principal la 
întreprinderea mecanică din loca
litate. Mai mult de 50 de copii 
au început atunci să se inițieze 
in tainele tenisului, iar pe mă
sură ce vom avea și mai multe 
suprafețe de joc, vor fi și mai 
mulți cei care vor putea practica 
sportul alb**. Maria Moțoianu (Ia
lomița) și Gina Voiculescu (Te
leorman) se pregăteau să intre 
Pe teren. Amîndouă erau emoțio
nate pentru că se aflau într-o fi
nală pe țară, dar și pentru că 
urmau să fie arbitrate de însuși 
«ampțonul României, Dumitru Hă- 
rădău. Ștefania Velea (Olt, care 
în primul meci al competiției a 
intreeuț-o cu 6—0, 6—1 pe Cătă

lina Vadina — Vrancea) a demon
strat cunoștințe serioase și multă 
mobilitate, deși nu a mai jucat 
pe zgură. Azi intră în concurs 
și băieții.

,Ț f ? j 
vom permite să facem un... salt 
mai puțin obișnuit, treeînd peste 
primele trei locuri. Poziția a pa
tra este ocupată de Știința Bacău 
și faptul bucură, în primul rînd; 
pentru că un centru ca Bacăul 
revine, destul de repede, după 
trecerea prin „purgatoriul" Divi
ziei B, pe primul plan al actua
lității. Sînt în această echipă,' 
pregătită de un vechi și expe
rimentat tehnician, prof. Mihai 
Pintea, cîteva elemente cu certe 
perspective, șeful de promoție 
fiind un handbalist verificat chiar) 
și la echipa reprezentativă (Tase),' 
iar cel mai talentat numindu-se( 
Todică. Acesta excelează prin 
forța și precizia șutului. Alături' 
de ei, vechii și neobosiții Cer-' 
venka, Georgevici și alții dau e_- 
chipei maturitatea necesară. în 
continuare, ierarhia clasamentului 
ne aduce pe Universitatea Bucu
rești (antrenor prof. Eugen Tro- 
fin), formație care merită felici
tări pentru iuțeala cu care a re
intrat în plutonul fruntaș, după 
ce cu două sezoane mai înainte 
pierduse aproape întreaga echi
pă ! Universitatea București s-a 
impus nu prin valoarea deosebită 
a unora din componenții lotului 
său, ci prin omogenitatea și, cu 
deosebire, disciplina tactică ma
nifestată de jucători. în spatele 
acestor două formații, care au, 
ambele, cîte 12 puncte, un grup 
masiv alcătuit din Dinamo Bra
șov, Politehnica Timișoara, Inde
pendența Sibiu, CAROM Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.U. 
Galați șl Universitatea Cluj-Na- 
poca, eșalonat pe distanța doar a 
2 puncte. Una din aceste echipe, 
alături de Universitatea Craiova, 
a cărui trecere prin Divizia A se 
pare că va fi scurtă, urmează să 
părăsească prima scenă competi- 
țională Așadar, un prim semnal 
de alarmă’ pentru antrenorii, ju
cătorii și conducerile acestor 
secții-

— c. a. —

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

pierde, în mod normal, acest joc. 
Interesantă și confruntarea dintre 
Steaua, cu numeroșii ei internațio
nali în formație (Postolache. Cior
nei, ■ Durbac, Munteanu, Șerban 
etc.) și nou promovata Constructo
rul Buzău, care, excelent condusă 
de pe margine, a surprins de cî
teva ori prin buna ei comportare, 
Să vedem ce va fi mîine ? Oricum, 
XV-le militar, în dorința de a re
cupera punctele pierdute la înce
putul întrecerii, va juca la ciștig. 
Și noi credem că va reuși, mai 
ales dacă ne gindim câ. in ultima 
etapă a „Cupei Federației**, Steaua 
a cîștigat detașat cu 38—9 ! In Giu- 
lești, Rapidul, cu jocul său atît de 
aerisit, va încerca să obțină cea de 
a doua victorie ia dauna echipei 
T. C. Ind. Constanța, lucru pe care 
11 va urmări și Gri vița Roșie în 
partida sa cu foi Aoronomi
Deoarece partida in Pa

cui Copilului și grivițenii au o for
mație mult mai experimentată 
condusă de însuși Alexandru Pop, 
căpitanul echipei naționale, soco
tim că ei se vor impune, în cele 
din urmă. în rest, etapa progra
mează partidele ; Politehnica Iași
— C.S.M. Sibiu ; Rulmentul Birlad
— Vulcan ; Farul — Știința Petro
șani. .

Seria I
1. -von** IAȘI 4 3 0 1 63—57 10
2. C.S.M. Sibiu 4 2 2 0 39—19 19
3. Sportul stud. 4 2 11 45—36 9
4. Constr. Buzău 4 2 11 33-33 9
5. „U“ Timișoara 4 2 0 2 32—36 8
6. Din^ino 4 2 0 2 33—32 8
7. Steaua 4 10 3 66—53 6
8. Gloria 4 0 0 4 20—65 4

Seria a n-a
1. FARUL C-TA 4 4 0 0 113—30
2. știința Petroșani 4 3 0 1 64— ;o ia
3. .Agr. Cluj-Napoca 4 3 0 1 35—47 10
4. TC Ind. C-U 4 2 0 2 52—25 8
5. Rulmentul Bir'.ad 4 2 0 2 41-«1 8
6. Grivita Eoșie 1103 34—59 6
7. Rapid 4 10 3 25—59 6
8. Vulcan 4 0 0 4 16—61 4

Io r ele soit le-eu toil oferite frumoase
pla chete și diplome.

POPICE LA TRADIȚIONALUL TUR
NEU INTERNATIONAL.

LA SEMICERC...
O înainte de a susține jocurile din 

cadrul primului tur al C.C.E. pro
gramate in zilele de Z6 și za noiem
brie la Pitești și Ploiești, in compa
nia formației Hapoe! Ranaana din 
Israel, campioana feminină a țării, 
l.E.F.S. București, participă sapla- 
mina viitoare la un turneu interna; 
țional In orașul Magdeburg din R D. 
Germană.

• Alte patru formații din Divizia 
A vor participa în perioada urmă
toare la turnee internaționale peste 
hotare. Astfel, Universitatea Timi
șoara va evolua la Bratislava (8—10 
noiembrie). Progresul București la 
Leipzig (30 noiembrie — 1 decem
brie), Universitatea Iași la Gliwice 
(Polonia), între 1 și 3 decembrie, iar 
H.C. Minaur Baia Mare la Banja 
Luka și Pancevo (Iugoslavia), intra 
25 noiembrie șl 5 decembrie.

• Intre 10 Șl M decembrie, repre
zentativa feminină a României va 
participa la tradiționala competiție 
internațională din Polonia, dotată cu 
„Trofeul SiasK**. întrecerile, progra
mate să se desfășoare in orașul Ka
towice, aliniază la start următoarele 
selecționate : Danemarca, R.F. Ger
mania, România, Ungaria, R.D. Ger
mană, Cehoslovacia. Polonia I și Po
lonia II.

• Cea dc a doua ediție a puterni
cei competiții internaționale mascu
line „Cupa Mondială”, are loc anul 
acesta intre 21 și 26 noiembrie în ora
șele Stockholm Șl Goteborg din Sue
dia- Alături de formația tării gazdă,1 
participă reprezentativele României, 
Poloniei, U.R.S.S., Ungariei, R.D. Ger
mane, Iugoslaviei și Cehoslovaciei.

e Campioana masculină a țării 
noastre, Steaua, va susține jocurile 
din cel de-al doilea tur al C.C.E. în 
zilele de 9 și 30 noiembrie. După 
cum se știe, sorții au hotârit ca 
handballștil bucureștenl să lnțilneas-' 
că In această fază formația MAI 
.Moscova, deținătoarea trofeului con-, 
tinental. Prima partidă este progra
mată in capitala U.R.S.S

RiCfUCT IJAM A IV-A A Dl-
DAiLHEl VIZIEI FEMININE A
programează mlir.e urmâtoorele meciuri : 
Universitatea Timișoara — Universitatea 
lași. Voința București - Inst. Pedagogic 
Tg, Mureș, IEFS - Crisul, Constructorul 
București — Universitatea Cluj-Napoca și 
CSU Galați — Olimpia București. Partida 
Rapid - Politehnica q fost aminaîă, de 
oarece studentele se află in turneu, în 
Cehoslovacia.

clocrosui dotat cu „Cupa Olimpia . 
notat o treia victorie consecutivă c 
George Negoescu (Stecua) - la cate
goria avansați. Dintre ceilalți competi
tori, o impresie frumoasă a lăsat și Fio
rin Olomnicu de la Șc. sp. 2 - juniori 
mici. Iată câștigătorii : Semicur»e : MiSai 
Anghel (Voința). Turism : Vasile JJraghici 

“ Jun:ori ntici ’
Juniori rnfiri 
Seniori :

arw CRfsut oradea - v.s.s.
DMA KOSICE (Cehoslovacia) 14-6.
Reuniunea internațională amicală de 
box, desfășurată zilele trecute la Oradea, 
a fost dominată de gazde, care s-au do
vedit mai bine pregătite atît din punct 
de vedere tehnic cît și fizic. Au avut 
loc 10 meciuri (deoarece oaspeții nu au 
avut reprezentant la grea) care s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Gh.
Fanea b.p. A. Billy, L. Pordea b.p. L. 
Gâzi, L. Safar b.p. V. Ocikay, A. Tatar 
b.ab. 3 A. Koroci, St. Cighi p.p. P. Za- 
nocko, Gh. Petruț p.ab. 1 L. Horvath, M. 
Garnai b.ab. 2 J. Kiss, V. Sania b.ab. 
2 P, Demcak, I. Bota b.ab. 1 J. Matișek, 
Gh. Barna p.ab. 3 M. Szabo.

($c. sp. 2). 
(Șc. sp.
($c. sp. 
(Steaua).

2)
2).

Fl. Giomnicu 
Ui* Tolera 

George Negoejcu

rirjieiuj JO! DUPĂ-AMIAZÂ,
v»*ip3 un timp însorit și 
un traseu bine ales s-a desfășurat la

CONCURS REPU 
de lupte libere 

ovul 
cum ne re- 

nostru Ion 
Competiția organizata de Școala 

din localitate ou participai
150 de concurenți. lată Cil-

cat. 30 kg - Ionel Ciulacu 
| Șțrengar 

(Oradea), cat.’36 kg - Gheorghe Roju 
(Constanța), cqt. 39 kg - Fiorin Nuțu 
(Buzău). cat. 42 kg - Victor Petric 
(Deva), cat. 45 kg — Tudor Drăgan (Con
stanta), cat. 48 kg - Zahar ia Georgescu 
(Deva), cat. 51 kg - Vasile Diaconu 
(Deva), cat. 54 kg — Gbeorghe Nicoiaie 
(Energia București), cat. 53 kg — Con
stantin Opri ța (Oradea), cat. 64 kg - 
Nicolas Soldatu (Constanța) ți cal. 4-64

PRIMUL 
BLICAN 

copiilor (12-14 ani)
Deva. După 
corespondentul

LUPTE
rezervot 
loc la 
latează
Jura, la
Sportivă 
peste 1
țlgătorii : cat. 30 kg — lone 
(Brăila), caț. 33 kg — Dotei

„Cupa Weznez Seetenbindei”, disputat 
raeent la Kart Morz-Stodt (R.D. Ger
mană) ou evoluat ți doi sportivi romoei. 
Ieșit Tismănaru — focul II cu 893 pd ți 
Ana Petrescu — tocul IX Cu 356 pd. T»o 
fee!, cu fost- cițtigote de Gertrude En
gelmann (R.D.G.) eu 422 pd »• Miroslav 
Antonin (Cehoslovacia) cu 90C pd. U 
LA GALAȚI so disputat meciul restanță 
dintre Constructorul ți Gloria București, 
cantind pearxu etape a U-a a ca mp io na 
tutui masculin Divizia A. în care victoria 
q revenit gălqțenilor cu 5290—4980 pd. 
Cele moi bune rezultate le-au realizat 
I. Bice - 945 pd. I. Băiat — 921 pd din 
echipa Constructorul, campioană a 
respectiv C. Dumitrescu a 934 pd.

Dllf-nv MECIUL T.C. IND.
RliUCI STANȚA - ȘTIINȚA
TROȘANI, conțină pentru etapa o

țârii.

CON-
PE-

_ _ _ doua 
o Diviziei A, întrerupt la 25 august io 
min, 50, s-a reluat miercuri, de la sco
rul de 12-0. Constânțenii au mai înscris 
o încercare și o lovițurâ de pedeapsă 
(autor : Zamfirescu). Deci, scor fina! 
19—0 (9-0) pentru T.C. Ind. 9 ETAPA 
A V-A A DIVIZIEI B a fost punctată de 
un act ieșit din comun : la Craiova, în 
preziua meciului Electroputere — Arhitec
tura București barele au... dispărut !!’. 
în această situație, firesc, jocul nu s-a 
disputat, comisia de competiții urmînd 
să se pronunțe luni. Un alt fapt regre

Io teren dar, ...s-a făcut nevăzut după 
un sfert de oră I Conform regulamentului 
C.F.R. Bra,ov a ciștlgat la „maso verdeî 
in fața I.P.G.-ulul cu 4-0. Celelalte re-* 
zeitate din seria I : A.S.E. Buc. — Mine-’ 
rul Lupeni 3-4 (3-0), Petrochimistul PK 
teț-li - Dacii I.P.A. Sibiu 12-9 (12-0)5, 
Partida Olimpia — Constructorul a fost^ 
c r notă. In seria o U-a : Agronomia''
lași — Constructorul II Buzău 22—4 (6-OJ,” 
Cimentul Medgidia — Aeronautica Buc.’ 
14-0 ț10-0>, Dunărea Giurgiu - U.R.A?1 
Tecuci 34-0 (10—0), Ș.N. Oltenița — MF-*j 
norul Gura Humorului 6—9 (4-0), Rcpidf 
C.F.R. Galați - GS.M, Suceava 0-0. In 
siirpt in „seria conitănțeană’, Voințo —1 
Ideal Cernavodă 30-4 (11-4), Construe? 
torul - Chimia Năvodari 14-0 (4-0), Poc-, 
tul - Farul II 10-3 {4-3), I.T.C. - AttxP 
troc Eforie Sud 4—0 (neprezentare), C.F.I&g
— Dacia 24-16 (12—9). Pe primele locurTi. 
A.S.B. - ÎS 
Humorului —
- 14 p (III).

p (ssrlo I). Mineral Guja
13 p (II), -------- ------------™Fortul Constanța

1NTIINIR1 
MALE. In

INTERNAȚIO- 
vederea Incepe-VOLEI

rîi campionatului. Diviziei A, echipa Ex«’ 
plorări B. Mare a susținut două partide 
internaționale de verificare, în compania 
formației poloneze S.K. Beskid. țn ambele 
intîlniri,. victoria a revenit voleibaliști Iar 
băimăreni în patru seturi : 3—1 (—10, 5?
8, 12) și 3-1 (14. -9, 12, 11).

JSpdi^ttl Pag tfîfl



AZI Șl MilNE, IN CAPITALĂ,

SE DISPUTĂ PRIMA „EDIȚIE"
A DERBYULUI CAMPIONATULUI OE HOCHEI
DINTRE STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI
Acest sfîrșit de săptâmînă cu

prinde în programul său sportiv 
si un moment de mare atracție, 
furnizat de calendarul hocheiu
lui : dubla confruntare (sîmbătă 
și duminică, pe patinoarul „23 
ĂugUst") dintre fruntașele aces
tui sport. Steaua și Dinamo Bucu
rești. De fapt, este prima lor 
întrecere din noua ediție a cam
pionatului divizionar, așa că este 
de așteptat ca ambele echipe să 
abordeze disputa cu întreaga ca
pacitate tehnico-tactică, dorind 
să ia, chiar din start, o opțiune 
asupra, medaliilor de campioni. De 
altfel, acest lucru s-a văzut clar 
și din intensitatea cu care cele 
două tabere pregătesc aceste me
ciuri derby, antrenamentele fiind 
alternate și de serioase partide 
de verificare, cum a făcut, de 
pildă, Dinamo București, miercuri 
seara, cu formația Slovan Hodo- 
nin.

Apropierea acestor jocuri, mult 
așteptate de iubitorii hocheiului 
și care — în treacăt fie spus — 
au o deosebită importanță și în 
direcția conturării liniilor de 
atac ale lotului reprezentativ, nu 
uităm însă că acest sport se află, 
de fapt, în acest week-end, 6ub 
„zodia derbyurilor", deoarece, la 
Miercurea ■» Ciuc, are loc tot o 
confruntare decisivă, dar în lup
ta pentru medaliile de bronz ale 
întrecerii : Sport Club — Dună, 
rea Galați. Cu alte cuvinte, un-., 
■mini-derby, care, însă, dintotdea- 
una a oferit o întrecere echilibra

Moment din' partida Steaua — Dinamo București, disputată în „Cupa 
României" (5—4). Dinamoviștii deschid scorul, la capătul unei faze spec
taculoase. Foto ; D. NEAGU

ȘEDINȚA BIROULUI C. O. R.
Biroul Comitetului Olimpic Ro

mân a ținut ieri ședința sa de lu
cru. Au participat secretari gene
rali ai federațiilor ale căror spor
turi figurează în programul olim
pic.

Au fost trecute în revistă rezul
tatele obținute de sportivii români 
la probele olimpice în cursul anu
lui 1974 și s-au stabilit direcțiile 
pregătirii sezonului competițional 
preolimpic 1975. 

tă și, în ultimul timp, de un 
bun nivel tehnic.

Ce pronosticuri se pot face în 
legătură cu aceste două duble 
partide ? Pentru amatorii de. ast
fel de încercări să facem preci
zarea că în „Cupa României" 
victoriile au revenit echipelor 
Steaua (5—4) și Sport Club 
Miercurea Ciuc (3—i). care prin 
această prismă au, azi și mîine, 
prima șansă.

Dincolo de aspectul strict com- 
petițional este bine să mențio
năm că toate formațiile partici
pante au datoria să acorde o 
mai mare atenție disciplinei, de
oarece cu toate că s-au consumat 
doar două etape, au și fost dic
tate primele sancțiuni : trei _ ju
cători de la Tîrnava Odorhei și 
doi de la Agronomia Cluj au 
fost suspendați pe cîte 2 etape, 
iar alți hocheiști de la Steaua și 
Dinamo au primit avertismente 
severe. Deci, să aplaudăm jocul 
bărbătesc, în forță, dar să re
primăm cu hotărîre orice inten
ție de a acționa dincolo de li
mitele regulamentului. în acest 
sens, misiunea cea mai dificilă 
o au cavalerii fluierului, care —» 
s-o spunem deschis — în acest 
început de sezon nu au prea fost 
la înălțime...

Să sperăm că această prima 
ediție a derbyurilor hocheiului 
(cea de a doua și ultima va avea 
loc In ianuarie 1975) va fi de 
bună calitate.

Participanții la ședință au as
cultat informări cu privire La se
siunea Comitetului Internațional 
Olimpic de la Viena și cu privire 
la reuniunile Comitetelor Națio
nale Olimpice europene.

în încheierea lucrărilor Biroului, 
a luat cuvîntul președintele Comi
tetului Olimpic Român, general lt. 
Marin Dragnea, prim-vlcepreședin- 
te al C.N.E.F.S.

TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI 
S-AU COMPORTAT REMARCABIL 
LA CAMPIONATELE BALCANICE
apreciază antrenorul
Cea de a XXII-a ediție a Cam

pionatelor balcanice de lupte 
greco-romane și libere, găzduită 
de sala de sport „Hristo Petrov" 
din Goma Oriahovița (Bulgaria) 
s-a încheiat cu un apreciabil suc
ces al tinerilor reprezentanți al 
țării noastre, care au cucerit șapte 
titluri (Gheorghe Ștefan, Petre 
Brîndusan, Marin Pîrcălab, Ste- 
lian Morcov — la libere, Ale
xandru Szabo, Victor Prențiu șl 
Zoltan Szilak — la greco-romane). 
iar alți zece sportivi români s-au 
clasat pe locurile II șl III. Ca ur
mare. în clasamentele pe națiuni 
România a obținut locul al doi
lea la ambele stiluri. Pentru a 
afla cîteva amănunte ne-am adre
sat antrenorului federal Ion Cor- 
neanu, prezent la această com
petiție.

— Neîndoios, rezultatele finale 
au prilejuit reale satisfacții. în 
ce context au fost ele obținute ?

— Mai întîi, consider că trebuie
menționat nivelul tehnic ridicat 
al acestor campionate, aspect evi
dențiat în termeni elogioși si de 
către delegatul F.I.L.A.. Mihaly 
Matura (Ungaria) personalitate 
marcantă în lumea luptelor. Apoi, 
trecînd peste multele dificultăți 
ale întrecerilor acestei ediții (buna 
pregătire a tuturor concurenților, 
aplicarea noilor modificări ale 
regulamentului etc.) este necesar 
să subliniez si faptul că luptăto
rii țării gazdă se află pe primele 
trepte valorice în ierarhia inter
națională.

— Cu toate acestea ei au fost 
nevoiți să cedeze întîietatea luptă
torilor români la atîtea categorii !

— într-adevăr, deși beneficiau 
și de „avantajul terenului" mulți 
dintre luptătorii bulgari au fost 
învinși de sportivii noștri, ceea 
ce, să recunoaștem, nu este pu
țin. Și notați că în fața luDtăto- 
rilor bulgari au ieșit victorioși și 
alți reprezentanți ai țării noastre 
care n-au cucerit totuși titlurile 
deoarece, fie că au avut mai 
multe puncte de penalizare, fie 
că au fost depășiți de sportivii 
iugoslavi și turci.

— Au avut șanse și alți Înotă
tori români de a deveni campioni 
balcanici ?

— Cele mai mari le-au avut

• TELEX •
La Sofia s-au desfășurat lucrările 
celui de-ai doilea Congres balcanic 
de medicină sportivă, la care au par
ticipat delegații din Grecia. Iugo
slavia, România, Turcia si Bulgaria. 
Delegația medicilor sportivi dim Ro
mânia a fost condusă de dr. Ion 
Drăgan.

In cadrul unei conferințe de pre«ă. 
care a avut loc la Kinshasa, fostul 
campion mondial de box la categoria 
grea, George Foreman, a contestat 
valabilitatea deciziei, declarînd : „Nu 
a fost un k.o., ci un simplu knock
down. Arbitrui Klayton a numărat 
repede și am fost total surprins cind 
m-a declarat învins prin k.o., deoa
rece eu mă ridicasem înainte ca el 
să pronunțe 10“. O contestație cam 
tardivă șl fără suport, remarcă tri
mișii agențiilor de presă. 

federal Ion Corneanu
Gheorghe Vimaa (cat. 46 kg), Ma
rin Tofan (cat. 52 kg) la greco- 
romane și Gigei Angbel (cat. 57 
kg) la libere. Bunăoară, primul 
l-a condus cu 3—0 pe luptătorul 
bulgar Iliev In partida finală, dar 
a fost întrecut la limită (3—4) cu 
largul concurs al arbitrilor.

— Fiind tineri pîxtă ia 22 de 
ani, veți selecționa «nil dintre ei 
pentru a lupta la J.O. *7S?

— Toți sînt vizați de a fi In
cluși în lotul olimpic. Unii au 
chiar reale perspective de a con
cura la Montreal. Mă refer la 
Victor Prențiu, I’antclimou Arca- 
die, Zaharia Felea, Zoltan Szilak 
(greco-romane), Gheorghe Ștefan, 
Stelian Morcov și Marin Pircălab 
(libere). Iată de ce apreciez că ti
nerii luptători români s-au com
portat remarcabil la campionatele 
balcanice.

Costin CH1R1AC

IERARHIILE MONDIALE ALE SCRIMEI
Dintre trăgătorii români, 0- Irimiciuc și A. Pongraț dețin cele 

mai buae tari in clasamentele F. I. E.
Federația internațională de scri

mă a dat, recent, publicității tra
diționalele sale clasamente ale 
celor mai buni trăgători din lu
me pe anul 1974, fruntașii aces
tor ierarhii fiind distinși cu cupa 
mondială la arma respectivă.

Dintru început, trebuie să men
ționăm faptul că forul interna
țional continuă să ia In conside
rare la alcătuirea acestor clasa
mente șl rezultatele obținute în 
campionatele mondiale din anul 
precedent, ceea ce generează, ca 
și în trecut, anumite anomalii în 
ierarhizările ce se vor de fapt ale 
anului 1974. Acestea nu-i afec
tează totuși pe campionii mon
diali ai anului în curs care, da
torită punctajului ce li se atri
buie, și-au asigurat cu toții po
ziția de lideri. Așadar, cuceri
torii de la Grenoble ai titlurilor 
mondiale sînt și noii posesori ai 
cupelor lumii : I. Bobis (Unga
ria) la floretă feminin. A. Roman- 
kov (U.R.S.S.) la floretă mascu
lin, M. A. Montano (Italia) Ia sa
bie șl R. Edlîng (Suedia) la 
spadă.'

Dintre sportivii români, cele 
mai bune poziții Ie ocupă spa
dasinul A. Pongraț și sabrerul 
D. Irimiciuc, ambii clasați pe lo
cul 7. Printre sabrerîi „top“-ului 
mondial figurează și tînărul I. 
Pop, situat pe locul 17. înainte^

EUWE DESPRE FISCHER

TURNEE
INTERNATIONALE 

DE TENIS
HILTON HEAD (Carolina de 

Sud). Finala probei de simplu fe
minin i Chris Evert — Virginia 
Wade 6—1, 6—3. Finala de dublu 
bărbați s Rod Laver, Bjorn Borg
— Die Năstase. Stan Smith 7—6,
6— 7, 6—2. După cum s-a mai a- 
nunțat, în finala probei de sim
plu bărbați Ilie Năstase îl întîl- 
nește pe Bjorn Borg.

VIENA. Turul 2 i Tom Gorman
— Ion Tiriac 1—6, 7—6, 7—5 ;
Kary — Benyik 6—1, 4—6, 7—5 ; 
Wimmer — Rahim 1—6, 7—6,
10—8 ; Gerulaitis — Hewitt 6—2.
7— 5 ; Moore — Fybak 3—6, 6—2, 
6—3 ; Pattison — Bengtsson 7—5, 
6—1.

CARDIFF. Cupa Dewar. în 
sferturile de finală la simplu fe
minin : Cotes (Anglia) — Virginia 
Ruzici 6—1, ab. ; Neweherry — 
Mottram 6—4, 6—3 ; Fuchs — 
Mappin 6—1, 6—2.

PARIS. în optimi de finală I 
Vitas — Borowiak 6—4, 6—2 ;
Gottfried — Ramirez 4—6, 6—3, 
6—3 ; Solomon — Zugarelli 6—, 
6—2; Fillol — Philips Moore 
6—3, 6—4 ; Dibbs — Van Dilien 
6-2. 9—8.

unor trăgători consacrați ca 
polonezul Kawecki, Bajenov 
(U.R.S.S.), francezul Vitrac ș a.

Floreta noastră feminină are 5 
reprezentante în actualul clasa
ment, dar într-o zonă modestă, de 
la locul 10 în jos : 10. Ana Pascu, 
11. Ecaterina Stahl..., 16. Suzana 
Ardcli-anu—, 18. Ileana Gyulai..., 
22. Magdalena Bartoș. Și mai 
ștearsă este prezența floretei noas
tre masculine, în comparație cu 
o epocă nu prea depărtată. M. 
Țiu se află abia pe locul 16, in 
schimb este de natură a ne da 
speranțe apariția tînărului A. 
Kuki pe locui 21, alături de ita
lianul Pinelli, polonezul Robak și 
vcst-germanul Reichert.

Iată pe ocupanții primelor locuri 
în clasamentul fiecărei arme i 
FLORETA-FEMININ : 1. I. Bobis 
— 37 p, 2. I. Rejto — 33 p, 3.
I. Schwarzenberger (toate trei. 
Ungaria) — 30 p. FLORETA-MAS- 
CUL1N: 1. A. Romankov (U.R.S.S.) 
•— 27 p, 2. C. Montano (Italia) — 
25 p, 3. F. Pietruska (Franța) — 
18 p. SABIE : 1. M. A. Montano 
(Italia) — 41 p, 2. V. Sidiak
(U.R.S.S.) — 41 p, 3. V. Krovo- 
puskov (U.R.S.S.) — 33 p. SPADA i
1. R. Edling (Suedia) — 41 p,
2. B. Lukomski (U.R.S.S.) — 32 p. 
X J. Brodin (Franța) — 26 p.

S. B.

DIVIZIA A LA BASCHET

„U" TIMIȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 70-60
IAȘI, 1 (prin telefon). Ca și în 

prima zi a celui de-al doilea tur
neu din Divizia A de baschet mas
culin. amprenta întrecerilor a fost 
purtată vineri de disputele dintre 
echipele care candidează la cla
sarea în grupa I—VI a turneului 
secund al competiției. Ca atare, nu 
a mirat că Medicina Tg. Mureș — 
teoretic candidată la retrogradare — 
a supus unui greu travaliu pe 
7.C.E.D. (e drept, datorită evoluției 
sub posibilități a bucureștenilor) și 
nici că Farul (neavînd șanse de 
succes) a folosit mai mult rezer
vele în jocul său cu Dinamo, pen
tru a-si menaja jucătorii în vede
rea întîlnirii de sîmbătă cu 
I.C.E.D. Din acest punct de ve
dere — al disputei dirze pentru 
promovarea în grupa I—VI — cel 
mai semnificativ exemplu ne-a 
fost oferit dă jocul dintre I.E.F.S. 
si Politehnica București. Lipsiți de 
aportul pivotului Posa (accidentat 
în meciul cu Steaua), baschetbaliș- 
tii de la Politehnica au abordat 
întîlnirea cu mare încredere, domi- 
nînd majoritatea timpului datorită 
unui joc bine organizat (in min. 
14 ayeau chiar... 30—20). în mod 
surprinzător, formația I.E.F.S. nu 
a aplicat tradiționala sa aDărare a- 
gresivă (ci o „zonă" destul de— re
zervată) și nici nu a purtat ac
țiunile ofensive în ritmul rapid cu 
care ne obișnuise, dar chiar și în 
aceste condiții, în min. 26 a reu
șit să preia conducerea: 47—46. în 
acest moment conducătorul de joc 
al adversarilor (Dudescu) a ieșit 

din teren pentru 5 faulturi și toa
te eforturile făcute de ceilalți echi
pieri ai Politehnicii pentru a 
rezolva sarcinile coordonatorului 
n-au putut aduce decît o echilibra
re a scorului, tranșat în final de 
partea I.E.F.S., care a știut să 
speculeze prompt o serie de gre
șeli de tehnică. Ca urmare, par
tida s-a încheiat cu scorul de
69— 66 (35—38) în favoarea I.E.F.S.

Celelalte rezultate : Universitatea 
Cluj-Napoca — CSU Galați 82—68 
(45—27), I.C.E.D. — Medicina Tg. 
Mureș 57—54 (26—28). Dinamo — 
Farul 116—56 (59—23), Universita
tea Timișoara — Politehnica Iași
70— 60 (39—35), Steaua — Rapid 
73—64 (44—34).

D. STANCULESCU

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Un nou succes al lui V. Vaisman © M. Șubă printre fruntași
• Participlnd Ia turneul de șah 

dotat cu „Cupa Bieszczadow", la 
Przemysl, în Polonia, V. Vaisman. 
a reușit performanța de a se 
clasa pe primul loc, la egalitate 
cu campionul Poloniei, St. Wit
kowski, acumulînd 8 puncte. Lo
cul 3 l-a ocupat un alt jucător 
ieșean, Adrian Marcovici — 7'/2 p, 
care cu acest prilej a îndeplinit 
norma de maestru.

In turneul feminin de baschet rlc la
Praga : Selecționata Moscova a în
trecut eu #1—57 (53—38) reprezentativa 

‘. IU
Varșovia, 

preliminarii 
A) și Pna-

nudaoestet. Iar Praga a cîștigat 
89—67 (34—36) partida cu 
în clasamentele grupelor 
conduc : Moscova (grupa 
ga (grupa B).

Cu 24 de ore Înaintea 
Cursei cicliste de șase zile, 
desfășoară t>e velodromul 
dm Grenoble, pe primul loc în cla
sament continuă să se afle perechea 
Sieși Renz (R.F. Germania) — Roy 
Sch'uiten (Olanda), cu 223 puncte.

încheierii 
care se 
acoperit

Zilele acestea vor avea Ioc la Zagreb 
lucrările asociației europene dc atle
tism. Pe ordinea de zi figurează, 
printre altele, pregătirile în vederea 
campionatelor europene din 1973 
(Praga). desemnarea orașului care 
va găzdui în 1977 campionatele euro
pene pentru iuniori (candidează ora
șele Kiev și Lisabona), stabilirea ora
șului care în 1977 va fi gazda cam
pionatelor europene de sală (candi
dează Genova si San Sebastian), pro
bleme legate de comisia anti-dopipg 
etc.

• Partidele din ultima rundă 
a turneului de la Novi Sad s-au 
întrerupt, Mihaî Șubă, care a cîș- 
tigat partida întreruptă din runda 
a 13-a cu Noțaros, a întrerupt în 
poziție complicată cu iugoslavul 
Ilici. Iată primii clasați după 15 
runde : 1. Tal — 10>/. p (1) ; 2. 
Forintos — 10 p (1) ; 3—4. Șubă 
și Raicevici — 9</t (1) ; 5. Măriei 
— 9'/s P; 6. Hernandez — 9 p.

cnoPT
La meciul dintre Koreinoi și Kar

pov, care se desfășoară Ia Moscova, 
asistă și președintele F.I.DJL, dr. 
Max Euwe. Ziarul „SOVIKTSKt 
SPORT" i-a solicitat un scurt inter
viu. din care cităm :

— Marele maestru american Byrne 
a afirmat că Robert Fischer nu-țl 
va apăra titlul. Alții, însă, sînt de 
părere contrară. Ce ne puteți spune 
în legătură cu aceasta, in calitate 
de președinte al forului suprem T

— Cunoscindu-l pe Fischer. îmi 
vine greu si dau «n răspuns... în 
numele sdu. Un lucru insă este cert: 
vom aștepta răspunsul lut Fischer 
pini la 1 aprilie 1FTS. cind expiră 
termenul de confirmare a participă
rii la meciul final. In cazul cind 
Fischer nu acceptă jocul, mă voi

OMAGIU
Publicația elvețiană „SEMAjLNE 

SPORTIVE" a oonsacrat lui Pete, cu 
ocazia retragerii sale dia activitatea 
fotbalistică, un articol omagial, sem
nat de Y. Spiaz.zt, din care redăm 
cele ce urmează :

„Intrat In legendă — fiind tncă la 
viață — vei rămine pentru. totdea
una „O rey Pel6“ (regele Petă). Ce 
neastîmpărat era, pe umerii d-ioKă, 
acei faimos număr „10- t

Revăd și acum, cu nostalgie, ispră
vile d-tale incomparabile, figură de 
prim plan a Braziliei, idol al copiilor, 
respectat de sportivii IiiOcyu lumi, 
ă-ta știai să faci totul mai bvtie ca 
alții : pasă, dribling. șut. sărituri, 
organizare... Era mai mult /iezit cla
să. Era artă. O mare artă l

Realizat pe toate planurile, ai ră- 

deplasa la Moscova pentru a-l feli
cita pe noul campion, ciștigă torul 
actualului turneu ai candidaților. 
Dacă acesta nu acceptă titlul fără, 
med final, atunci Fischer rdmine In 
posesia titlului.

— Se spune că F.I.D.E. răspunde 
de organizarea finalei campionatului 
mondial. Ce ne puteți spune despre 
această responsabilitate ?

— Există mai mulți responsabili .. 
în ordine, aș putea enumera : 
F.J.TXE., federațiile naționale respec
tive, jucătorii in cauză șl chiar eu, 
care dețin funcția de președinte. 
F.T.D.E. ți cu personal vom face to
tul pentru ca meciul să aibă loc. 
Totuși, nu este normal ca cineva — 
fie et chiar campionul lumii — sfi 
impună condiții la organizarea me
ciului ! Fischer a cerut modificarea 
regulamentului meciului decisiv, dar 
F.I.D.E. a respins cererea și cu a- 
ceastă măsură cred că el ar trebui 
să se împace.

LUI PELE
senrame

Jriortive
mas mereu un om modest. Săritura 
d-tale de bucurie după ce marcai 
un gol ne amintea ele micul negru, 
sărac, care lovea in cutii de con
serve, fericit că poate face acest lu
cru.

Fele, an -^goteaclor" ? Un jucător 
excepțional dotat, cu o nestinsă sete 
de gol ? Desigur. Dar înainte de 
toate un ^mmuritor al balonului ro-

. V. Conta nr, ie ; tel. centrală 11.10.03; secția coresp. 11.51.09; Interurban 18 și 8M ; tele*; Ti păru »'
I
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