
START ÎN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA SCRIMĂ

PROBA INAUGURALA - FLORETA BÂRBAȚÎ
De astăzi și pînă duminică, sala 

de scrimă a federației (fosta 
«Floreasca II“) va C gazda ulti
mei competiții de anvergură din 
acest an — «Cupa României". 
Desfășurîndu-se la toate probele, 
competiția va aduce In fața plan
șelor tot ce are mal valoros la 
această oră scrima noastră de 
performanță, floretiștl și floretis- 
te printre care Mihai Țiu- Petru 
Kuki și Tudor Petruș, I leas a 
Ghiu lai. Sutana Ardeleanu si 
Marcela Moldovan, spadasini din 
rîndul cărora nu vor lipsi Antoa 
Pongraț, Paul Szabo și Constan
tin Bărăgan, sabreri Ia frunte cu 
Dan Irimiciuc, Cornet Marta și 
Ioan Pop. Tn total, cite 43 de tră

gători în fiecare probă vor fl 
prezenți *la acest veritabil mara
ton al scrimei, concursurile in- 
cepînd dimineața de la orele 8 
și !ncbeindu-se după aproximativ 
12 ore—

.Cupa României* reține atenția 
&u numai pentru faptul că este 
în măsură să contribuie la sta
bilirea ierarhiei anuale a celor 
mal buni trăgători, pe probe, ci 
fiindcă reprezintă ultimul test în 
vederea Campionatelor balcanice 
de la Sofia (27 noiembrie 4- 1 de
cembrie).

Azi, în prima zi a întrecerilor, 
asalturile din proba de floretă 
bărbați.
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Spadasinul Octavian Zidaru (in dreapta), unul dintre favoriții între 
cerilor din „Cupa României“

Aslă-seară, baschet feminin în sala Floreasca

POLITEHNICA - S. K.
DEBUT ÎN EDIȚIA>

Echipa Politehnica București 
debutează în ediția a 17-a a 
C.C.E. astă seară, Intîlnlnd — în 
sala Floreasca — pe Jukselis 
S. K. Ankara, prima reprezen
tantă a baschetului feminin din 
Turcia care ne vizitează țara. Me
ciul începe La ora 19, jar condu
cerea lui este asigurată de arbitrii 
"A. Arabadjan (Bulgaria) și M. 
Cziffra (Ungaria). Returul jocu
lui va avea loc joi 14 noiembrie, 
la Ankara. Invingătaarea, în du
bla partidă, va avea apoi ca par
teneră formația Hapoel Tel Aviv.

In vederea întrecerilor din 
C.C.E., campioanele României au

JUKSELIS ANKARA, 
A 17 a A C. C. E.

urmat un program special de pre
gătire, completat cu verificări prin 
susținerea unor meciuri amicale. 
Un astfel de test, apreciat de an
trenorul Gr. Castescu ca foarte 
util, a fost făcut cu prilejul par
ticipării, în afară de concurs (de
oarece La competiție au luat par
te numai selecționate de orașe), 
la „Marele premiu al orașului 
Praga“, unde s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 62—49 cu 
Budapesta, 99—95 cu Selecționata 
de tineret a țării gazdă, 66—83 cu 
Praga, 70—76 cu Slavia Praga (și 
aceasta h. c.).

LA UZINELE „23 AUGUST' DIN CAPITALĂ

TINERII SPORTIVI COMUNIȘTI, 
ANGAJAȚI FERM ÎN ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR DE PRODUCȚIE
O vizită la Uzinele „23 August" 

din Capitală, importantă unitate 
a industriei constructoare de ma
șini grele, în aceste zile premer
gătoare mărețului eveniment din 
viața partidului și poporului nos
tru, cel de al XI-lea Congres al 
P.C.R., este, pentru reporter, mai 
mult decît interesantă. Te întîm- 
pinâ pretutindeni, de la gurile de 
foc ale cuptoarelor la halele de 
montaj, aceeași atmosferă de mun
că intensă, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a angajamen
telor luate în cinstea Congresu
lui.

Aici, la Uzinele „23 August", 
unde spiritul revoluționar are pu
ternice tradiții și unde cuvîntul 
de ordine pentru fiecare munci
tor, tehnician, inginer, este auto-

depășirea, SARCINILE PE 4 ANI 
AI CINCINALULUI LA PRO
DUCȚIA GLOBALA ȘI MARFA 
AU FOST ÎNDEPLINITE DE LA 
DATA DE 6 OCTOMBRIE. S-a 
intrat, astfel, în etapa de finali
zare a angajamentelor de a rea
liza Cincinalul în 4 ani și jumă
tate. DE LA 8 OCTOMBRIE SE 
LUCREAZĂ ÎN CONTUL ANU
LUI 1975, AVANS CARE ÎN
SEAMNĂ 650 MILIOANE LEI 
PRODUCȚIE GLOBALĂ.

Comuniștii de la „23 August" 
s-au angajat in fața conducerii 
partidului, prin telegrama trimisă 
Comitetului Central, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
lejul Conferinței de partid de 
dare de seamă și alegeri, ca în

PCR
cinste» celui de al XI-lea Congres 
să realizeze, peste prevederile de 
plan, 25 milioane lei la produc
ția globală, 8 milioane lei valută 
producție la export, iar la pro
ducția fizică 10 locomotive Diesel 
hidraulice, 20 motoare Diesel, 150 
tone oțel rapid. Sînt cifre care 
vorbesc de la sine despre poten
țialul unității, despre hărnicia 
oamenilor el.

In acest context, ni se pare fi
resc faptul — pe care îl consem
năm cu satisfacție — că printre 
fruntașii muncii cotidiene am în- 
tîlnit, în primele rînduri, numeroși

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Marți seara, la Koln, în Cupa U. E. F. A. la fotbal

Dinamo, la un pas de calificare 
(2-3, după ce a condus cu 2-0)
• BUCURESTENII AU REALIZAT O PRIMA REPRIZA EXCELENTA • F. C. KOLN A 

ÎNSCRIS GOLUL CALIFICĂRII CTND DINAMOVIST1I RĂMĂSESERĂ ÎN 10 OAMENI (DINU, 
ELIMINAT ÎN MIN. 60).

KOLN, 6 (prin telefon). Apro
ximativ 25 000 de spectatori — 
capacitatea maximă a stadionului 
Municipal din Koln — au urmă
rit marți seara, la lumina reflec
toarelor, meciul retur din cadrul 
Cupei U.E.F.A., dintre formația 
locală F.C. Koln și Dinamo Bucu
rești. încheiat, după o dispută a- 
prigă, echilibrată, cu victoria gaz
delor 3—2 (1—2). Privită prin 
prisma rezultatului din prima 
manșă, desfășurată în urmă cu 
două săptămîni la București, în- 
tîlnirea părea a da, teoretic, cîștig 
de cauză unsprezecelui dirijat de 
celebrul Overath. Pe teren însă, 
lucrurile s-au petrecut cu totul

altfel, problema calificării în eta
pa următoare a competiției nepti- 
tînd fi considerată definitiv so
luționată înainte de fluierul final. 
Și aceasta pentru că Dinamo — 
într-o mare dispoziție de joc — 
valorificînd din plin, ca și în alte 
împrejurări asemănătoare, expe-

tîența și combativitatea jucători
lor săi, a condus ostilitățile două 
treimi din meci, a continuat, apoi, 
să păstreze pînă către sfîrșitul 
jocului, egalată fiind, șansa califi
cării și a mal beneficiat, atunci

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

ECOURI DUPĂ MECIUL DE LA KOLN
Ziarele din Koln și agențiile de 

presă vest-germane comentează 
meciul dintre F. C. Koln și Di
namo București, drept extrem de 
pasionant și de un bun nivel teh
nic, în special în prima repriză.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LA VARNA NE-AU ARATAT CA :

GIMNASTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ DISPUNE 
DE RESURSE PENTRU 0 MAI PREGNANTĂ 

AFIRMARE INTERNAȚIONALĂ
9

Pentru cei care, timp de o sâp- 
tămînă, au urmărit desfășurarea 
campionatelor mondiale de gim
nastică de la Varna — sportivi, 
antrenori, tehnicieni, oficiali sau 
ziariști — sînt încă proaspete im
presiile pe care reputații maeștri 
din întreaga lume le-au lăsat tu
turor celor prezenti. Multiplele 
aspecte desprinse din derularea 
competiției sînt amplu dezbătute 
în prezent în numeroase țări, și 
este normal să fie așa, de vreme 
ce pînă la Jocurile Olimpice de 
la Montreal — viitorul mare exa
men al gimnasticii — au rămas 
mai puțin de doi ani. în această 
perioadă vor trebui pregătite noi
le exerciții impuse și, evident, 
îmbunătățite cele liber alese.

Ca martori oculari, vom încer
ca și noi să prezentăm cititorilor 
cîteva probleme ale recentelor 
campionate mondiale, în dorința 
sinceră de a veni în ajutorul spe
cialiștilor noștri, pentru o pre
zentare la un nivel și mai ridicat 
a nechipeJoc reprezentative ale

României la viitoarele competiții 
de mare anvergură. Firesc, ne vom 
referi cu precădere la evoluția 
sportivilor români. Azi, despre 
fete.

Ne face o reală plăcere să re
petăm rezultatele cu care sporti
vele noastre s-au înapoiat acasă 
de la Varna : locul IV pe echipe, 
Alina Goreac (locul 8 la indivi
dual compus), prezentă în două 
finale (bîrnă și sărituri), Anca 
Grîgoraș clasată pe locul 12, iar 
Aurelia Dobre — pe locul 16 Ia 
individual compus. După medalia 
de bronz cucerită în 1958 la C.M. 
de la Moscova, în concursul pe 
echipe, bilanțul de la Varna re
prezintă, e'ident, un frumos suc
ces al gi' :cii noastre femini
ne și el t. ? apreciat ca atare. 
Aceste rezultate au fost posibile 
datorită seriozității și răspunderii 
cu care federația de specialitate 
a urmărit, în ultimii doi ani, se
lecția și pregătirea lotului repre
zentativ, a competenței și price
perii de care au dat dovadă an

trenorii desemnați să conducă 
pregătirea propriu-zisă a gimnas
telor. Și chiar dacă nu vom reuși 
să-i amintim pe toți cei care, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, au contribuit la obținerea 
rezultatelor amintite, vom mențio
na că, în ultimul an, la lotul fe
minin au lucrat : Nicolae Covaci, 
maestrele emerite ale sportului 
Elena Leușteanu și Afanasia lo- 
nescu-Albu, Aleksandr Bogdaza- 
rov, Ion Pătru, Norbert Kuhn, 
Gheorghe Gorgoi. Atît colecti
vul de antrenori, cît și gimnaste
le cărora le-a revenit cinstea de 
a apăra culorile țării într-o în
trecere de o atît de mare difi
cultate (Alina Goreac, Anca Gri- 
goraș. Aurelia Dobre, Elena Ceam- 
pelea, Rodica Sabău și Paula 
loan) merită un cuvînt de mulțu
mire pentru rezultatele remarca
bile obținute la campionatele 
mondiale de la Varna.

Și totuși, nu le vom lăuda peste 
măsură pe gimnastele- noastre.

Comentatorul agenției SPORT) 
INFORMATIONS DIENST-Dussel- 
dorf menționează : „F. C. Koln 
a jucat sub randamentul cu care 
r.e-a obișnuit în ultima vreme în 
campionat. Ea a fost depășită în 
prima repriză, iar in cea de a 
d.»ua nu s-a impus decît prin spi
ritul de luptă. Arbitrul Jelinek 
nu a siăpinit cu autoritate jocul".

Ziarul KOLNER STADT-AN- 
ZEIGER scrie următoarele : „Di
namo București se numără prin
tre echipele fruntașe din Europa 
și- înainte de toate, jucătorii săi 
manifestă un înalt nivel tehnic. 
Există o părere unanimă ; dacă

(Continuare in pag. 2-3)

ALINA GOREAC

Pentru că, apreciind în mod o- 
biectiv evoluția lor, vom «pune 
deschis că ele se puteau înapoia

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

VIZITA DELEGAȚIEI 
C N. E. F. S.

ÎN R. F. GERMANIA
La invitația Uniunii Sportive 

Germane (D.S.B.) din R.F.G., o 
delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Soort, 
condusă de general-lt. Marin 
Dragnea. prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., întreprinde săptămîna. 
aceasta o vizită în Republica Fe
derală Germania. Cu acest prilej, 
oaspeții români vor lua cunoștință 
de realizările obținute în R. F. 
Germania pe linia dezvoltării 
sportului de masă și de perfor
manță si vor avea convorbiri cu 
oficialități ale fotiyilor sportive 
vest-germane, Mi tehnicieni, an
trenori și sportivi.

Potrivit programului, delegația 
română va vizita obiective spor
tive din orașele Frankfurt pe 
Main, Bonn. Koln, Wurzburg și 
Mainz, unde i se oferă posibili
tatea unor schimburi de expe-» 
fiență. ,



„CUPA SCINTEII TINERETULUI LA TENIS -
UN MARE SUCCES

Mihai Ciuntea, câștigătorul întrecerii băieților 
nostru

Alexandru Roșu, cîțtigătorul premiului ziarului
Fotografii de Vasile BAGEAC

HANDBALISTELE UNIVERSITĂȚII TIMI
POT AVEA ASPIRAȚII MAI ÎNAL

Cîștigătorul concursului de sim
plu băieți, elevul Mihai Ciuntea, 
de la Liceul energetic din Piatra 
Neamț, a lăsat o bună impresie 
tehnicienilor prezenți la finalele 
.Cupei Scînteii tineretului" la te
nis. El a cîștigat cu destulă ușu
rință întîlnirea prin care și-a 
adjudecat titlul. Meritul este în 
primul rînd al său, dar să nu-1 
uităm nici pe inginerul Ozias 
Berman, care, așa cum ne mărtu
risea și îi mărturisea lui Ion Ti
riac (ceea ce l-a impresionat 
pe marele nostru sportiv) l-a în
vățat tenis pe Mihai Ciuntea 
numai privind meciuri la televi
zor și studiind multe manuale 
de specialitate.

Premiul ziarului nostru, pentru 
jucătorul care a arătat că posedă 
cunoștințe tehnice bogate, a fost 
atribuit lui Alexandru Roșu, elev 
la Liceul industrial de construc
ții din Deva. în finala ce a sus
ținut-o cu Mihai Ciuntea, repre
zentantul județului Hunedoara a 
jucat ofensiv, ceea ce l-a deter
minat pe un tehnician reputat ca 
Arnulf Schmidt să-l felicite la 
sfîrșitul întîlnirii. Cîteva cuvinte 
despre doctorul Ștefan Nadași

din Sighet. Pasiunea sa pentru 
tenis a rodit admirabil în orașul 
maramureșean prin aceea că a 
format un nucleu' de tineri jucă
tori cu perspective, dintre care 
se detașează Eva Iacobinyi și Eu
gen Mihajec. Baza materială (în

special numărul de terenuri) este 
încă săracă la Sighet, dar avem 
certitudinea că în urma acțiunii 
atît de reușite a „Scînteii tinere
tului" ea se va îmbogăți.

I. GV.

„CUPA FEDEMȚIEF LA BOX

• NUMEROȘI ELEVI de ta Liceul 
pedagogic din Ploiești s-au întrecut 
în tradiționalul concurs de toamna, 
„Crosul bobocilor". Cei mai tineri, 
„boboci", au alergat pe distanța de 
800 m, iar cei mari pe 1 200 și 1 500 
m. Printre câștigători s-au aflat Fio- 
rica Comârniceanu, Florica Poenaru, 
A. Petronel și N. Fdtu. 0 ASOCIA
ȚIA SPORTIVA AVINTUL din Reghîn 
a organizat în cinstea marelui eve
niment politic din oceastd toamna, 
Congresul partidului, un reușit con
curs de tenis, la care au fost prezenți 
jucători nelegitimați din Toplița, Sir 
ghișoara, Bistrița și Reghin. Compe
tiția a fost cîștigatâ de tenismanii 
din Bistrița. 0 LA TIRGOVîȘTE a fost 
inaugurată, în prezența tovarășului 
Ion Stânescu, prim secretar al Comi
tetului județean Dîmbovița al P.C.R., 
„Casa tineretului". în acest nou lă
caș de cultură tinerii vor găsi posi
bilități multiple de a-și lărgi orizon
tul cunoștințelor, să-și petreacă util 
orele libere. Noul edificiu are șF o 
sală în care se pot practica diferite 
sporturi. 0 TROFEUL MEMORIAL, 
„Tudor Paraschiva", |a fotbal, compe
tiție disputată în județul Hunedoara, 
a revenit anul acesta echipei Școlii 
sportive din Petroșani, care în finală 
a dispus cu 5—0 de Liceu! nr. 2 Deva.
• CONCURSUL APLICATIV pentru 
pionieri, „Cupa Voinicul", ce a avut 
loc la Brașov, a fost cîștigat de echi
pajul Victoria, format din pionieri 
comandanți din locolitățile Bran, Or- 
meniș, Vlădeni și Orașul Victoria. La 
întreceri au participat 20 de echipaje.
• CU OCAZIA fMPLINIRH unui sfert 
do veac de la înființarea Liceului o- 
gricol din Roman, aici a fost organi
zată o frumoasă competiție de handbal, 
cîștigatâ de echipa școlii care și-a 
serbat jubileul. 0 ȘCOALA SPOR
TIVA DIN TULCEA a devenit o uni
tate sportivă independentă avînd 
acum șase secții î caiac-conoe, lupte, 
atletism, baschet, volei și gimnastică.
• TIPOGRAFII BA1MAREN1 s-au în
trecut în etapa județeană a competi
ției dotate cu „Cupa tipografilor 
74 la cros. Pentru finala de ta 

București (ce se va țîne la sfirșltul 
turui) s-au calificat I. Pătrașcu și R. 
Nedelea. 0 LA SF. GHEORGHE, re- 
ședința județului Covasna, a luat 
ființa pe Jîngă noua întreprindere de 
aparotoj electric auto o asociație 
sportivă denumită Electroprecizia. Pen 
tru început noua asociație sportivă 
aro două secții : handbal (cu grupe 
de fete și băieți) și moto.

CORESPONDENȚI : N. Ghida, C. 
Tinea, M. Avonu, S. Băloi, C. Gruia, 
G. Groapă, P. Comșa, V. Săsăranu si 
Gh Briotă.

La sfîrșitul săptâmînii trecute 
s-a dat startul într-o nouă ediție 
a „Cupei federației" la box (pe 
echipe). Corespondenții noștri 
ne-au transmis vești bune și sînt 
speranțe ca actuala ediție să fie 
superioară celor anterioare.

SELECȚIONATA TIMIȘOARA 
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
24—18. în sala Olimpia, din ora
șul de pe malul Begăi, a avut loc 
o întîlnire extrem de frumoasă 
la care au contribuit sportivii 
ambelor echipe. Cu un plus de 
tehnică, localnicii au obținut un 
meritat succes. Iată REZULTATE
LE, în ordinea categoriilor (pri
mii sînt trecuți boxerii gazdă) : 
D. Truț b.p. M. Vișan, Gr. Cerbu 
m.n. C. Floricel, I. Căprărescu b.p. 
N. Dumitru, D. Zorită b.ab. 2 I. 
Slobodniciuc, I. Soldan p.ab. 2 la 
FL Garța, Cornel Jifcovici p.p. la 
D. Udurel, I. Fuicu cîștigă fără 
adversar, I. Pop p.p. Er. Constan- 
tinescu, D. Dobriceanu cîștigă fără 
adversar, I. Hegeduș p.ab 2 la I. 
Leoveanu, V. Mingine b.ab. 2 D. 
Boju.

Constantin CRETE
A.S.A. CLUJ-NAPOCA — COM

BINATA BEȘITA-BOCȘA ROMÂ
NA 27—15. Victoria gazdelor este 
meritată, dar trebuie să spunem 
că, deși nu au influențat rezulta
tul final, arbitrii-judecători au 
dictat două decizii în flagrantă 
contradicție cu cele petrecute în 
ring. La „pană“, clujeanul V. 
Maria a fost declarat învingător 
la puncte în fața reșițeanului I. 
Angelescu, care a evoluat foarte 
bine. în meciul imediat următor. 
Ia semiușoară, oficialii l-au ne
dreptățit evident pe tînărul C. 
Nap (ASA) care l-a dominat co
pios pe rutinatul P. Nedelcea, 
dai, spre surpriza generală, reși- 
țeanul a fost declarat cîștigător. 
Alte rezultate mai importante 1 
Al. Turei b.ab. 2 A. Ursulescu 
(semimuscă), I. Boancă b.ab. 2. D. 
Kurunczi.

Ion LESPUC
DINAMO BRAȘOV — N1COLI- 

NA IAȘI 28—12. Brașovenii au 
obținut o victorie categorică. Cinci

partide s-au terminat înainte de 
limită, învingători fiind : Fr. Mol
nar, V. Sîrbu, V. Didea, D. Bubă 
si I. Peter.

Carol GRUIA

BOX CLUB GALATI — COM
BINATA SUCEAVA - VRANCEA 
30—12.

METALUL PLOPENI — MO
TORUL ARAD 26—14.

A.S.A. BACĂU — BOX CLUB 
BRĂILA 15—26.

Handbalistele de la Universita
tea Timișoara au încheiat prima 
parte a campionatului cu un a- 
vans de două și, respectiv, trei 
puncte față de principalele lor 
rivale. Universitatea București și 
I.E.F.S, (deținătoarea titlului), va
loarea ridicată a lotului de care 
ele dispun — 7 jucătoare fac par
te actualmente din lotul repre
zentativ — explicind în mare mă
sură poziția de lider a formației 
bănățene. Să nu uităm însă că în 
fața echipelor divizionare se mai 
află două tururi (unul în sală, 
al doilea în aer liber) și lupta 
pentru titlu'este departe de a fi 
încheiată.

Pe pârcursul celor 11 etape, li
nia evoluției echipei timișorene 
prezintă multe sinuozități. După 
un început mai slab (numai 10—10 
cu Constructorul, la Timișoara), 
a urmat un șir de victorii (17—6 
cu Voința Odorhei, 13—11 cu 
Progresul Buc., 23—6 cu Rapid, 
25—6 cu Sparta Mediaș, 17—13 cu 
Mureșul și 11—4 cu Confecția) 
obținute, în cele mai multe ca
zuri, la capătul unui joc dezinvolt, 
cu Iun mare accent pe ofensivă. 
A yerfit| însă înfrîngerea cu to
tul : surprinzătoare de la Buhuși 
(9—10) ; apoi, noi succese facile 
(18—11 cu I.E.F.S. și 22—14 cu 
„U“ Iași) și un final mai modest : 
4—4 cu Universitatea București.

Dacă la sfîrșitul acestui prim 
tur, echipa pregătită de profs 
C. Lache ar fi avut un avantaj 
mal substanțial, nimeni nu ar fi 
fost surprins. Cu portari de talia 
Lidiei Stan sau Elisabetei Iones- 
cu, cu jucătoare de mare forță 
ca Doina Cojocaru, Niculina Ior- 
dache și cu handbaliste pline de 
temperament, cu un bogat bagaj 
de cunoștințe ca. Terezia Popa, 
Cristina Petrovici, Nadire Ibadu- 
la sau Hilda Hrivnak, Universita
tea ar putea candida cu șanse 
apreciabile nu numi la titlul de 
campioană a României, dar și la 
trofeul continental.

în mod cu totul paradoxal, cu 
nu ,prea muiți ani în urmă (1968,

La Uzinele „23 August" din Capitală
(Urmare din pag. 1)

sportivi, tigeri și tinere care au 
apărat și apără cu cinste și min- 
drie culorile clubului Metalul, din 
care fac parte, care au luptat și 
luptă pentru ridicarea necontenită 
a prestigiului sportului românesc 
în lume, tineri crescuți și edu
cați în ambianța fierbinte a 
muncii în uzină. „Sportul se bu
cură la noi de o frumoasă popu
laritate — ne spune tovarășul 
Simion NiculesCu, vicepreședinte 
al clubului. Avem 9 secții pe ra
mură de sport, dintre care 7 de 
performanță Putem spune cu 
mîndrie că muiți dintre sportivii 
noștri sînt comuniști sau uteciști, 
fruntași în producție". Aveam să 
ne convingem de acest lucru in 
uzină. în secția locomotive con
strucții sudate, de pildă, am întil- 
nit-o pe muncitoarea Cornelia Neac- 
șu, fruntașă în muncă, iar în orele 
libere canotoare. Este campioană 
mond.ală Ia Lucerna, în acest an, 
maestră a sportului. în secția 
S.A.S. l-am întîlnit, muncind cu 
iscusință la aparatul de sudat, pe 
campionul republican de lupte — 
la categoria 68 kg — Eugen Rup
ea. Am făcut, de asemenea, cu
noștință cu maeștrii sportului la 
boi, comuniștii Ion Hodoșan, de 
la turnătorie, și Marian Constan- 
tinescu, mecanic la secția tranș-

porturi, cu apreciații fotbaliști 
Ion Iancu și Vasile Fătu, fruntași 
în muncp, ,cu campionii de moto- 
ciclism Corneliu Voiculescu, me
canic în secția exploatări, și Gh. 
Sora, trasator la secția motoare.

Activitatea sportivă din cadrul 
întreprinderii este vitalizată — 
cum am aflat de la vicepreședin
tele clubului Metalul — de apor
tul unor entuziaști, cum sînt 
Gheorghe Buruc, Erou al muncii 
socialiste, șeful brigăzii locomoti- 
ve-montaj, fost el însuși sportiv 
de performantă, Nicolae Arsene, 
șeful secției transporturi, preșe
dintele secției .de motociclism, 
fostul luptător Ion Manta, ing. 
Dina Carol, secretarul Comitetu
lui de partid, și muiți alții

Din bogatul program competi- 
țicr.ăl inițiat de conducerea clu
bului Metalul in cinstea celui de 
al XI-lea Congres al partidului 
am ’notat doar cîteva acțiuni : 
concursufi de șah, fotbal, hand
bal, volei, un cros, care se des
fășura chiar în ziua vizitei noas
tre, cu o masivă participare, o 
excursie cu bogat program spor
tiv, la Predeal, pentru 800 de- iu
bitori ai sportuini, fruntași în 
producție, și altele.

Tinerii de la „23 August" țin 
să cinstească mărețul eveniment 
și în sport, la fel ca în graficul 
producției, cu succese cit mai 
bogate.

1969, 1970 și 1972) cînd bănățen- 
cele jucau doar un rol de out
sider în principala competiție in
ternă, ele au dus titlul în orașul 
de pe Bega. Pentru ca în sezoa- 
nele imediat următoare, în pos
tura de principale favorite, să 
capoteze de fiecare dată la po- 
tou, ultima oară pentru un sin
gur gol mal puțin înscris decît 
I.E.F.S.

Constantin Lache are la această 
oră în echipă aproape tot ce-și 
poate dori un antrenor de talia 
sa : „tunari" redutabili, jucătoare 
cu multă îndemânare, portari greu 
de învins. Formația se află pe 
primul loc, ca și în primăvară, 
ca și în. ediția 1972/73 și, practic, 
nu i se pot reproșa prea multe 
lucruri. Ba, dimpotrivă. Și, to
tuși, cunoscutul antrenor timișo
rean simte că lucrurile nu merg 
ca pe roate, că există anumite 
cauze care împiedică echipa sa 
să devină o autoritate în hand
balul românesc și cel internațio
nal.

După finala C.C.E. 1973 ratată 
de jucătoarele sale C. Lache de
clara : „Nu-mi voi găsi liniștea 
pînă cînd nu vom învinge pe 
Spartak Kiev in Cupa campionilor 
europeni". Dar tot el recunoștea 
recent că obiectivul pe care și 
l-a propus este dificil. „Țoală lu
mea mă întreabă de ce Universi
tatea nu este o echipă mare, a- 
vînd la dispoziție un asemenea 
lot. Și eu mă frămînt adesea, cău- 
tînd un răspuns. Marea majori
tate a jucătoarelor au ajuns la 
maturitate și, practic, nu mai 
au prea mult de învățat. Sînt 
conștiincioase la antrenament, 
menținîndu-și o pregătire fizică 
acceptabilă. Este oare suficient 
acest lucru ? Eu cred că nu. Fie
care dintre ele aspiră spre o po
ziție socială mai ridicată și acest 
lucru este foarte frumos. Din 
păcate, însă, cu greu ele mai ac
ceptă unele sacrificii, fără de care 
pasul spre marea performanță 
este atît de dificil. Dacă fiecare 
ar depune un efort individual în 
plus, s-ar concentra asupra aces
tei activități, echipa s-ar întări 
considerabil".

Cu o sinceritate demnă de toată 
lauda, Doina Cojocaru, actualul 
căpitan al formației bănățene, a 
atins o altă coardă sensibilă a 
problemei. „Cînd jucam la I.E.F.S. 
știam că echipa așteaptă totul de 
îa mine. La Universitatea m-am 
aflat dintr-odată în mijlocul unor 
jucătoare de primă valoare a 
handbalului românesc, fiecare cu 
o puternică personalitate. M-am a- 
comodaf destul de ușor, dar sim
țul deplinei responsabilități a scă
zut, știind în permanență că ori
care din coechipierele mele poate 
realiza lucruri asemănătoare. Mai 
mult, fiecare dintre noi greșim, 
dar nu știu de ce toată lumea 
menajează susceptibilitățile co
echipierei sale. Dacă o observație 
este făcută pe un ton camarade
resc, ea este totdeauna bineve
nită".

O altă idee ne-a fost sugerată 
de tov. Adrian Damsa, secretar 
al CJ.E.F.S. Timiș : „Pe vremuri, 
cînd ne bazam pe resursele hand
balului timișorean — și ce echipă 
minunată a fost cea a Liceului 
nr. 4, promovată in corpore —

Universitatea ofe 
FORMAȚIE. In u 
a fost întărit și c 
virtuoase și iată-1 
genitate sufleteasc 
tor comun privim 
aspirațiile".

Am făcut publ 
puncte de vedere, 
te îndreptățit, în 
vor constitui tot 
de meditație penti 
tive valoroase, ca 
comparabil mai m 
românesc. Totuși, 
lipsim această suc 
ție în activitatea 
calibrul Univers 
fără o părere neu 
rit, pe parcursu 
jocuri și un antr 
nățencelor. în doi 
„U“ a avut cite o 
bilă ; în cel de < 
fost practic de ne 
asemenea fiuctuaț 
înțeles, mai ales 
celuiași meci și e 
s-ar spune, și u 
pregăti i^i la cel 
Poate ^^i la ace 
norul C. Lache a 
flecteze mai mult. 
Ies, atît el, cît și 
resc cu adevărat 
zi să învingă
Kiev !...
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CAMPIONI IN Bl

Cele patru ech: 
tinua întrecerea 
campioană națion 
încheiat pregătiri 
pid și Progresul 
multe partide c 
ultimele zile, in 
Cluj-Napoca s-a 
pania Politehnicii 
tă în turneul per

După cum <0? 
ținătoare a ti‘Tul1 
rești, a încheiat 
ale Diviziei A ct 
puncte și un g< 
(4 goluri) față de 
București. în ace 
trecerile primei 
lui final, care în 
amiază în bazint 
fi decisive în c 
pioanei. încuraj 
obținut în turul 
C.C.E. (locul 1, lr 
namoviștii s-au a 
multă seriozitate, 
tărească poziția 
patul mei iului c 
de duminică dim 
37-lea din istor 
directe. A. Grinți 
dispoziție întregu 
pe Zamlirescu, <

GIMNASTICA FEMININA ROMANEASCA
(Urmare din pag. 1)

acasă cu două medalii! Nu, nu 
este nici o exagerare în afirma
ția noastră și iată de ce. Ca și 
în precedentele ei participări în 
competiții de mare anvergură, 
echipa noastră feminină a abordat 
cu timiditate programul impus, 
fiind parcă timorată de importan
ța concursului. Este adevărat, nu 
s-an înregistrat mari ratări, sau 
căderi de pe aparate. E vorba 
mai mult de prezentarea generală 
a gimnastelor românce, de modul 
in care ele și-au valorificat pre
gătirea tehnică. Din acest punct 
de vedere, echipa noastră a evo
luat evident, sub nivelul valorii 
și pregătirii sale. Aceasta a făcut 
ca, după prima zi, selecționata 
României să se afle pe locul 5 în 
clasamentul pe națiuni, la patru 
puncte de cea a R.P. Ungare, 
principala candidată la medalia de 
bronz. Și, din păcate, această di
ferență avea să se dovedească de
cisivă, deși în ziua a doua, la 
exercițiile liber alese, fetele noas
tre au fost foarte aproape de a 
produce o senzațională răsturnare 
de situații. într-adevăr. Alina Go- 
reac, Anca Grigoraș și celelalte

componente ale echipei noastre 
au făcut cel mai bun concurs din 
activitatea lor sportivă, incintind 
publicul cu exercițiile lor bogate 
în conținut, cu multe elemente de 
mare dificultate, excelent prezen
tate. Cu fiecare aparat, selecțio
nata României se apropia tot mai 
mult de echipa Ungariei și, în 
final, doar 1.30 p le-a despărțit 
pe fetele noastre de treapta a 
treia a podiumului mondial I A- 
cest aspect este subliniat și mai 
pregnant de punctajele echipei 
noastre în ceie două zile t 180,85 
la exercițiile impuse. 188,45 la 
cele liber alese 1 Și apoi, să 
nu uităm eâ în finala de la să
rituri Alina Goreac s-a clasat pe 
locul 4, doar Ia cinci sutimi de 
medalia de bronz I

Iată de ce ni se pare necesar 
să subliniem că, în afara atenției 
mari ce va trebui acordată în 
viitor prezentării exercițiilor im
puse, nu vor trebui neglijate și 
alte aspecte ale pregătirii, asupra 
cărora ne vom opri pe scurt. Să
riturile continuă să rămînă un ca
pitol slab al gimnastelor noastre 
și ce poate fi oare mai convin
gător decît faptul că din cele 12 
încercări ale componentelor echi
pei României, doar o singură exe

cuție, a Alinei Goreac, a benefi
ciat de o aterizare precisă. De 
asemenea, socotim eă antrenorii 
de la cluburi, cit și cei de la lot, 
vor trebui să se oprească mai 
mult asupra exercițiilor liber a- 
lese ale gimnastelor noastre la 
paralele și birnă. La primul a- 
parat se cere îmbunătățit mai 
ales conținutul, în timp ce la 
birnă coboririle trebuie mult în
greunate.

Am dori să mai atragem aten
ția asupra obligației ce-i revine 
echipei noastre reprezentative de 
a-și apăra prestigiul cucerit în 
orice împrejurare posibilă. Pre
zența TUTUROR celor șase gim
naste românce în concursul pen
tru individual compus a fost, fără 
îndoială, un evident succes. Dar. 
în această fază a competiției nu 
toate sportivele noastre au înțe
les să lupte cu dîrzenie pentru 
o evoluție cit mai bună. S-au în
registrat multe ratări și bîlbîieli 
care au aruncat o lumină neplă
cută asupra echipei noastre femi
nine. Căci, numai Alina Goreac, 
Anca Grigoraș și Aurelia Dobre 
s-au prezentat la înălțime și au 
fost călduros »nlaudate...

Intr-un număr viitor — despre i 
evoluția echipei masculine..

AUTOMOBILISM
TULUI" desfășurat pe un traseu care 
a străbătut județele Olt. Vîlcea, Gorj, 
Dolj și Mehedinți cu punct de plecare 
și sosire în orașul Balș. La sfîrșitul între
cerii, în care au fost angrenate 45 de 
echipaje, locurile I au fost ocupate de : 
C. Bercea - L. Drăgulescu (cl. I) - Timi
șoara ; L. Constanți nescu — N. Neacșu 
(al. a ll-a) - București; N.% Vasilache — 
Șt. Rusii (cl. Dacia 1300) - Timișoara; 
L. Motaovan — G. Mohora (cl. a IV-a) — 
Cluj. Proba speciala de la Scornicești a 
fost cîștigată de L. Cons’antinescu, iar 
cele două probe de viteză în coastă de 
Eugen lonescu-Cristea și Laurențiu Mol
dovan.

BASCHET ARBITRI ROMANI IN 
CUPELE EUROPENE.

Comisia de organizare a cupelor euio- 
pene i-a programat pe G. Du'ka să 
conducă, azi, meciul Minior Pernik — 
Standa Milano și pe N. Iliescu să arbi
treze, miercurea viitoare, partida Maccabî 
Tel Avi» — PTT Arros (Franța). Ambele 
jocuri se desfășoară în cadrul competiției 
feminine dotată cu „Cupa Liliana Ron- 
cheîti", care înlocuiește Cupa cupelor, 
0 MECIURILE DIN CAPITALĂ ALE DIVI
ZIEI A. Cele două întîlniri feminine pro
gramate să se dispute duminică în Ca
pitale. în cadrul etapei o 5-a a Diviziei 
A, vor fi găzduite de sala MT.l.U., astfel: 
ora 10,15: Politehnica — C.S.U, Galați, 
ora 11,30: Olimpia — Constructorul.

BOX SPORTIVII DE LA „ȘOIMII*
SIBIU învingători în Ceho

slovacia, La sfîrșitul lunii octombrie, ti
nerii boxeri de la școala sportivă „$c:~ 
mii" Sibiu au susținut două întîlniri ami
cale în Cehoslovacia unde au întîlnit o 
selecționată a Moraviei. In ambele con
fruntări boxerii români au obținut victo
ria cu 14—10 si 13-11-

O SCURTA 
, duminică vor 

f» reluate în Capitala concursurile de 
cic-lceros prin disoutoretf campionatului 
municipal, Întrecerile vor avea loc în

CiCLISM DUPĂ 
PAUZA,

organizarea asociație 
ful" și a Consiliului 
educație fizică și sp 
fâșura incepînd de0 
sportivă Metalul.

HANDBAL «
finele acestei sâptânri 
mînine din Divizia i 
turnee internaționa 
î.E.F.S. București și 
luează tn R.D. Gen 
burg și, respectiv, l 
lidera clasamentului, 
șoara, va juca in C 
tislava-

RUGBY etam o a
schimbări de lideri ît 
neînvinsă timp de 5 
Brașov, în fața C.F.R. 
pe primul loc în sar 
constănțeană Portul t 
Chimiei Năvodari, Ic 
fiind deținut acum < 
primul loc in seria o 
Humorului. De men 
zentăr în seria a I 
Dacia și Farul li (I 
complete : SERIA 1
— Arhitectura Buc.
I.P.A. Sibiu — E!ectr< 
(6—3), Minerul Lup 
Pitești 6—3 (0-0). C 
Buc. 6—3 (0—3), Olin 
34-3 (20-3); SERIA 
ru! II Buzău - Mim 
15-17 (6-11), C S M 
tenito 23-0 (6-0), U 
C.F.R Galați 7-0 (3-
— Dunărea Giurgiu
mia lași — Cimenhlflb 
SERIA A lll-A „const 
navodă — Daci-a 4—< 
batros Eforîe Sud - 
Farul II - I T C 
Chimia Năvodari — 
Voin’a - Cons ajctor 
minică pe ' ~ _
pitalâ va oven toc 
oortnnț în cod nd se 
limpia



600 DE CICLIȘTI
SUCCES DE PARTICIPARE
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Deși vremea a fost însorita, frigul 
pătrunzător și vîntul puternic de du
minică dimineața nu lăsau să se în
trevadă că „festivalul ciclist*1 organi
zat din inițiativa C.M.E.F.s. în car
tierul Balta Albă se va bucura, to
tuși. de un succes atît de categoric. 
Peste 600 de cicliști — de toate vira
tele — au venit ■ din aproape toate 
sectoarele Capitalei (unii chiar din 
provincie) pentru a demonstra că 
ciclismul este un sport popular mult 
îndrăgit și, mai ales, că nu sînt ne
cesare prea multe invitații pentru a 
se prezenta la startul competițiilor, 
chiar și în condiții de timp ceva mai 
vitrege, cum au fost, de pildă, du
minică.

Au concurat copii pe triciclete, 
apoi au fost organizate curse pentru 
biciclete, de toate calibrele și pentru 
toate vîrstele. Am asistat la probe 
în care a trebuit ca In prealabil (dat 
fiind numărul mare al competitori
lor) să se organizeze seni și, abia 
apoi, primii 10 clasați din serii să-și 
dispute titlul în finală. Au fost curse 
pasionante șl cu cîștigători deciși 
abia pe ultimii centimetri. Ne pare 
râu că spațiul nu ne permite să pu
blicăm numele învingătorilor din rln- 
^rile celor mici. Au fost mulți și 

~W*ucît sînt foarte tineri, desigur, ne 
vor oferi și alte ocazii pentru a-1 
populariza. Iată învingătorii la cate
goriile mai marl. Semicurse: Ștefan 
RANETE (Steaua); Juniori mari si 
mici : Ilie TOTORA (Șc. sp. 2) ; Se
niori: c. POPESCU (Voința); vete
rani : Ion TUDOR.
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(PLECA LA CLUJ-NAPOCA CU TITLUL DE
• A. SCHERVAN, ABSENT O SAPTAMiNA 

A ANTRENAMENTE ! I

CIND ETICA SPORTIVA
ESTE ÎNCĂLCATĂ DE ÎNSĂȘI

CEI CHEMAȚI S-O APERE.• ••

Steagul roșu — Hamburger S. V. 1-2 [1-1J

BRAȘOVENII NU AU REUȘIT DORITA REVANȘĂ> > >
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RADV LAZAR (Dinamo)

Despre rolul deosebit pe care 
antrenorii îl au în procesul in- 
structiv-educativ al tinerilor spor
tivi am scris în repetate rinduri. 
Dubla lor calitate, de instructori 
în ramura 
dar și de educatori 
chemați să contribuie la formarea 
cetățenească a tinerilor, la creș
terea lor în spiritul moralei socie
tății noastre, este bine conturată 
atît 
exprese, care fixează 
tele pe care se desfășoară 
profesie, cit și în normele 
se ale conduitei sociale 
trebuie să li se supună 
cetățean demn.

In aceste condiții, apar de-a 
dreptul șocante și de neconceput 
unele acte de indisciplină și de 
abatere de la comportarea nor
mală, firească, pe care le comit 
uneori tocmai cei chemați ca — 
prin întreaga lor atitudine, pe te
renurile de sport sau în viața 
particulară — să constituie exem
ple pentru tinerii sportivi, pentru 
publicul care urmărește competi
țiile. Asemenea încălcări ale con
duitei etico-morale a educatorului 
nu caracterizează marea masă a 
tehnicienilor și antrenorilor din 
fotbal, dar iată că — din păcate 
— ne este dat să înregistrăm, 
totuși, unele exemple negative, 
mai ales la eșaloanele inferioare 
ale sistemului competițional, Di
viziile B și C. Cîteva abateri de 
acest fel ni le relevă recentul co
municat al Colegiului central al 
antrenorilor care — pentru o se
rie de acte reprobabile — a decis 
sancționarea unor antrenori.

Desigur, poziția luată de cole
giu, aceea de a interveni opera
tiv, este apreciabilă •; 
rile anunțate ni se par 
scriam și marți) prea 
unele cazuri, față de 
abaterilor. De exemplu, 
nor care a participat

sportivă respectivă, 
de oameni

în legile și regulamentele 
care fixează coordona- 

această 
nescri- 
cărora 
fiecare

arbitrului (este vorba de Vaîda 
Dezideriu, de la Metalul Rădăuți) 
este doar retrogradat cu o cate
gorie, pe un an. El rămîne deci 
să-și instruiască și să-și „educe" 
mai departe elevii, dar ce fel de 
autoritate morală va mai avea el 
asupra jucătorilor, ce fel de edu
cație le va face in continuare 
cînd, în loc să-i admonesteze și 
sâ-i împiedice pe fotbaliști de a 
comite acte de nesportivita te, 
ia parte, cot la cot cu ei, la 
virea ...............- - -
asemenea, întrebarea j cum

dar măsu- 
(așa cum 

blînde.ț în 
gravitatea 
un antre- 
la lovirea

el 
lo- 

arbitrului ? I Se pune, de 
___ -__ —, — _____ _____  își 
înțelege antrenorul Petre Drago- 
mir (Chimia Brazi) rolul de edu
cator, dacă el apelează la mijloa
ce contrare eticii sportive, încer- 
cînd să influențeze arbitrul în 
favoarea echipei sale ? Oare o a- 
semenea abatere este îndeajuns 
sancționată printr-o simplă retro
gradare pe timp de... trei luni ? 
Aceste două exemple, ca și alte
le din cele cuprinse în comuni
cat, arată, la o profundă analiză, 
că nu e vorba de abateri mărun
te ci de unele încălcări grave ale 
codului moral al antrenorului, de 
fapte incompatibile cu calitatea 
de educator al tineretului. De alt
fel, la Divizia A, în campionatul 
trecut, pentru abateri similare 
s-au dat sancțiuni mai serioase, 
mai aproape de ceea 
venea.

Cunoaștem eforturile 
F.R.F. le face pentru 
unei depline atmosfere 
vitate și disciplină pe 
de fotbal și știm că în 
zuri 
s-au 
care

Nu

BRAȘOV, 6 (prin telefon). Stea
gul roșu și-a propus în acest meci 
retur ca obiectiv o victorie, o re
vanșă de orgoliu. Localnicii au 
luptat din răsputeri pentru a ate
nua impresia penibilă lăsată după 
acel 0—8 la Hamburg. Se părea 
chiar, o vreme, eă idealul lor nu 
este iluzoriu, căci brașovenii au 
început în trombă partida, au 
avut 20 de minute excelente, in 
care un alt portar decît Kargus, 
în mare formă, ar fi scos, cu si
guranță, de trei ori mingea din 
plasă, la șuturile violente ale lui 
Șerbănoiu, Mateescu și Pescaru 
(min. 2, 4, 17). Tot în această pe
rioadă, Ghergheli a expediat min
gea în bară (min. 8), iar ȘERBA- 
NOIU a înscris un gol (min. 14) 
din penalty, după ce Gyorfi fuse
se faultat în careu de Koltz.

După acest debut brașovean, 
Hamburger S.V., „înghesuită în 
corzi", se dezmeticește, iese trep- 
taț-treptat la joc, temporizează la 
mijlocul terenului, avansează, 
chiar, prin manevre abile, spre 
poarta lui Adamache. In min. 45, 
la o lovitură liberă de la 20 m, 
executată de Sperlich, „cu sche
mă", în triunghi, derutant, în care

vor intra Zaczik și KOLTZ, ulti
mul a înscris.

Repriza a doua a fost egală în 
cîmp, dar cu superioritate de an
samblu și tehnică de partea oas
peților. Deși brașovenii i\u făcut, 
în general, un marcaj strict, de
marcările permanente ale fotba
liștilor vest-germani îl plasează 
în min. 55 pe BJORNMOESE pe un 
culoar bun, nepăzit, și șutul lui, 
de la 25 m, îl va învinge pe Clipa. 
Stegarii vor reveni în final cu mai 
multă energie în atac, obțin încă 
două bare (Cadar — min. 75, 
Gyorfi — min. 89), dar, în cele din 
urmă, nu pot evita înfrîngerea.

Arbitrul Ertugrul Dileli (Turcia) 
a condus foarte bine 1

STEAGUL ROȘU i Adamache 
(min. 46 Clipa) — Hîrlab, Naghi, 
Mihăilescu, Rusu — Mateescu, 
Papuc (min. 61 Cadar), Ghergheli
— Pescaru, Șerbănoiu, Gyorfi.

HAMBURGER S. V. : Kargus •— 
Koltz, Nogly, Winkler, Hydien,
— Bjornmoese, Bertl — Sperlich 
(min. 77 Memmerling), Zaczyk 
(min. 46 Krobbach), llaimann, 
Volkert.

Ion CUPEN

DINAMO, LA UN PAS DE CALIFICARE

ce se cu-

de abateri 
luat măsuri 
au satisfăcut 
este normal 

fermitatea să se 
mai mult, în cazul 
cei chemați să 
educație calcă în 
sportivă ?

pe care 
întronarea 
de sporti- 
terenurile 
unele ca- 

ale jucătorilor 
foartț ferme, 
opinia publică, 
ca exigența și 
aplice, cu atît 

I în care însăși 
facă muncă de 
picioare, etica

î» divizia b AFLU1NTA Dl PUBLIC,-> z

Overath șutează și înscrie primul gol al lui F. C. Koln in partida 
cu Dinamo. Scorul va deveni 2—1 in Savoarea echipei noastre. 

Dar, din păcate, nu va rămîne așa pină la sfîrsit.
Telefoto : A. P. AGERPRES

(Urmare din pag. I)

în apă din cauza unei infecții, 
dar va fi prezent duminică la 
tradiționalul derby.

Și feroviarii, deși au în față un 
handicap greu de recuperat, mai 
păstrează speranțe. Ei mizează pe 
un succes în meciul de dumini
că, rezultat care ar face mai in
teresantă ultima manșă programa
tă la sfîrșitul lunii, la Cluj-Napo- 
ca. Antrenorul C. Vasiliu are une
le dificultăți în alcătuirea echipei, 
întrucît unul din jucătorii săi de 
bază, A. Schervan, a lipsit nemo
tivat o săptămînă întreagă de la 
antrenament !

Ce declară căpitanii echipelor t 
GH. ZAMFIRESCU (DINAMO) t 
„Cred că vom pleca la Cluj- 
Napoca cu titlul de campioni în 
buzunar !" Și C. RUSU (RAPID) t 
„Dinamo este în formă și va fi 
foarte greu să învingem. Noi am 
dovedit însă de multe ori că știm 
să jucăm un meci decisiv. Și vom 
face totul pentru a cîștiga". (a. v.)

I
I
I
I
I
I
I
I

0 INVITAȚIE IA UN JOC DL CALITATE_>
Amatorii de fotbal au sesizat, 

gur, marele interes de care se bu
cură, în acest sezon, întrecerea divi
zionarelor B. Deși se dispută în atîte.a - 
cazuri la concurență cu partide din 
primul campionat al țării, multe 
jocuri din eșalonul secund atrag pe 
stadioane un publi-c numeros. Nu 
mai departe decit duminică, în Bucu
rești, pe stadionul Republicii au fost , 
mai mulți spectatori decît la jocurife 
Dinamo — Jiul și Steaua — F.C. Con
stanța, luate la un loc. ceea ce ar 
trebui, fără îndoială, să-i pună pe 
gînduri pe divizionarii A.

Dar ceea ce vrem să remarcăm 
acum este acest evident interes față 
de întrecerea divizionarelor B. La 
meciul Progresul — Rapid, deși tim
pul a fost rece, au asistat aproxima
tiv 18 090 de spectatori. Etape la rind, 
Rapid a jucat in Giulești cu casele 
închise de simbătă la prinz. Și exem
ple de acest gen sînt suficiente. La 
Sibiu, ia intilnirea Șoimii — F.C. Bi
hor au fost prezenți peste 15 000 de 
iubitori ai fotbalului, stadionul fiind 
ocupat pină la ultimul loc. La Brăila, 
aceeași afluență de public, aici nu
mărul celor din tribune fiind în creș
tere și datorită poziției in clasament

deși-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• LA LOZ ÎN PLIC AU FOST ATP.IBUITE IN LUNA OCTOMBRIE PART1- 

CIPANȚILOR PESTE 6 MILIOANE DE CÎȘTIGURI

Numărul impresionant de cîști
guri constînd din autoturisme, 
bani și butelii de aragaz oferite 
participanților la Loz in plic, cel 
mai popular sistem de joc, este o 
consecință firească a faptului că 
au fost introduse cîștiguri supli
mentare la seriile aflate în vîn- 
zare. După cum se știe, numeroși 
au fost cîștigătorii care au primit 
în această perioadă premii în va
loare de 40.000 și 30.000 lei.

Iată cîțiva dintre cei mai recenți 
cîștigători ai lunii octombrie la Loz 
în plic : Paul Emil din Bănița, ju
dețul Hunedoara, Măriuța Gheor- 
ghița din Roșile, județul Vilcea, 
Bereș Ianoș din Timișoara, Filip 
Gheorghc din Brașov, Daniel Am- 
brosiu din Vlahița, județul Har
ghita, fiecare cite un autoturism 
„DACIA 1300“, Stan Costică din 
Grivița, județul Galați, un autotu
rism „MOSKVICI 403/412“, Ion Mă
lin din Craiova = 30.000 lei, Cecil 
Stoian din București = 40.000 lei, 
Ionel Caliniuc din Salcia, județul

Suceava = 30.000 lei ș.a. Perse- 
verind, oricine poate deveni ciști- 
gător la Loz in plic.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 NOIEM

BRIE 1974
I l (13 rezultate) 7,10 

11.266 lei.
a Il-a : (12 rezultate)

Categoria 
variante a

Categoria . ___  ___
103,65 variante a 496 lei.

Categoria a III-a t (11 rezultate) 
2.161,80 variante a 67 lei.

Numerele extrase la tragerea 
PRONOEXPHEs din 6 noiembrie 1974

Fond general de cîștiguri : 1.448.837 
lei din care 737.017 lei report.
• EXTRAGEREA I : 6 20 9 12 8 17.

EXTRAGEREA a H-a: 24 16' 23 42 40.
Plata eîștigurilor pentru această 

tragere se va face astfel : in Capi
tală incepînd de la data de 14 noiem
brie 1974 pină la 6 ianuarie 1975, în 
țară îneepind de la 18 noiembrie 1974 
pină la 6 ianuarie 1975, prin mandate 
poștale plata se va face îneepind de 
la 18 noiembrie 4974.

a echipei locale, Progresul. La fel 
stau lucrurile la Baia Mare, la Ora
dea, ia Hunedoara, la Slatina, ca și 
Rapid, alte două foste divizionare Ă 
Petroiuj și S.C. Bacău, sg află in 
atenția amatorilor acestui sport. La 

. Ploiești și Bacău, necazurile prici- 
. nuite de retrogradare au fost date 
uitării. Adevărații suporteri au reve- 

. niț lingă Petrolul și S.C. Bacău care, 
‘ acum, își susțin partidele pe terenul 
propriu in fața' unor tribune tot mai 
pline.

besigur, fluxul de public către sta
dioanele Diviziei B — de multe ori 
mai populate decît la Divizia A — 
este un motiv de satisfacție pentru 
antrenorii și jucătorii respectivi. Est^. 
în aceiași timp, dacă vreți, și o invi
tație la practicarea unui fotbal de 
calitate, fără brutalități, fără scene 
regretabile in timpul și la 6fîrșiiul 
partidelor, în care au fost, din pă
cate, angrenați șj suporteri pătimași, 
care nu și-au înțeles misiunea. Au 
fost atâtea meciuri bune, care au plă
cut. Șoimii și F.C. Bihor au ridicat 
disputa lor la nivelul unor partide 
de primă divizie. F.C. Bihor — U.M. 
Timișoara, Petrolul — S.C. Barau 
sînt alte asemenea exemple. Dumi
nică, chiar dacă scorul a fost alb, 
jocul Progresul — Rapid s-a bucurat 
de bune aprecieri. Progresul fiind o 
revelație, iar posibilitatea obținerii 
victoriei a existat pentru ambele e- 
chipe. S-a jucat în ritm alert, 
tr-un

In 
toate 
locui 
se pregătească cu sirguință, 
apere șansele cu ambiție, să se pre
ocupe numai și numai de jocul in 
sine. Atunci, toate aceste echipe, ca 
și fotbalul nostru, in general. vor 
avea numai de ciștigat. Creindu-se 
Un climat optim, ferit de patimi și 
brutalități, divizionarele B pot și tre
buie, să-și aducă o mai mare contri
buție la formarea unor jucători buni, 
la practicarea unui fotbal la nivelul 

I așteptărilor.
C. ALEXANDRESCU

- — . în-
angajament fără menajamente, 
această atmosferă favorabilă, 
divizionarele B — indiferent de 
în clasament — au datoria să 

să-ți

ACTUA
e TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE O?E- 

RAR1O. Marți, după amiază, formația 
braziliană Operario, în continuarea tur
neului pe care-l întreprinde în țara noa
stră, a jucat cu divizionara A F.C.M. Re
șița. După 90 de minute de fotbal spec
taculos partida s-a încheiat cu un just 
rezultoL de egalitate : 3—3 (1—1). Golu
rile oaspeților au fost realizate de Z. 
Carlos (2) și Tadeu, iar ale reșițenilor 
de către Atodireseî, Căprioru și Pușcaș. 
Astăzi, Operario va întilni la Sibiu pe 
divizionara 8, Șoimii.

cînd conturile păreau încheiate în 
favoarea fotbaliștilor vest-germani, 
de ocazia răsturnării rezultatului 
și a realizării unei frumoase sur
prize.

Fotbaliștii noștri au avut o pri
mă repriză excelentă în care au 
evoluat în stilul marilor teamuri 
continentale. Drept urmare, în 
mai puțin de 10 minute de la în
ceputul intilnirii, Dinamo condu
cea cu 2—0, prin golurile marca
te de CUSTOV (min. 4, șut fru
mos sub bara transversală) și D. 
GEORGESCU (min. 8, care l-a 
surprins pe portarul Schuhmacher 
cu o puternică lovitură expedia
tă de la aproximativ 20 metri). 
Și n-a lipsit mult ca scorul să 
devină 3—0, în min. 15, cînd Dinu 
s-a găsit foarte aproape de situa
ția de a înscrie. La un pas de 
k.o. pe teren propriu, F.C. Koln 
a încercat din răsputeri să se 
regăsească și, în această tentativă 
de a evita eșecul, apărarea dina- 
movistă s-a lăsat surprinsă și O- 
VERATH a profitat prompt, re
ducin') scorul în min. 17.

Gazdele continuă disperata cursă 
a egalării, după pauză și, in min. 
58, NEUMANN reia în plasă din 
interiorul carelui mic o centrare 
a lui D. Muller: 2—2. Două mi
nute mai târziu, Dinamo rămîne 
în 10 oameni (Dinu este eliminat 
în urma unei altercații care a 
„evidențiat", cel puțin în aceeași 
măsură, și pe doi dintre jucătorii 
echipei gazdă, Zimmel și Flohe, 
nesancționați nici măcar cu car
tonașul galben). Cu potențialul 
astfel simțitor redus și avînd de 
luptat și împotriva unui arbitraj 
foarte părtinitor, în favoarea gaz
delor. Dinamo cedează primind al 
treilea gol in min. 72 cînd D. MUL
LER a speculat un moment de e- 
zitare a apărării noastre. Finalul 
meciului este de-a dreptul dra
matic, F. C. Koln apărind cu toate 
mijloacele un fragil avantaj, ul
tima oară amenințat în min. 87

de o periculoasă acțiune a Iui 
Să tină re an u II.

Așa s-a încheiat o întîlnire în 
care jucătorii de la Dinamo au 
realizat, în ansamblu, una dintre 
frumoasele lor comportări pe 
plan internațional ; păcat însă că, 
în privința rezultatului, ei nu au 
putut avea satisfacția calificării, 
care le-a surîs la un moment dat.

Arbitrul cehoslovac Zdenck Je
linek a condus foarte slab urmă
toarele formații •

F.C. KOLN : Schuhmacher — 
Glowacz, Weber, Cullmann. Ko
nopka — Flohe, Zimmet, Overath 
— Neumann, D. Muller4 Lauscher.

DINAMO : Constantinescu — 
Cheran, Dobrâu, Sătmăreanu II, 
Deleanu — Dinu, D. Georgescu, 
Custov — Nunweiller (min. 65. G. 
Sandu), Zamfir, Lucescu.

ECOURI DUPĂ MECIUL

DE LA KOLN
(Urmare din pag. D

LITĂȚI
• STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC, 

PE STADIONUL STEAUA. Partida Steaua 
— Sportul studențesc, din etapa o Xl!-a 
a Diviziei A, se va disputa duminica pe 
stadionul Steaua, de la ora 14,30.

Biletele de intrare la acest joc se pun 
în vînzare Incepînd de mîine, vineri, 8 
noiembrie 1974, la casele de la agenția 
C.C.A. (Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej), 
la stadioanele Steaua, Dinamo, ,,23 Au
gust", Republicii, Giulești și la agențiile 
Loto-Pronosport — Piața Uniri},

oaspeții ar fi jucat atît de con
centrat ca și în prima repriză, 
cînd la un moment dat au condus 
cu 2—0, F. C. Koln nu ar fi pu
tut obține victoria și calificarea... 
Așa cum a spus antrenorul Ceai- 
kovski, dacă după 2—0 românii 
ar fi jucat maj calm, și mai lu
cid, ei ar fi fost calificați în 
8-imile de finală".

Corespondentul Agenției D.P.A. 
notează între altele : „Echipa bu- 
cureșteană s-a dovedit un adver
sar valoros și destul de incomod. 
Fotbaliștii români, cu un start 
fulgerător, au reușit să înscrie 
două goluri în primele nouă mi
nute de Joc. După golul marcat 
de Overath Jocul s-a mai echili
brat dar contraatacurile oaspeți
lor au fost în continuare pericu
loase. în repriza a doua, Neumann 
a reușit să egaleze, iar în minu
tul 60 arbitrul Jelinek l-a elimi
nat din teren pe Dinu. Rămasă 
în 10 oameni, echipa Dinamo n-a 
mai reușit să contracareze ritmul 
de atac al gazdelor. După meci, 
antrenorul echipei F. C Koln, 
iugoslavul Ceaikovski, a declarat : 
«Acum ne-am putut da seama cit 
de prețios a fost rezultatul de e- 
galitate obținut de noi Ia_ Bucu
rești. Dinamo este o echipă vrJo- 
roasă». Antrenorul secund al e- 
chipei Dinamo a spus la rindul 
său : -«Arbitrul Jelinek, prin de
ciziile sale a defavo- rit a
noastră». Din echipa Dinamo, Do- 
brău, Radu Nuny-eiler si i •.fr.u 
Georgescu au fost cei mai bum".



O NOUĂ PARTIDĂ A RUGBYSTILOR ROMÂNI 
IN CAMPIONATUL EUROPEI

• A fost alcătuit lotul
Rugbyștlt români își continuă 

cursa lor în campionatul Europei. 
După strălucitul succes asupra 
XV-lui francez de la București 
(15—10), iată acum echipa Româ
niei în fața altei încercări, parti
da cu reprezentativa Cehoslova
ciei, care va avea loc, la 17 no
iembrie, în orașul Sumperk. din 
Moravia. în vederea acestei Im
portante întîlniri, antrenorii Va- 
leriu Irlmescn și Petre Cosmănes- 
cu au reținut 19 jucători din care 
se va forma echipa și anume i 
fundaș — Durbac (Steaua) ; trei- 
sferturl — Burghelea șl Budică 
(ambii Știința Petroșani), Nica si 
Constantin (ambii Dinamo), Ianu- 
sievici și Manca (ambii Farul 
Constanța) ; mijlocași — Nicolescu

ASTÂZI. LA GYONGYOS Șl ORADEA

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE FOTBAL 
ROMÂNIA - UNGARIA

Astăzi, Ia Gyongyos (localitate 
situată ia 80 km de Budapesta) și 
Oradea se va disputa o dublă !n- 
tîinire internațională intre cei 
mai tineri jucători români și ma
ghiari. La Gyongyos este progra
mată partida dintre echipele de 
tineret (21 ani). Formația noastră, 
antrenată de Ioan Voica, a sufe
rit multe modificări, față de cea 
utilizată, cu puțin timp în urmă, 
în jocul cu echipa Poloniei, la 
Drobeta Turnu-Severin. Din echi
pa de atunci nu mai fac parte 
Nițu, Smarandache. Vișan, Naghi, 
Bora, Custov, Stoichiță șl Bata- 
cliu '. Dar, iată lotul convocat pen
tru întîlnirea de la Gyongyos : 
Lăzăreanu și Moraru — portari; 
Porațchi, Grigoraș. FI. Marin, Ma
tei și Purima — fundași ; Iovă- 
nescu, Hurloi și Bălăci — mijlo
cași ; Aelenei, M. Răducanu, V. 
Mureșan, Crișan și Dănilă — a- 
tacanți.

ÎN C. C. E. LA HANDBAL MASCULIN

SÎMBĂTĂ, IA MOSCOVA, STEAUA ÎNTÎLNEȘTE 
DEȚINĂTOAREA TROFEULUI!

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
mai precis sîmbătă, campioana 
țării noastre de handbal masculin, 
formația bucureșteană Steaua, 
susține primul joc din optimile 
C.C.E., evoluînd la Moscova în 
compania deținătoarei trofeului 
continental, M.A.I. Iubitorii hand
balului își amintesc, desigur, de 
faptul că Steaua a fost eliminată 
anul trecut din prestigioasa com
petiție europeană tocmai de ad
versara sa de sîmbătă, fapt pen
tru care handbaliștii bucureșteni 
abordează noua lor confruntare 
cu echipa moscovită animați de o 
mare ambiție. Imediat după în
cheierea primului tur al campio
natului nostru, în care a evoluat 
la un nivel bun, necunoscînd în- 
frîngerea. Steaua și-a început — 
cu deosebită sîrguințâ — pregăti
rile pentru dificila dublă întîlnire 
cu echipa M.A.I. Moscova, consi
derată de specialiști ca o verita
bilă finală a C.C.E. Iată și mo
tivul pentru care antrenorii Cor-

• TELEX •

*

în Raliul balcanic de automobilism, 
încheiat recent la Ohrid (Iugosla
via), după Judecarea contestațiilor, 
clasamentul oficial pe echipe se pre
zintă astfel : 1. Bulgaria; 2. Româ
nia; 3. Turcia; 4. Iugoslavia. în cla
samentul individual, primul loc a 
fost ocupat de echipajul iugoslav 
Pușnik — Kozar.
Tradiționalul concurs feminin de pa
tinaj artistic, „Trofeul Richmond", a 
fost cîștigat de Marion Weber (R.D. 
Germană), urmată de Isabelle de 
Navarre (R. F. Germania), Kathy 
Malmberg (S.U.A.), Susanna Driano 
(Italia) sî Kathy Alletson (Canada), 
în meci de hochei Ia Varșovia î 
Polonia — R.F.G. 9—1 !
Campionatele mondiale universitare 
de judo pe echipe s-au încheiat la 
Bruxelles cu victoria Japoniei, care în 
finală a întrecut cu 4—0 formația 
Iugoslaviei. în semifinale : .Tanonia — 
Belgia 5—0; iugoslavia — Cehoslova
cia 4—1,
Rezultate înregistrate In turneul de 
tenis de la Stockholm : Orantes — 
Van Dillen 6—3, 6—4; Jauffret — 
Săilă G—4. 6—0; Ashe — Gerulaitis 
6-4. 7—0; Kodes — Meiler 6—7, 6—1. 
6—1; Borg — A. Amritraj 6—3. 6—2; 
Hewitt — Eriksson 7—5. 6—3; Rami
rez — Dowrleswel! 5—7. 6—4. 6—3.
In meci amical de handbal masculin: 
Franța — Austria 16—15 (5—7).

reprezentativ al țării
(Sportul studențesc) și Bărgăunaș 
(Grlvița Roșie) ; înaintași linia a 
treia — Pop (Grivița Roșie), Pos- 
tolacbe (Steaua), Tătncu (Univer
sitatea Timișoara) și Stoica Enciu 
(Știința Petroșani) ; linia a doua 
— Dărăban și Mușat (ambii Fa
rul) ; linia întîi — Dinu (Grivița 
Roșie), Ciornei (Steaua). Baciu 
(Dinamo), pilieri ; Munteanu 
(Steaua), taloner. Așadar, față de 
recentul meci cu XV-Ie Franței, 
modificări minime. Doar doi ab
senți i mijlocașul Ia grămadă 
Florescu (neselecționat pentru sla
ba sa prestație în ultima partidă), 
care va fi înlocuit de Bărgăunaș 
și înaintașul timișorean Dumitru 
(militar).

La Oradea, de la ora 15,30, se 
întîlnesc — tot astăzi — selecțio
natele de juniori ale României și 
Ungariei. Este revanșa partidei 
de la Gyula, disputată la 16 oc
tombrie și cîștigată cu 1—0 de 
formația Ungariei. Antrenorii C. 
Ardeleanu și V. Zavoda vor în
cepe — probabil — meciul cu ur
mătoarea formație : Gh. Cristian 
— Bărbulescu, Bichescu, Zahîu, 
I. Ene — Cîmpeanu II, Leac, Bi- 
soc — Telespan, A. Ene, Lupău. 
Din lot mai fac parte: M. Ene, 
V. Popa, Benczik, Cămătaru. în 
deschiderea acestui meci, echipa 
de perspectivă (U.E.F.A. *76) — a- 
vînd în componența sa, printre 
alți, pe M. Ene, Chitaru, Dali, 
Greaca. Bălan. Erdei. Predeanu — 
va întîlni selecționata locală de 
juniori. Așadar, la Oradea o... 
paradă a speranțelor fotbalului 
nostru.

nel Oțeiea și Otto Telman au cău
tat să pună Ia punct toate amă
nuntele, tehnice și tactice, legate 
de evoluția echipei lor. în mod 
deosebit s-a insistat — la antre
namente și în cele patru jocuri 
de verificare susținute cu lotul 
reprezentativ și cel de tineret — 
asupra apărării, compartiment în
că deficitar la campionii noștri, 
în rest, atacul continuă să se do
vedească In vervă, știind să se a- 
dapteze la jocul rapid sau la cel 
pozițional. Despre dubla întîlnire 
cu echipa M.A.L Moscova, antre
norul Cornel Oțeiea ne-a decla
rat : .Ne așteaptă o foarte grea 
confruntare. în vederea căreia am 
căutat să facem totuL Echipa se 
găsește in plenitudinea forțelor și. 
fără a da un pronostic pentru 
locul de la Moscova, cred că la 
încheierea celor două intilniri bi
lanțul ne va fi favorabil**.

Iată și lotul care va părăsi țara 
în cursul acestei dimineți : Dincă 
și Orban (portari) — Gațu, Bîrta- 
lan, Kicsid, Voina, Tudosie, Stockl, 
Drăgăniță, Coasă, Marinescu și 
Capră.

Horia ALEXANDRESCU

ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
lată rezultatele din meciurile retur ale etapei a doua din Cupele 

europene la fotbal care ne-au sosit pînă la închiderea ediției. în paran
teze, sînt rezultatele din prima manșă. La scor general egal, s-a calificat 
echipa care a marcat mai multe goluri în deplasare. Echipele scrise cu 
litere negre s-au calificat in etapa următoare.

In acest an, numai Cupa U.E.F.A. programează o nouă etapă. Tra
gerea la sorți a meciurilor din „optimi" ale Cupei U.E.F.A. va avea loc 
mîine, la Zurich. în C.C.E. și Cupa cupelor meciurile din sferturi se vor 
disputa la primăvară.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Olympiakos Pireu — S. C. Anderlecht (1-5) 3—0
Fenerbahce Istanbul — Ruch Chorzow (1—2) 0—2
F. C. Magdeburg — Bayern Miinchen (2—3) 1—2
Atvidaberg F. F. — H.J.K. Helsinki (3—3) 1—0
C. F. Barcelona — Feyenoord Rotterdam (0—9) 3—0
Ararat Erevan — Cork Celtic (2—1) 5—0

CUPA CUPELOR •
P.S.V. Eindhoven — Gwardia Varșovia (5-1) 3—0

Bursaspor — Dundee United (0—0) 1—0
Reipas Lahti — Malmo F. F. (1-3) 0—0
Steaua roșie Belgrad — Avenir Beggen (6-D 5—1
Austria Viena — Real Madrid (0—3) 2—2
Dinamo Kiev — Eintracht Frankfurt (3—2) 2—1
Ferencvăros Budapesta — F. C. Liverpool (1-1) 0—0

CUPA U.E.F.A.

F. C. Koln Dinamo București (1-D 3—2
Banik Ostrava — F. C. Nantes (0-1) 2—0
Dinamo Moscova — Dynamo Dresda (0-1) 3—4

(după penalty-uri)
Fortuna Diisseldorf — Raba Gyor (0—2) 3—0
Dukla Praga — Djurgarden (2-0) 3-1 *
Porta down — Partizan Belgrad (0—5) 1—1
Velez Mostar — Rapid Viena d-1) 1—0
Steagul roșu Brașov — Hamburger S. V. (0-8) 1—2
Lyon — Borussia Monchenglad. (0—1) 2—5

A 57-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA, CAPITALĂ OLIMPICĂ
Astăzi se împlinesc 57 de ani de Ia victoria Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie, eveniment cu profunde semni
ficații istorice. în aCești ani, sub conducerea P.C.U.S., 

popoarele sovietice au obținut mari succese în construcția comu
nismului. Parte integrantă a acestor succese sînt și victoriile) 
repurtate pe planul activității sportive și a culturii fizice din 
Uniunea Sovietică.

In Uniunea Sovietică circa 40 de milioane de cetățeni sînt 
angrenați în practicarea a 70 de discipline sportive, a exerci- 
țiilor fizice, a gimnasticii la locul de muncă. Baza materială a 
sportului sovietic s-a dezvoltat neîncetat, astfel că în prezent în 
U.R.S.S. există peste 3 200 de stadioane, 55 de săli de sport cu 
tribune, 1 200 de bazine de înot, peste 100 000 de terenuri de 
fotbal.

Considerînd sportul ca un mijloc important de apropiere si 
colaborare între tinerii din întreaga lume, sportivii sovietici 
desfășoară o intensă activitate internațională. în anul 1974, repre
zentanții sportului sovietic au participat la întreceri în 60 de 
țări ale lumii.

Pentru prima oară In istoria 
Olimpiadelor moderne, în 1980, 
Jocurile Olimpice de vară se 
vor desfășura într-o țară socia
listă, în capitala Uniunii So
vietice. Astfel, Moscova devine 
capitală olimpică și evenimen
tul a fost marcat Și salutat cu 
multă căldură în toate cercuri-? 
le sportive mondiale. Willi Da- 
ume, vicepreședintele Comite
tului Internațional Olimpic, a 
declarat presei, la Viena, că 
alegerea Moscovei a fost cea 
mai înțeleaptă decizie a întregii 
sesiuni a C.I.O.

Opțiunea membrilor înaltului 
for olimpic pentru metropola

Iată macheta celui mai mare stadion acoperit din Europa, ce 
va fi construit la Moscova după proiectele arhitectei Ana Gut- 
kova. Macheta a fost prezentată, la Viena, membrilor C.I.O.

CUPA DAVIS ÎN
PARIS. 6 (Agerpres). — După 

75 de ani de existență, Cupa 
Davis ar putea sâ-și schimbe for
mula, începînd din 1976. Aceasta • 
este impresia specialiștilor care 
au studiat o propunere franceză, 
preconizînd o fază finală cu par
ticiparea a 16 echipe calificate 
din etapele preliminare. Acest 
turneu final ar urma să se des
fășoare într-un singur oraș, pe 
durata a două săptămîni. Preșe
dintele Comitetului națiunilor pen
tru Cupa Davis, Hardcourt Woods 
(S.U.A.). se declară în favoarea 
acestei propuneri, considerînd tot- 

sovietică nu a fost, la drept 
vorbind, o surpriză, întrucît ca
litățile și avantajele prezen
tate de Moscova nu suportau 
nici o discuție. Cel ce cunosc 
marele oraș cu aproape 8 mi
lioane de locuitori, experții în 
problemele sportive, ca și iubi
torii de sport de pretutindeni, 
știu că la țemelia candidaturii 
capitalei U.R.S.S. au stat ar
gumente extrem de solide.

Dacă e vorba de zestrea 
sportivă a Moscovei, se poate 
spune că. în linii generale, o- 
rașul dispune de pe acum de 
tot ce este necesar pentru or
ganizarea Jocurilor. Registrul

FORMULĂ NOUĂ?
odată că modificarea trebuie ope
rată rapid, în scopul revitalizării 
Cupei Davis, care la ultima ediție 
a cunoscut momente dificile din 
cauza eliminării premature a e- 
chipelor S.U.A. și Australiei, ai 
căror jucători fruntași nu s-au 
prezentat la meciuri, preferind 
turneele dotate cu premii consis
tente. La aceasta s-a adăugat ca
lificarea în finală a echipei Re
publicii Sud-Africane și refuzul 
formației Indiei de a întîlni se
lecționata unei țări unde se prac
tică discriminarea rasială. 

bazelor sportive dă un bilanț 
impozant : 69 stadioane, 230 de 
săli de gimnastică, 22 de pisci
ne cu dimensiuni olimpice, 110 
terenuri de fotbal, 770 de bas
chet, 1 060 de volei, 182 de te
nis, 372 de piste de atletism 
și o mulțime de alte instalații 
sportive, însumînd un total care 
nu are egal în nici un oraș al 
lumii. Unele dintre aceste com
plexe sînt binecunoscute spor
tivilor. Bunăoară ; stadionul 
central „V. I. Lenin“ de la 
Lujniki, care poate primi 
103 000 spectatori, stadioanele 
„Dinamo11 (56 000) șj „Lokomo
tiv" (43 000), Palatul sporturilor 
(14 000), canalul de canotaj de 
la Krîlatskoe (unde s-au des
fășurat campionatele europene), 
poligonul de tir „Dinamo" etc. 
La toate acestea trebuie adău
gată firește capacitatea orașu
lui de a se îmbogăți, în 6 ani, 
cu noi construcții, corespunzînd 
exigențelor moderne, destinate 
Jocurilor Olimpice. De pe a- 
cum se vorbește admirativ de 
proiectul celui mai mare sta
dion acoperit din Europa. careJ 
va putea adăposti 48 000 de 
spectatori și care va fi înălțat 
pe locul actualului stadion 
„Burevestnik". La Ismailovo se 
proiectează viitorul Sat Olim
pic (pentru 15 000 de persoane) 
și un Centru de presă (4 000).

în privința capacității orga
nizatorice a Moscovei, nu exis
tă nici o îndoială, de vreme ce 
capitala sovietică a găzduit în
treceri sportive, la cel mâi înalt 
nivel : campionatele mondiale 
de gimnastică, tir. scrimă, vo
lei, pentatlon modern, hochei 
pe gheață, sau campionatele 
europene de canotaj, caiac-ca- 
noe, baschet, haltere, box — 
deci. în total, aproape un în
treg program olimpic 1

Se poate afirma fără teamă 
că Moscova este patria unor 
extraordinari sportivi. Nici un 
alt oraș nu se poate mîndri a 
avea printre cetățenii săi 150 
de campioni olimpici 1 în ge
neral, alegerea capitalei sovieti
ce este un compliment adresat 
măiestriei sportivilor sovietici 
care, din 1951 și pînă astăzi, 
au cucerit 3 314 medalii de aur 
la Jocurile Olimpice, campio
natele mondiale sau europene. 
Este o recunoaștere a contri
buției sportului sovietic la dez
voltarea mișcării olimpice și a 
sportului în general.

Iată suficiente argumente 
care ne îndreptățesc să consi
derăm Moscova anului 1980 
drept o capitală olimpică au
tentică. La acestea, să adău
găm cuvintele lui Serghel Pa
vlov, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. : „Moscova este 
fidelă tradițiilor olimpice de 
pace și prietenie, iată de ce 
organizarea Jocurilor Olimpice 
în capitala U.R.S.S, marchează 
năzuința firească a oamenilor 
sovietici de a întări înțelege
rea între popoare**.

KORCINOI ÎNVINGĂTOR!
MOSCOVA, 6 (Agerpres). Ex

perții șahiști prezenți Ia Moscova 
subliniază modul remarcabil în 
care Viktor Korcinoi și-a înscris 
prima victorie de la începutul 
confruntării sale cu tînârul mare- 
maestru Anatoli Karpov. Partida 
a 19-a prezenta, în momentul în
treruperii (mutarea a 41-a). un 
ușor avantaj în favoarea lui Kor
cinoi. La analiză s-a constatat că 
acest minim avantaj poate fi 
transformat în victorie, dar nu
mai printr-un joc foarte precis. 
Karpov a făcut un sacrificiu de 
calitate, dar Korcinoi a găsit cele 
mai bune mutări pentru a-și va
lorifica avantajul material.
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