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DUBLA VICTORIE 
A FOTBALIȘTILOR ROMÂNI 

ÎN MECIURILE CU UNGARIA
• LA GY0NGYOS : România — Ungaria 1—O (tineret —> 
sub 21 de ani) • LA ORADEA : România — Ungaria 2—1 
(juniori)

SUCCES CONTURAT ÎN REPRIZA SECUNDĂ

CULTURA FIZICĂ Șl SPORTUL, 
COMPONENTE ALE CIVILIZAȚIEI 

SOCIALISTE
Stipulîndu-se prin Hotărîrea 

Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie—martie 1973 că educația 
fizică și sportul sint activități de 
interes național, componente ale 
procesului de educație comunistă 
a tineretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii, se afirmă atit 
conținutul acestui proces forma
tiv, cît și sfera sa largă de ac
țiune. Devenite de interes națio
nal, aflate în atenția statului și 
partidului, aceste activități și-au 
găsit, firesc, reflectarea și în pro
iectul Programului Partidului, ce 
urmează să fie dezbătut la apro
piatele lucrări ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R. „Cultura fizică 
și sportul — se spune în proiect 
— vor face parte integrantă din 
măsurile privind dezvoltarea fizi
că armonioasă și păstrarea sănă
tății populației".

Prezentul și viitorul sînt Înge
mănate aci, asemenea tuturor pre
vederilor Programului care se re
feră la obiectivele fundamentale 
ale etapei următoare a istoriei 
României socialiste. Pentru că

ÎN CINSTEA CONGRESULUI

MANIFESTĂRI SPORTIVE
ÎN ÎNTREAGĂ ȚARĂ

SPORTIVII DINAMOVÎSTI 
IN „CUPA TINERETULUI"

Pădurea din marginea Băilor 
Fellx-Oradea a fost gazda finalei 
de cros din cadrul „Cupei tinere
tului", cu participarea sportivilor 
din asociațiile Dinamo. La start 
s-au aliniat atleți din peste 40 de 
asociații sportive.

Finala (distanța 4 000 m) a reve
nit Iui Francisc Forica (Dinan.o 2 
Brașov), care a terminat cursa în 
13:09,6. Cîștlgâtorul a fost urmat 
în ordine de Gheorghe Curcă 
(Dinamo Buzău), Vasile Cristea 
(Dinamo 2 Craiova), Gheorghe 
Mustățea (Dinamo Tunari), Grigo- 
re Itsanu (Dinamo 2 Craiova) și 
Coste) lovită (Dinamo 2 Bacău).

In clasamentul general pe echi
pe, pe primul loc s-au situat re
prezentanții asociației sportive 
Dinamo 2 Craiova, cu 8 puncte. 
Urmează : Dinamo 2 Brașov
(10 p) și Dinamo 2 Bacău (13 p).

Și astfel a luat sfirșit ultima

DE ASTĂZI, 

politica generală a partidului, edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, au drept țel 
suprem ridicarea continuă a bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, sporirea 
gradului de civilizație a vieții în
tregii societăți. Și nu se poate 
concepe o societate modernă fără 
o preocupare susținută pentru pre
lungirea duratei vieții active a 
omului, pentru asigurarea mijloa
celor de apărare și refacere a să
nătății oamenilor, a capacității 
lor de muncă.

Cu mai bine de 2000 de ani în 
urmă, Platon enunța un adevăr 
ce avea să-și găsească o deplină 
acoperire odată cu scurgerea vre
mii ) „arta vindecării și gimnas
tica sînt arte înrudite". Conslde- 
rînd deci medicina (sau, mai 
exact, precursoarea acestei științe 
de mare utilitate socială și uma
nă) și sportul (sau, mai exact, 
embrionul palestricii) drept acti
vități complimentare și înscriin- 
du-le pe am’ndouă în sfera artei 
— pe criteriul folosirii mălastre a 
uneltelor specifice, deopotrivă în 

dintre finalele primei ediții a 
„Cupei tineretului". Concomitent, 
însă, alta a debutat. Protagoniști 
au fost sportivii aparținînd aso
ciației Dinamo Oradea, prezenți 
la o probă de cros (2 000 m), care 
a inaugurat noua ediție a marii 
competiții. Ordinea primilor cla
sați a fost următoarea : Ștefan 
Papp (7:27,2), Gheorghe Ivan și 
Nicolae Rus.

La reușita acestor frumoase în
treceri atletice, dedicate celui 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, și-au adus 
contribuția activiștii C.J.E.F.S. Bi
hor. cei aparținînd asociației spor
tive Dinamo Oradea, precum și 
cadre didactice de la Institutul 
pedagogic și Școala sportivă.

T. BRĂDEȚEANU

UN CROS AL SPORTIVILOR 
FRUNTAȘI

Acțiunile dedicate celui de-al 
XI-lea Congres a! partidului cu
nosc, în municipiul Galați, un 
succes deosebit. Printre acestea se

(Continuare in peg. 2-3) 

slujba omului — marele filozof 
grec al antichității își exprima și 
pe această cale încrederea în pu
terile nemăsurate ale regenerării 
ființei umane. Și, cu atît mai a- 
cut, se resimte în viața modernă 
necesitatea acomodării omului la 
trepidația și stresurile cotidiene, 
la ritmul și schimbările accelera
te ale secolului nostru. Dezvolta
rea sănătoasă și echilibrată, fizică 
și psihică, a tinerel generații, men
ținerea condiției fizice a maturu
lui, frînarea proceselor degenera-

Fou! SLAVE5CU

(Continuare in pag. 2-3)

ÎN PROBA DE FLORETĂ A „CUPEI ROMÂNIEI"

MIHAI ȚIU (Steaua), ÎNVINGĂTOR DUPĂ BARAJ
Proba de floretă bărbați din ca

drul finalelor „Cupei României" a 
inaugurat această importantă com
petiție de nivel republican. La 
start, 23 de trăgători. Au absen
tat din concurs, in corpore, repre
zentanții Progresului, București 
(Burtea, Ursovici și Olănescu) ; de 
fapt, ei au fost suspendați de că
tre directorat, deoarece antreno
rul A. Pellegrini a întîrziat cu 90 
de minute (! ?) prezentarea legi
timațiilor necesare. Din păcate, în 
loc să sufere antrenorul au fost 
penalizați cei care nu au absolut 
nici o vină... O „soartă" asemănă
toare au avut Roșu (C. S. Școlar) 
și Ștefan (Farul Constanța). Este 
de salutat fermitatea cu care fe
derația înțelege să trateze abate
rile de la disciplină, fie ele și cu 
caracter strict organizatoric.

Floreta ne-a oferit, încă din 
start, o mare surpriză : unul din
tre favoriți, Tudor Petruș, a „ră
mas" după primele asalturi. în
vingător cu 5—1 la Decsei și cu 
5—3 la Aniculesei, Petruș, poate 
prea sigur de calificarea pînă in 
ultimul tur al competiției n-a mai 
avut, claritatea necesară, înregis- 
trind 3 eșecuri în serie : 3—5 la 
Țiu și M. Chiș și 2—5 la Haukler...

Disputa pentru intiietate a fost 
în general încîlcitâ, învingătorul 
fiind greu de anticipat. Inițial. 
Kuki s-a detașat cu 5 victorii 
(5—1 la Ruff. Vlad. Chiș și 
Haukler și 5—2 la Moise), dar. 
spre surprinderea generală, el a 
pierdut cu 5—4 la Falb ! Țiu a 
debutat slab in cursul dimineții, 
dar si-a revenit după aceea, tota- 
lizind și el la un moment dat 5 
victorii (5—1 la Chiș și Vlad, 5—3

ORADEA, 7 (prin telefon). 
Disputată in prezența a aproxi
mativ 8 000 de spectatori partida 
dintre cele două selecționate de 
juniori s-a caracterizat prin ela
nul tineresc și dorința de victo
rie. Buna pregătire fizică și, pe 
alocuri, fazele reușite de mai 
scunzii dar mai abilii jucători ro
mâni au făcut ca balanța victo
riei să încline, pe deplin meritat, 
în favoarea lor. în prima repri
ză, oaspeții, ajutați și de vîntul 
puternic au atacat mai mult. în 
min. 25 Cîmpeanu II a ratat o 
mare ocazie de a deschide sco
rul. Puțin mai tîrziu, în min. 32, 
la al cincilea corner al oaspeți
lor, portarul Cristian, după ce a 
respins balonul, s-a ciocnit cu 
Bichescu, ambii au căzut și Bec- 
sei, atent, a profitat, trimițînd cu

JOC DE BUN
BUDAPESTA, 7 (prin telex). 

Astăzi după-amiază, pe cochetul 
stadion din Gyongyos s-a disputat 
meciul internațional dintre echi
pele de tineret (sub 21 de ani) ale 
Ungariei și României. După un 
joc de bună factură tehnică, în 
care fotbaliștii români s-au do
vedit mai periculoși în fața porții, 
victoria a fost repurtată de echi
pa României cu scorul de 1—0 
(0—0).. Singurul gol al partidei a

Țiu (stingă) in asaltul cu Petruș 

la Ruff și 5—4 la Falb și Buri- 
cea). Bine s-au comportat, pînă la 
jumătatea turneului, Bănică și 
Chiș, ambii cu cite 6 victorii. Bă
nică : 5—1 la Ruff, 5—2 la Vlad 
și Falb și 5—4 la Țiu, Niculescu 
și Buricea : Chiș : 5—1 la Vlad 
și 5—4 la Niculescu, Bănică, Ruff, 
Haukler și Moise.

în cele din urmă, locul I s-a 
decis la baraj, cu participarea a 
patru trăgători, fiecare cu cite 8 
victorii. Aici, M. Țiu (Steaua) s-a 

boltă, de la 18 m, în poarta goa
lă : 0—I I După pauză, aspectul 
jocului s-a schimbat, jucătorii 
români atacînd mult mai pericu
los. In min. 42 Chitaru a adus 
egalarea, iar în min. 75 Lupău 
a marcat golul victoriei, șutind 
violent din careul de 16 m.

Arbitrul V. Iacob (Oradea) a 
condus bine următoarele formații! 
ROMANIA : Cristian — Popa,
Zahiu, Bichescu, I. Ene — Cîm
peanu II, Leac, Bisoc — Telespan 
(min. 57 Lupău), Cămâtaru, Chi
taru ; UNGARIA : Pajer (min. 75 
Hamori I) — Giron, G. Kiss, Gel
lert, Silcsz (min. 75 Schabel) — 
Maier (min. 70 Szijjarto), S. Kiss, 
Hamori II — Molnarsy, Kelemen 
(min. 57 Bodonyi), Becsey.

Ilie GHIȘA, coresp. județean

NIVEL TEHNIC
fost marcat de Crișan, în min. 53.

Au jucat formațiile :
ROMÂNIA i Moraru — Poraț- 

chi, Grigoraș, FI. Marin, Pu- 
rima — Hurloi, Iovănescu, Bă
lăci, — Crișan, Răducanu (min. 
85 Dănilă), Aelenei (min. 74 Matei).

UNGARIA i Szabo — Parocsay, 
Kerekes, Varga, Gaspar (min. 65 
Raab) — Vigasi (min. 74 Kereki), 
Karajos (min. 75 Sipocz), Oszvath 
— Kiss, Onhaus, Koletarik.

Foto : V. BAGEAC

dovedit cel mai eficace cîștigînd 
în serie : 5—0 la Bănică, 5—2 cu 
Kiss, 5—4 cu Kuki. Pe locul II, 
M. Kiss (Poli. Timișoara) 2 v în 
baraj (5—0 Kuki, 5—1 Bănică), pe 
locul III P. Kuki (C. S. Satu 
Mare) cu o singură victorie (5—0 
Bănică), și pe locul IV M. Bănică 
(Steaua), nici o victorie în baraj. 
Azi proba de spadă.

Nicoleta ALDEA 
Tiberiu STAMA

PRIMELE PARTIDE 
ÎN TURNEUL FINAL 

LA POLO
în piscina Floreasca din Ca

pitală, sînt programate astăzi 
începînd de la ora 18, primele 
meciuri din turneul final al 
campionatului național (locurile 
1—4): Rapid — Progresul și Di
namo — Voința Cluj-Napoca. 
Arbitrii întîlnirilor : A. Kiss și 
Fr. Simon din Tg. Mureș, Pro
gramul jocurilor următoare: 
SÎMBATA, de la ora 18 : Voința 
— Rapid și Dinamo — Progro- 
sul ; DUMINICA, de la ora 11: 
Voința — Progresul și Rapfd — 
Dinamo.

LA ORADEA se reiau astăzi 
întrecerile turneului final pen
tru locurile 5—8. în care sînt 
angajate C.N.U. București, Șco
larul București, Crișul .Oradea 
și Politehnica Cluj-Napoca.

Ieri, dinamoviștii bucureșteni au efectuat un ultim 
antrenament. In prim plan, Nicolae Martinescu și 
Victor Dolipschi Foto : S. BAKCSY

Începînd de azi, și pînă duminica, la sala Floreasca 

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI 
DE LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE
Capul de afiș la greto-romane, 

meciul Dinamo — Steaua
în sala Floreasca din Capitală începe 

astăzi — și continuă plnă duminică după- 
amiază — turneul final al celor mai bune 
echipe din Divizia A de lupte greco-roma- 
ne și libere. S-au calificat pentru această 
importantă competiție, Dinamo, Steaua si 
Rapid București, A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M. 
Pitești și Dunărea Galați, la greco-romane, 
Steagul roșu și Dinamo Brașov, C. S. 
Tîrgoviște, Steaua, C.F.B. Timișoara și Hi
drotehnica Constanța (ultima a plecat la 
Budapesta, pentru o întîlnire amicală cu 
Vasas). Desigur, cu deosebit interes este 
așteptat meciul Dinamo — Steaua, eternul 
derby al campionatului de greco-romane. 
După calculul hîrtiei. cele mai mari șanse 
de succes Ie are formația dinamovistă. 
părere exprimată și de antrenorul echipei

Steaua, Gh. Șuteu. Din garnitura clubului 
Steaua lipsesc doi dintre cei mai buni lup
tători ai săi, Roman Codreanu (cat. +10Q 
kg) și Simion Popescu (cat. 68 kg). De ase
menea, participarea lui Gh. Berceanu la 
acest meci este încă incertă.

Favorită la confruntările de lupte libere 
este Steaua, campioană la toate cele 13 
ediții de pînă acum. Totuși, se anticipează 
că va avea, de astă dată, partide dificile 
cu cele două echipe brașovene.

în urma tragerii la sorți, care a avut loc 
aseară, echipele participante au următoa
rele numere de concurs : greco-romane : 
1. A.S.A. Cluj-Napoca, 2. Steaua, 3. Rapid, 
4. Dinamo București, 5. C.S.M. Pitești, 6. 
Dunărea ; libere : 1. Steagul roșu, 2. Di
namo Brașov, 3. C. S. Tîrgoviște, 4. C.F.R. 
Timișoara, 5. Steaua. Astăzi, de La orele 
10 și 16 au loc confruntările tururilor I — 
IV la greco-romane. Deci derbyul Dina
mo — Steaua se va disputa astâ-seară.



rAncheta noastră*  pe marginea modului 

cum sînt adm|n^trate bazele sportive

• La Turneul internațional de ju
niori ai Ungariei, ce se dispută sîm- 
bătă și duminică la Budapesta, parti
cipă și doi sportivi români : dubla 
campioană europeană, Elisabeta Szi- 
lagyi (Voința Tg. Mureș) și Victor 
Aliclea (Jiul Petrila). Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Roger Cemat
• lncepind de marți. pe pistele de 

asfalt din sala de bowling din stațiu
nea Neptun (Mangalia Nord) se vor 
disputa întrecerile finale ale campio
natelor naționale individuale și pe
rechi de seniori și juniori. Cei mai 
tineri popicari se vor întrece în zilele 
de 12—14, iar seniorii și senioarele în 
zilele de 14—17. Pentru obținerea tit
lurilor la individual, atît la seniori 
cît și la juniori, se vor juca cîte două 
manșe.
• Echipa Voința București din 

campionatul masculin Divizia A și-a 
consolidat poziția de lider în seria 
Sud. avînd acum 12 o din șase jocuri. 
Miercuri seara. Voința a întrecut in
tr-un meci contînd pentru etapa a 
Vl-a a competiției, pe Gloria Bucu
rești cu 5178—5C45 p.d.
• Loturile republicane de juniori, 

care se pregătesc pentru C.E. din 
1975. vor avea în curînd o nouă ve
rificare internațională și anume 
dubla întîlnire cu selecționatele RJ3. 
Germane, programată pentru zilele de 
22—24 noiembrie, la Ploiești. (t.r.)

MASCULIN
1. COMSRȚUL C-ȚA
2. Rafmaria Teleaje
3. R el o nu! Săvineș'u
4. Agronomia lași
5. Tractorul Bv.
A. Oltul Sf. Gh.
7. Celostuf Brăila
8. Voința Buc.
9. C.S. Pitești

10. Rapid Buc.
S0UA

1. ASA TG MUREȘ
2. Știința Petroșani
3. Timișul Lugoj
4. CSM Reșița
5. Nitramonia Fâg.
6. Gloria Arad
7. Știința Tg. Jiu
8. Metalul G Mică
9. Constr. Oradea

10. Voința B. Maro 
FEMININ,

1. VULTURUL PL
2. Tomislex C-ța
3» Rulmentul Brașov
4. Gloria Buzău
5. Voința București
6. Voința lași
7. CSU Construcții
8. Voința Brașov
9. Viitorul Vaslui

10. Constructorul Buc.

Patinoarul artificial ,,23 Augus ’;* 
este deschis, pentru public, sîm- 
bătâ (între orele 17—19) și dumi
nică (între orele 10-12 și 17—19).

CUM SÎNT (SAU NU!) SUSȚINUȚI 
GOSPODARII GÂLĂȚENI

I

După Timișoara, următorul po
pas în cadrul raidului nostru an
chetă privind activitatea întreprin
derilor de administrare a bazelor 
sportive a fost Galațiul. Orașul 
dunărean, in plină extensie, cu o, 
mereu crescută pondere in an
samblul economiei naționale, și-a 
dezvoltat mult in ultimii ani baza 
materială a sportului, la 1 ia
nuarie 1972 luind ființă Adminis
trația Bazelor Sportive Galați, ca 
gospodar specializat al acestei 
zestre.

Ce terenuri și săli intră în no
menclatorul acesteia ? Stadionul 
municipal Dunărea (capacitate : 
28 000 locuri) avînd un teren prin
cipal de fotbal (înconjurat de piste 
de atletism) și alte trei de antre
nament, două fiind cu zgură, ce
lălalt gazonat ; Complexul sportiv 
Galați, alcătuit din sala sporturi
lor (capacitate : 2 000 locuri), săli 
de antrenament pentru gimnastică 
și scrimă, o arenă de popice cu 4 
piste și o tribună cu 300 locuri ; 
un bazin descoperit de înot (di
mensiuni : 50/22 m), beneficiind de 
stație de filtrare și încălzire a a- 
pei ; o sală de atletism (80/8 m) 
avînd 5 culoare și sectoare de a- 
runcări și sărituri ; săli de lupte 
și gimnastică, un bazin acoperit 
de înot (25/8 m), un complex de 
șase terenuri pentru tenis, țin 
complex pentru box, cuprinzînd 
o arenă în aer liber cu tribune 
pentru 3 000 spectatori și săli de 
antrenament (box și haltere).

Cum sînt folosite acestea ? „Să 
vă dau doar un singur exemplu — 
ne spune Vasile Cirdei. directorul
A.B.S.  Galați. Sala sporturilor e 
folosită integral zi de zi intre 
orele 6,30—22,30, fără pauze. Cură
țenia se face in orele tirzii de 
noapte".„ Așa o fi. cu o singură 
excepție probabil, în dimineața vi
zitei noastre, cînd în sală se aflau 
doar cîțiva copii care bateau min
gea de baschet, pe margine fiind 
cîțiva profesori care discutau între 
ei, în timp ce în tribune făceau 
curățenie femeile de serviciu...

CULTURA
(Urmare din pag. 1)

tive ale organismului uman sînt 
legate intim atît de domeniul 
ocrotirii sănătății, cit și de cel al 
educației fizice și sportului. Pen
tru că ambele asigură mijloace de 
apărare și de refacere a sănătății, a 
capacității de muncă, de creație. 
Și, pe bună dreptate, se conside
ră de către specialiști, pe baza 
unor studii obiective, că mijloace
le tradiționale, dar și cele ultra
moderne ale medicinii, asociate 
cu industria farmaceutică a zi
lelor noastre, nu pot înlocui ne
cesitatea imperioasa de mișcare a 
omului modern, amenințat de no
xele sedentarismului, de efectele 
nocive ale surmenajului. Iată de 
ce nimeni din vastul angrenaj al 
mișcării sportive nu se miră cînd 
sportul, educația fi2îcă, exercițiul 
Ifizic sînt considerate mijloace efi
ciente ale medicinii preventive, 
își permit chiar să adauge, în 
virtutea experienței lor, că a- 
cestea trebuiesc practicate siste
matic, ca o necesitate individuală, 
care servesc și satisfac omul ca 
individ, dar și ca cetățean, con
știent de obligațiile sale față de 
colectivitate. Iar complexul poli
sportiv „Sport șl sănătate" este 
conceput în acest spirit.

Dar ca exercițiul fizic, sportul, 
isă atragă pe arenele sănătății 
(masele, are nevoie de o bază ma- 

MANIFESTĂRI SPORTIVE ÎN ÎNTREACĂ IARĂ
(Urmare din pag. 1)

înscrie și „Crosul sportivilor frun
tași", organizat de clubul Dună
rea. Pe un traseu de 8 300 m. în 
preajma Grădinii publice, peste 
200 de sportivi aparținînd celor 
40 secții de performanță s-au 
întrecuț țntr-o atractivă dispută. 
Cele două probe, desfășurate pe 
categorii de vîrstă, au revenit ho- 
cheistului Adrian Olenici și ca- 
lacistului Gavrilă Macamol, re- 
hiarcîndu-se, totodată, luptătorii 
Marin Dumitru și Adrian Șa- 
blovschi. După cUm ne-a spus 
președintele clubului, Marin Pe
trescu, în zilele următoare vor 
tnai avea loc asemenea acțiuni, 
sportivii apreciatului club gălă- 
țean dorind să întîmpine mărețul 
eveniment prin rezultate tot mai 
bune, atît în activitatea profesio- 
hală, cît și în cea desfășurată pe 
Jerenurile de sport.
T. SIR1OPOL — coresp. județean

LA MEDGIDIA...
...se desfășoară diferite mani- 

I steri sportive dedicate Congre
sului. A le aminti pe toate, evi

Stadionul Dunărea a fost pînă 
în primăvară în proprietatea
I.C.M.S.G.  (respectiv. asociația 
sportivă Constructorul) și timp de 
aproape un deceniu — după cum 
ni s-a spus — întreținerea a fost 
complet deficitară. Cu sprijinul or
ganelor locale s-au' înlăturat acum 
urmele degradării, mai ales că 
Galațiul a reintrat în acest an în 
circuitul primei divizii fotbalistice 
a țării. De altfel, în ceea ce pri
vește asociația sportivă Construc
torul, A.B.S. îi imputează atît fap
tul că refuză orice ajutor de spe
cialitate chiar și la bazele pe care 
le folosește, A.B.S. trebuind să 
apeleze pentru diverse lucrări de 
construcții la cooperative, cit și 
„amnezia" in privința chiriei (res
tanțe de la 1 ianuarie 1972 !). Răi 
platnici s-au dovedit a ti — după 
cum ne-a spus contabilul șef L. 
Mitu — și F. C. Galați (100 000 lei 
restanțe) și C. S. Oțelul (peste 
26 000 lei). Din această cauză, în
treprinderea nu și-a putut înde
plini planul trimestrial (doar 98%) 
la capitolul venituri-chirii. Com- 
pensînd insă la alte capitole, bi
lanțul veniturilor totale la 30 sep
tembrie a.c. a arătat îndeplinirea 
cu 101%.

Discutînd cu prim-vicepreședin- 
tele C.J.E.F.S., Teodor Oprică, am 
aflat că în perspectiva dezvoltării 
bazei sale materiale (se întocmeș
te un studiu de către Institutul lo
cal de proiectări), Galațiul sportiv 
își va extinde perimetrul actualu
lui complex, ce are ca pivot sta
dionul Dunărea și sala sporturi
lor, prin noi terenuri de fotbal și 
tenis, cu un stadion de atletism, o 
sală de atletism, o bază sportivă 
uzinală (a întreprinderii de con- 
strucții-montaj siderurgice) și alta 
pentru Școala sportivă nr. 1. Fiind 
în microraionul Dunărea, in mij
locul cartierelor Țiglina, comple
xul va constitui o excelentă bază 
de selecție pentru miile de copii și 
tineri aflați in această mare zonă 
a orașului.

S. PAUL

FIZICA ȘI
terială corespunzătoare. Dinamica 
construcțiilor sportive este eloc
ventă, ea reflectind investițiile 
statului, ale organizațiilor obștești, 
pentru îmbogățirea și diversifica
re patrimoniului sportiv, lată o 
comparație intre anul 1965 și acesi 
an aniversar, care stă sub semnul 
celor trei decenii de la Eliberare 
și al evenimentului istoric, Con
gresul al Xl-lea al Partidului : 
dacă în 1965 erau 12 stadioane cu 
peste 5000 de locuri, acum sînt 
18; stadioane atletice — 1 și a- 
cum 4 ; piste de atletism acoperite 
— 3 și, respectiv, 15 ; săli de sport 
pînă ia 1000 locuri — una, acum 
sînt 8, iar numărul sălilor cu 
peste 1300 locuri a crescut de la 
2 la 9; patinoare artificiale — 2, 
iar acum 10 ; bazine de înot — 40 
și azi 61 ; cele 16 complexe de 
sport și agrement sînt, efectiv, 
rodul acestor ultimi ani dintre 
cele două congrese ale partidului. 
Cu greu pot fi cuprinse într-o 
statistică foarte exactă toate ame
najările sportive care stau la dis
poziția elevilor, de ordinul miilor, 
întrucît școala, care cuprinde ma
joritatea tineretului, constituie 
factorul principal în procesul de 
formare și pregătire a unui tine
ret sănătos și este investită, ca 
atare. Aprecierea gradului de pre
gătire fizică și sportivă a elevilor 
pe baza îndeplinirii unor norme, 
ca și condiționarea aprecierii pro
fesorilor de educație fizică de a- 

dent, este greu. Vom menționa, 
totuși, cîteva din ele, care au a- 
tras mii de oameni. De pildă, in 
pădurea Medgidia s-au organizat 
două duminici cultura!-sportive, 
în cadrul cărora, pe lingă mani
festări artistice, un loc de cinste
l-au  ocupat întrecerile sportive 
la : atletism, volei, trîntă. ciclism 
și jocuri. Numărul participanților 
— peste 5 0001 Pentru elevi, au 
fost inițiate 4 crosuri, cu peste 
1 000 de concurenți. Ar mai fi de 
amintit, campionatul inter-asocia- 
ții la fotbal, două turnee — la 
volei și handbal, aflate în curs 
de desfășurare.

10 AN) ÎN ACEEAȘI 
UNITATE

Recent, la Stația de calcul-e- 
vidență mecanizată a l.T.B. din 
Capitală (conducătorul stației, 
doctorand Stelian Cincan) a avut 
loc o festivitate, organizată In 
cinstea celui de-al XI-!ea Congres 
al partidului. Un număr de 25 de 
operatori ai stației (dintre efere 20 
de femei) au fost sărbătoriți cu 
prilejul împlinirii a 10 « rd de 
muncă neîntreruptă in aceeași u- 
nitate.

^ÎMBĂTA Și DUMINICĂ LA SF. GHEORGHE
cUpionatul de juniori la Gimnastică

din 
gimrBsl 
in nfe

St. Gheorghe găzduiește 
o importantă întrecere de 

Ică. Simbătă și duminică, 
... _ ., silă de sport din acest o- 
raș și-au dat întîlnire cei mai buni 
juniori și junioare ale țării, spe
ranțele de mîine ale gimnasticii
noastre, care își dispută titlurile de 
campioni republicani. întrecerea 
suscită un major Interes mai ales 
prin prezența, în competiția femi

TURNEUL PE CATEGORII 
Aț DIVIZIEI A

DE LUPTE GRECO-ROMANE
După al'doilea turneu pe categorii 

al Divizie» A de lupte litiere a luat 
sfirsif si cel de greco-romane. Iată 
echipei* * ,care vor participa la 
turneu) Jiifar (vineri, simbătă și du
minică, *iri  sala Floreasca), cele re- 
trograd^eA șl învingătorii pe cate- 
S<BOTOȘaJîI.' : cat. 48 kg — M. Gher- 
gbițeăni» .(Avlntul Botoșani), cat. 
52 kg —• M. Tofan (Steaua), cat. 
57 kg _ iu. Neagu (Farul Constanța), 
eat. 62 kg — I. Baciu (Steaua), cat. 
68 kg — Gh. Gheorghe (Metalul Buc), 
cat 74 kg — E. flupei (Metalul), cat. 
g2 kg — L. Eizic (IPROFIL Rădăuți), 
cat. 90 kg — L. Paraschiv (Dunărea 
Galați), cat. 100 kg — N. Neguț 
(Steaua), cat. +100 kg — Z. Sziiak 
(Steaua) S-au calificat pentru tur
neul final Steaua și Dunărea Galați. 
A retrogradat Nieolina Iași.

TIMIȘOARA. Clștlgătorii (în ordi
nea categoriilor) : FI. Gherghe
fC.FR. Timișoara). I. Gyongyoși (Cri- 
țul Oradea). O. Rogojan (C. S. M. 
Reșije). AL Szabo (Crișul). T. Hor
vath (Vulturii Textila Lugoj). A. Popa 
(Dinamo). N. Miahi (Vulturii Tex
tila). L Enache (Dinamo). I. Preda 
(C F.R.). St. Kertay (Crisul). S-au 
calificat la turneul final Dinamo 
București si A.S.A. Cluj-Napoca. A 
retrogradat C. S. Arad. (P. ARCAA- 
coresp județean)

prreșn. Clștlgătorii in ordinea ca
tegoriilor : Gh. Stoica (Carpați 
Sinaia). N. Bădălan, M. Boțul 
și i. Duliei (C.S.M. Pitești). 
R. Pâtrascu (Rapid Buc.). L 
Rădoi (C.S.O. Cimpulung Muscel), 
M. Vlad (Aluminiu Slatina). Șt. Ol- 
teanu (Progresul Buc.). I. Silvestru 
(C.S.M. Pitești) M. Stoenescu (Gloria 
Buzău). S-au calificat pentru turneul 
final C.S.M. Pitești și Rapid Bucu
rești. A retrogradat Gloria Buzău. 
(I. FEȚEANU — coresp.).

SPORTUL
ceste rezultate devin, astfel, apli
cabile șl viabile.

Acum, Palatul sporturilor și 
culturii, amplu edificiu cultural - 
sportiv inaugurat în această vară, 
găzduiește expoziția de sistemati
zare a Capitalei, prilej de largă 
consultare cetățenească Pe coordo
natele viitorului. Ginditc in per
spectiva anului 2900, cu etape 
tranzitorii, noile dimensiuni ale 
primului oraș al României socia
liste lin eoni de dezvoltarea aces
tuia ca principal centru industrial, 
cu o concentrare masivă a torței 
de muncă, ceea ce presupune re
zolvări urbanistice funcționale e- 
ficiente. Așa cum se subliniază și 
in documentele de partid. în pro
iectele de sistematizare sini cu
prinse și amenajările sportive, 
zonele de agrement. Pentru cei a- 
proape 2 milioane și jumătate de 
locuitori ce se estimează a fi in 
Capitală la siîxșilul acestui secol, 
marile zone de agrement și sport 
din preajma lacurilor, spațiile 
verzi și plantate, amenajările 
sportive politunclionale din cu
prinsul orașului vor ajunge sâ în
sumeze peste 7500 de hectare, a- 
dică 12V« din teritoriul municipiu
lui.

Este, simbolică, la scara Capi
talei, imaginea preocupării susți
nute a partidului și statului pen
tru. dezvoltarea culturii fizice și , 
sportului in întreaga țară.

O remarcă ; atît cei sărbătoriți; 
cît și ceilalți care lucrează în a- 
ceastâ stație de calcut sint iubi
tori ai sportului și, mai ales, ai 
turismului. Ei pleacă de foarte 
multe ori In cursul unuj an, la 
sfîrșit de sâptămlnă, in diverse 
excursii în munți sau spre dife
rite puncte de interes turistic din 
țară.

„SUCEAVA — RITMURI SI 
DIMENSIUNI SOCIALISTE*

Expoziția deschisă la Suceava, 
închinată marilor evenimente po
litice ale acestui an, oferă o con
cludentă imagine a dezvoltării e- 
conomice și sociale a Țării de 
Sus a Moldovei — sub conduce
rea partidului, în cei 30 de ani 
care au trecut de la Eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă.

Un larg interes a stîrnit în rîn- 
dul vizitatorilor, STANDUL 
SPORTIV, bogat ilustrat, în care 
sînt prezentate realizările obținu
te pe linia dezvoltării sportului 
de masă și de performanță în ju
dețul Suceava. Nu lipsesc nici 
trofeele cucerite de sportivii de 
pe aceste meleaguri în întrecerile 
interne și internaționale.

Ion MINDREANU — coresp.

nină, a celor mai bune sportive 
de la Liceul din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej,. principalele can
didate la locurile fruntașe. Specta
torii vor fi, cu siguranță, martorii 
unor dispute de ridicat nivel teh
nic, dacă avem în vedere că prin
tre participant se află Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu, Geor- 
geta Gabor, Mariana Cojanu, Lu
minița Milea, Gabriela Sabadîș și 
alte talentate sportive. Un fapt ce 
se cere subliniat este acela că în
întrecerea feminină sînt înscrise 
multe sportive la categoriile su
perioare de clasificare.

Simbătă se vor desfășura exer
cițiile pentru categoriile a 11-a 
(masculin și feminin), precum și 
programul impus pentru maestre, 
iar duminică — exerciții liber ale
se pentru maestre categoria 1 fete, 
categoria I și maeștri băieți. Du
minică după amiază vor avea loc 
finalele pe aparate la maestre.

Io Timișoara a luat ființă [

CLUBUL ATLETIC i 

UNIVERSITAR - ȘCOLAR 
„BANATUL" |

Dia inițiativa Ministerului Edu- » 
calici și InvătăminȘului și a Con- I 
siliului Național pentru Educație » 
Fizică și Sport, la Timișoara a 
luat ființă un nou club specializat I 
pe ramură de sport : Clubul Atle- | 
tic Universitar-Școlar „Banatul" 
Timișoara. |

In cadrul Clubului Atletic Uni- I 
versitar-Școlar „Banatul" au fost ■ 
reunite secțiile de atletism de la 
Școala sportivă, cluburile Politeh- I 
nica și Universitatea. De pregăti- | 
rea atleților se vor ocupa 11 an
trenori — profesori de la Școala 1 
sportivă, cadre didactice din in- I 
vătămintul superior. *

Președinte de onoare al Clubu- 
lui Atletic „Banatul" a fost ales I 
profesorul emerit Cornel Iovănes- I 
cu. iar vicepreședinte salariat Teo- 
dosie Mihu. I

Fetru ARCAN, coresp. județean I

DIN SPORTUL POPICELOR 1

BASCHET MINIBASCHETBALIȘTII 
coRtinua întrecerile fazei 

pe localități și județe din cadrul ,.Cupei 
F.R. Boschet* pînă la 1 decembrie. Pină 
lo 5 decembrie, Io sediu! F.R. Baschet 
se primesc înscrierile pe bgza cărora vor 
fi stabilite ,,zonele* cere vo» fi organi
zate intre 22 și 24 decembrie.

SERIA A ll-A

HANDBAL loSâ, ,con,J?’jra”a _ mer.telor Divizie» 3 la în
cheierea primului tur f

1. CONSTR. B, M. 9 7 1 1 125— 89 15
2. ,,U“ Cluj-Napoca 9 5 4 0 119— 94 14
X Voința. Sîghiș. 9 5 2 2 87- 81 12
4. U.T. Arad 9 5 2 2 83- 85 12
5. CSM Sibiu 9 5 0 4 110- 79 IC
6. Oltul Sf. Gh. 9 4 t 4 92-101 9
7. Guban Timiș. 9 3 G 6 80- 97 6
«. N.tramonia Făg. * 2 1 6 63— 93 5
9. Argeșeana Pitești 9 1 2 6 69- 90 4

10. Tricoul Oradea 9 1 1 7 $8—122 2

N. Hainea 
Vîicea — O 
Gheorghe L
F.C. Argeș), 
ba de doi

<> Lui C. 
Mircea Cruț
loc de 10)-. 
centru r,u 1 
greșeala ur 
tușierul I. 
de ofsaid 
cel de-al c 
Sportul stuc 
C. Ghiță ir 
zierea cu c 
mult după 
partidei. C. 
legiuîui cei

I, SERIA I
9403 140-125 12

I 9 5 22 134—119 12
9513 235-176 11
9513 153—149 11
9414 1&5-147 9
9405 133-150 4
9324 126—138 8
9315 144-133 7
9306 149-176 4
9304 137-181 6

K ll-a
9801 191—144 16
9403 178-165 12
9513 178—147 11
9423 132-115 10
9 4 1 4 183—159 9.
9 4 0 5 121—139 8
9234 135-158 7
9 2 2 5 141-144 6
9225 120-147 4
9 2 14 151-212 3

SERIA I
9612 109- 66 13
9 4 12 96- 91 13
9612 100- 96 13
9683 108- 96 12
9423 130- 97 10
9405 93-121 4
9324 85-86 8
9315 107-122 7
9306 102—126 6
9 0 0 9 83—117 0

I
I
I
I

—----- Ife........M 2-0 ÎN MINI
Fire^te^. în ~ repertoriul de 

reluări: anuale ale filmelor 
noastre clasice numai acest
2— 3 de la Koln ne mai lipsea. 
Ne lipsea și l-am avut (bine 
că nu l-am și văzut...) i 2—0 
pentru Dinamo cea dragă în 
minutul 9 I în deplasare I Chiar 
acolo pe terenul lui Overath 
și Flohe 1 După ce acasă n-a 
putut da decît un gol 1 Două 
goluri în deplasare, în primele 
10 minute I Pe contraatac I Vis 
curat, vis nebun I Și la urmă
3— 2 pentru ăilalți I în esență, 
filmul de anul trecut nu de 
la Marienbad ci de la Madrid, 
care Atletico a ajuns în finala 
Cupei... Ce să mai spui ? Sta
giunea cupelor internaționale 
s-a închis pentru noi, pose- 
dînd — ca în fiecare an — a-

Neskcns - 
rivalilor * 
noord, ast 
tuația din 
la Varșov 
cală era
— cum t 
ceva la B 
aceia care 
experiența 
după „mo 
suedezilor 
landezii (< 
,U“ Craio 
să fi juca 
în turul c 
flări", fat 
nești ale
— islanda 
(3—0 I — 
dială und 
de Nord

arbitru ? 
avut des-

pentru o 
care am 
frumoase 
vreau să

I 
I
I

ceeași bogată pa
noramă de filme i 
de la cele catas
trofice la cele 
strict realiste (vezi 
soarta Craiovei) 
pînă la suprarea- 
lismul de la Koln. 
Să fim patetici, 
buni, generoși ? Să 
fim răi, malițioși, 
dezabuzați, urlînd 
la arbitru, la soar
tă și la liberul

...Și dacă n-am fi
pre ce vorbi, în această dimi
neață !... Doar cele cîteva ima
gini de la „meciul secolului" 
Progresul — Rapid (în secolul 
acesta Rapid nu a jucat nici
odată cu Progresul în cadrul 
Diviziei B — după cîte știu), 
doar cele cîteva scene de noap
te cu un Răducanu parcă pe 
la centru și o ratare la poarta 
aceluiași ca pe vremea Iui Ca- 
ricaș, erau suficiente 
șuetă plăcută. După 
fi trecut la cele mai 
fete, măi, măi, măi, 
spun golurile europene în care 
v-aș fi propus spre contem
plare o selecție personală, în- 
cepînd cu șutul fantastic al 
lui Blohin în meciul de la 
Frankfurt, golul lui Mathă din 
dribling la Liverpool, minu
năția de boabă a lui Altafini. 
lăsînd la urmă, pentru a ajun
ge în transă*,  cele trei goluri 
ale lui Gerd Muller în poarta 
Magdeburgului. Astea ca ima
gini. Ca idei, v-aș propune i 
excepționala impresie lăsată de 
toate echipele olandeze (la 
care aș adăuga, azi, perfor
manța Barcelonei lui Cruyff și

o vară. E 
bază ale 
fot’'-al iști ct 

Dar 
logica și ■ 
minutul 9 
noastră d 
buni la ! 
să ajung 
U.E.F.A., 
sat > ■ fa< ț ie.

CORESI
Adi leh 

87 — Plo 
priviți lac 
acest ochi 
articolul 
„desuet" 
răspund
derna d-v 
tivitate 
sportiv, n 
gret d( 
d-voastră 
schimb di 
pînă la 1;

Ion Sor 
- Tg. Jh 
articolul < 
la inimă 
vun 
mai 
tiv ?

I« Nu odată s-o arătat că jucătorii pot 
ușura misiunea arbitrului, dar câ, în 
aceeași măsura, arbitrajul contribuie fa

I reușita spectacolului fotbalistic sau, dim
potrivă, se face și el vinovat de deteri
orarea lui. Referindu-se la meciul dintre 
F.C.M Reșița și Universitatea C’uj-Na- 

Ipoca, observatorul federal Anton lanițâ 
insistă asupra rolului pe care l-a avut 
arbitrajul competent al lui Gheorghe Po- 
povici (notat cu 10), Io desfășurarea la 

Iun ridicat nivel tehnic și spectacular al 
jocului, ..printr-o prezență mereu pe fază, 
prin decizii prompte și corecte, prin

preocuparea 
Și totuși, sc 
torul federa 
moment de 
arate carton 
care ar fi a 
tonaș și, de< 
Arbitrii nu 
mentali și, 
cartonașelor, 
s-o țină j‘uc< 
tr-o comport 
cartonaș.

C Și atți 
obținut nota 
observatorilo

IIJDO LA CAMPIONATELE MON-
0|ALE UNIVERSITARE core 

s-ou desfășurat Io Bruxelles, au 
particîpaț și doî studenți din țara 
noastră : Gheorghe Dumbravă (cot.
grec) și Tîberiu Solomon (cat. semigrea). 
In primele treî meciuri, Dumbrava î-a 
învins pe H. Kikuchy (S.U.A.) prin yusei» 
gachi (superioritate tehnică) și pe A. 
Gilepsi (Anglia) ș; K. Mornir (Iugoslavia) 
prin ippon. In timpul partidei cu judoka 
iugoslav, Dumbrava s-a accidentat. Cu 
toate acestea, el a intrat pe salteaua d«> 
concurs și în duelul cu polonezul J. 
Urbanovîci, de care a fost, însă, depășit 
prin yusei-gachu Astfel, Gheorghe Dum
bravă s-a clasat pe locul VII. « „CUPA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI- șl „CUPA 
FEMINA", două competiții care au reunit 
la start numeroși Juniori*  șl fete din aso
ciațiile și cluburile sportive din Capi
tală. Printre învingători : cat. ușoară — 
I. Marian (Șa. sp. 1), cat. mijlocie — 
V, Gotescu (Șc. sp. Energia) șl cat- 
semigrea — Gh. Brâileanu (Șc. sp. Ener
gia); ia fete, locul I la toate catego
riile o revenit sportivelor de la Olimpia, 
orintre core Teodora Subțirica (cat. 
ușoară). Carmen Ionesco (cat. semlmii- 
locie) și Anuța Icncu (cat. grea). Pc 
echipe primul loc la juniori o fost ocu 
oat de Șc. sa. Energia 38 p, iar la fete 
- Olimpia 28 p.

MODELISM

F. C. !
Joi j3 Sil 

rario și-a 
noastră, 
12 000 de sp 
pel locale 
Încheiat la 
lurile mart

SIMBATA Șl DUMI- 
NICĂ va avea loc, pe

noua pistă circulară de automodele o 
bazei sportive Semănătoarea din București,
campionatul republican de automodele. 
întrecerile se anunță deosebit de spec
taculoase, fiind vorba de automodele care
pot depăși viteza de 200 km pe oră.
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DUPĂ ELIMINAREA ECHIPELOR NOASTRE DIN CUPELE EUROPENE
9...

COMPLETĂRI LA CRONICA DE LA KOLN
• Cum s-a ajuns Ia eliminarea Iui Dinu © împrejurările marcării 
golului victoriei gazdelor • Explicații pentru calificativul acordat arbi

trajului

-trei goluri 
F la Feye- 

■ență !...), si- 
meciului de 
Gwardia lo- 
cu 4—0 (I I I 
i părut așa 
â propos de 

să 
jiul 
?). 
dea
fi sunat ca 
Aatvidaberg 
lin Helsinki, 
-ile „dezum- 
legile ome- 
îței.i R.D.G. 
:oția—R.D.G. 
Cupa Mon- 

Irlanda 
(2—0)... 

bilanț si 
cît de 

la nivel 
ca și

studiem 
polonez, 
norocul 
cu țin

.), 
iia
un 
ați

ub
ațională' 
isturnat

din vară 
ate de tur
nai. Am im- 
:ă sînt. cîte- 
ori. să le
așa, care 

ansat decît 
filmele de 
cinernat.ee i

Bnergem cu
— dacă în 

... Cu gura 
să-i
F.C. 

nala 
m și

urăm.
Koln 

Cupei 
noi o

Democrației 
jr că dacă

Pele cu 
„afacerist", 
oaie apare 
. Ca să vă 
:instit, mo- 
ă de emo- 
unui mare 
să-mi re- 

Optica 
neîntă, în 

I lui — da, 
Bopoase". 
Republicii 1 
Jre bine că 

mers

Post-cronica confruntării retur 
F. K. Koln — Dinamo îșf propune, 
in rândurile ce urmează, citeva ne
cesare completări și precizări în 
același timp. Prima se referă la 
unul dintre momentele cu o pon
dere mare în desfășurarea întîlni- 
rii disputată marți seara pe tere
nul formației vest-germane. Este 
vorba de eliminarea lui Dinu, dic
tată în min. 60. Cum. s-a ajuns la 
o asemenea decizie ? Iată pe scurt 
faptele : in min. 58, gazdele au 
obținut egalarea prin Neumann. A- 
cest lucru a făcut ca starea de 
tensiune a jocului să se ridice la 
o asemenea cotă, incit jucătorii 
ambelor echipe să nu-și mai poată 
controla nervii. Cei care au dat 
insă tonul manifestărilor de ne- 
sportivitate au fost fotbaliștii gaz
dă. Astfel, in min. 60 Lucescu este 
faultat grosolan la mijlocul tere
nului de Zimmet și rămine la pă- 
mint așteptind asistență medicală. 
Arbitrul dictează lovitură liberă de 
pe lacul infracțiunii ; dar, inainte 
ca aceasta să fie executată, Cullman 
s-a îndreptat spre Lucescu lovin- 
du-l și trăgindu-l de păr, in timp 
ce acesta mai era încă intins pe 
gazon. Sesizind faptul. Dinu s-a 
repezit imediat la jucătorul vest- 
german căruia i-a aplicat o lovi
tură. Pe Dinu l-a lovit, după aceea, 
Flohe și de aici s-a iscat o buscu
ladă. Cind spiritele s-au liniștit, 
arbitrul a hotărit — regulamentar 
— eliminarea de pe teren a lui 
Dinu, dar s-a făcut că n-a obser
vat și infracțiunile, la fel de grave, 
comise de Cullman și Flohe, care 
meritau și ei un cartonaș roșu și 
cărora nu le-a tost arătat nici mă
car cel galben !

O a doua completare se cuvine 
a fi făcută in legătură cu faza go
lului care a decis calificarea lui 
F. C. Koln în turul următor al 
Cupei U.E.F.A. In min. 72, la un 
atac al gazdelor, Sătmăreanu a tri
mis mingea in corner. A executat, 
de pe partea stingă, Lauscher —

v-a
iteți, deci, 
Căci ce e 
u 46i emo-

HEGOR

STEAGUL ROȘU A PĂRĂSIT
NEONORABIL CUPA U.E.F.A.!
Steagul roșu a părăsit cu frun

tea în pâmînt turul al doilea din 
Cupa U.E.F.A., după un scor ge
neral jenant, 1—10, si zero puncte, 
în compania lui Hamburger S.V.

SBITRAJ
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avut un 
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lat ea 
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ndu-se
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pontă trebuie 
I. evîtînd, prin- 
el de-al treilea

I fluierului*  ou 
I — din partea 
Re vorba de 
imia Rimnicu 
Mare) și de

Constanța — Politehnica 
lași: M. MORARU. ajutat de I. 
Chiriță și N, Cursaru (toți din 
Ploiești) ;

Politehnica Timișoara — U.T.A. : 
C. BARBULESCU, ajutat de M. 
Cîțu și V. Torna (toți din Bucu
rești).

De mai multă vreme, la forma
țiile; noastre divizionare s-a ob
servat că repunerea mingii în joc 
de la marginea terenului (autul) 
și-s pierdut foarte mult din efica
citate ; In majoritatea cazurilor, a- 
ceastă execuție tactică a devenit o 
simplă formalitate, lipsită de scopul 
fundamental, acela de punere a 
echipei in atac. Pentru a se crea 
situații favorabile de marcare, 
este necc'ar ca aceste aruncări 
să se efectueze în baza unor 
scheme tactice însoțite — even
tual — de elementul surpriză și 
de mișcări Înșelătoare colective. 
O schemă tactică bine însușită la 
aruncările de la margine poate 
ajunge la un mare grad de efica
citate și creează multe dificul
tăți apărătorilor adverși. egale cu 
acelea ale diferitelor combinații 
efectuate de atacanti in zona de 
finalizare, in careul de 16 metri.

Este elocvent faptul că fun
dașii echipelor noastre, văzind 
scăzuta eficiență a aruncării de
la tușă. preferă să trimită de 
zeci de ori mingea in afara tere
nului — creind astfel un avan
taj adversarului — dar care, 
practic, nu prezintă un pericol. 
La formațiile valoroase recunos
cute ,pe plan european cum ar fi 
Ajax, Bayern Miiuchcn, Atletico 
Madrid etc., fiecare repunere de 
la margine — efectuată, mai ales, 
la 20—25 m de poarta adversă — 
reprezintă startul unei veritabile 
acțiuni ofensive, datorită procen
tajului ridicat de 75—80% de ră- 
mînere în posesia mingii a echi
pei care beneficiază de aruncarea 
respectivă. Și explicația este sim
plă ; în clipa în care executantul

Ltlda U.T.A. - 
Iriza, fiind vor
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0 exonerat de 
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lot la stadion, 
ne începere a 
I indicaț-a Co
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ia cabine, CU CEL PUTIN O JUMĂTATE 
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LUI î

A Apreciind ca ,,bun spre loarte bun" 
arbitiajul lui I.. Rus, in meciul Steaua — 
F.C. Constanța, Mihai Tânăsescu ii re
proșează totuși conducătorului jocului 
faptul că i-a arătat lui Smarandache 
cartonașul galben. în loc de cet roșu, 
la o „intrare a acestuia, cu intenția de 
a-și scoate adversarul din joc".

a Atit observatorul federal Ion Mari
nescu, cit șl arbitrul N. Rainea remarcă 
buna organizare o meciului Ctsimia Rim- 
nicu Vilcea — Olimpia Satu Mare. N. 
Bainea face o mențiune și asupra bunei 
comportări tehnice ți disciplinare a Iul 
Tătaru. Ne bucură I

A Un singur ceas este valabil : cel al 
arbitrului. Un meci nu este condus după 
celelalte ceasuri de pe stadion, orlcît de 
renumite ar fi mărcile lor. Arbitrul Tu- 
dorel Leca tși manifesto, de aceea, ne
mulțumirea față de interpelarea parcare 
i-a făcut-o după jocul C.F.R. Cluj-Napoca 
— Politehnica lași, antrenorul oaspeților, 
llie Oană, ’ cate i-0 reproșat eă a Șuie
rat slîrșitul partidei cu două minute mai 
devreme. De altfel, de ce s-ar pune atîta 
preț pe presupusul minut sau doua mi
nute care ar mai fi de jucat după alt 
ceas decit acel al conducătorului jocu
lui ?

Jack BERAR1U

IU - 
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tul în 
lut-o a 
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Partida

1-1, prin go
li (min. 32,

OPERARIO (BRAZILIA) 1-1 (1-1)
din 11 m) și Popescu (min. S4). Cu 
prilejul acestei partide a avut loc și 
festivitatea retragerii din activitatea 
competlțlonală a fotbalistului Ion 
Flichiș, care timp de 17 ani a evoluat 
sub culorile clubului sibiaiv (Hie 
NESCU — corcsp. jud.) 
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Extragerea I : Cat, 2 > 4,45 va
riante a 10.567 lei ; a 3-a I 11,20 
a 4.199 iei ; a 4-a t 31,80 a 1.479 
lei ; a 5-a ț 148,95 a 316 lei ; a 
6-a ! 194 a 242 lei.

REPORT CATEGORIA I î 
407.605 lei.

Extragerea a Il-a : 
variante a 26.072 lei 
3.493 lei ; Dl 11,35 
E : 52,45 a 696 lei . _ . _
a 251 lei: X: 1.663,90 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
183.984 lei. 

Cat. B i 1,40 
; C : 10,45 a 
a 3.216 lei ; 

; F : 145,60

autorul golului de la București — 
înalt îti careu. Dobrâu a respins în 
afara suprafeței de pedeapsă, dar 
balonul a fost interceptat de Ove- 
rath care a șutat spre poartă. Pe 
traiectoria sa balonul l-a intilnil pe

Portarul dinamovist Constantinescu respinge un atac advers, în 
disputa directă cu D. Miiller fi sub privirile lui Neumann

D. Muller, complet demarcat în a- 
propierea careului mic ; jucătorul 
vest-german a făcut o preluare 
scurtă și a șutat dintr-o poziție ex
celentă, făcind inutilă intervenția 
lui Constantinescu.

în sfirșit, citeva cuvinte ce se 
impun adăugate calificativului de

în condițiile unui handicap, 
practic, insurmontabil, manșa dis
putată la Brașov n-a .mai însem
nat decît ocazia unei revanșe. O 
mai judicioasă distribuție a jucă
torilor în teren (cu Rusu în pos
tură de fundaș lateral stînga și 
Mateescu mijlocaș de acoperire cu 
veleități ofensive), o voință colec
tivă vizibilă, forma regăsită a lui 
Gyorfi, prima vioară în ansamblul 
brașovean, au transformat acest 
meci, dacă nu în succesul sperat 
de cei 12 000 de spectatori. într-o 
întrecere normală, echilibrată, 
spectaculoasă. Steagul roșu a avut 
mai multe virtuți decît în cam
pionatul intern, supunînd 20 de 
minute unui asalt masiv poarta 
adversă. Randamentul acestei pe
rioade, cu 7 șuturi sănătoase pe 
spațiul porții, s-a tras dintr-o su
pralicitare a posibilităților Jucă
torilor, după care a venit refluxul, 
„înghețarea" ritmului la cote me
dii, primirea a două goluri și ce
darea în final, în fața unei echi
pe mature și egale pe toată du
rata partidei. Bineînțeles, se poate 
vorbi de cele trei bare brașovene, 
de forma portarului Kargus, etc. 
Esențial rămine însă, spiritul de
fetist din prima întîlnire, inferio
ritatea tehnică și fizică, în gene
ral, lacunele Steagului roșu care 
s-au văzut și în meciul retur : 
moral plăptnd, capacitate fizică 
necorespunzătoare. Steagul roșu a 
părăsit neonorabil Cupa U.E.F.A.

Ion CUPEN

PE MICUL ECRAN
SIMBATA. ORA 14.30 — FOTBAL : F.C. Argeș — F.C.M. Reșița (Di

vizia. A) — transmisie direct» de la Pitești ; ora 1S.15 : fotbal — SC. 
Magdeburg — Bayern Mimchen (C.C.E.), selecțiunl Înregistrate de ia 
Magdeburg.

DUMINICA, ORA 1S.50 — POLO : Rapid — Dinamo (derbyul cam
pionatului național) — transmisie de la bazinul acoperit Floreasca ; ora 
16.10 : fotbal — rezumat înregistrat din meciurile retur ale optimilor 
cupelor europene Interclubun : ora 22 05 : fotbal — Steaua — Sportul 
studențesc (Divizia A. rezumat Înregistrat).

ARBITRII ETAPEI DE DIVIZIA B
P. Neamț — 
(București) «

" ’ T.

SERIA I : « Ceahlăul
Chimia Brăila : T. Istrate , . . ___
Celuloza Călărași — Știința Bacău : 
Urdea (București) • C.S.M. Suceava — 
Retonul Săvinești: V. Topan (Cluj) • 
C.S.U. Galați — Oțelul Galați: V. Palo- 
descu (Golați) • Progresul Brăila — S.C. 
Tulcea : Gb. Limona (București) • S.C. 
Bacău — Metalul Ploperti: C. Dînulescu 
(București) • Constructorul Galați — Pe
trolul Ploiești: I. Puia (București) • Glo
ria Buzău — Unirea Focșani : N. Rainea 
(Bîrlad) O Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani : I. Cîmpeanu (Cluj).

SERIA A ll-A : Progresul București
— Eloctroputore Craiova : T. Leca (Brăila) 
• Metrom Brașov — Metalul București: O. 
Anderco (Satu Mare) • Autobuzul Bucu
rești - Dinamo Slatina : C. Teodorescu 
(Buzău) a Metalul Drobeta Tr. Severin
- S.N. Oltenița t l. Banciu (Sibiu) O 
Raord București — Automatica Alexan
dria : A. Ghigea (Bacău) $ Tractorul 

„arbitraj foarte slab", prestat de 
cehoslovacul Jelinek. Este foarte 
adevărat că acesta n-a apelat la 
decizii majore (de genul loviturilor 
de pedeapsă) împotriva echipei- 
noastre, că n-a acordat, să zicem, 
gazdelor goluri care să nu fi fost 
regulamentare și nici n-a refuzat 
dinamoviștilor vreunul din puncte
le înscrise. Cu toate acestea insă, 
maniera de a conduce jocul in te
ren a arbitrului Jelinek — creind 
tuturor convingerea unui subiecti
vism prost deghizat — a defavo
rizat in mod permanent și cu in

tenție pe Dinamo, sancționînd-o 
repetat pentru infracțiuni imagi
nare in scopul de a-i șicana' pe 
jucători, mai ales din momentul in 
care F. C. Koln era condusă cu 
2—0. Edificator este și faptul că 
fotbaliștii bucureșteni au primit în 
total șase cartonașe galbene 
(Dobrău, Sătmăreanu II, Deleanu, 
G. Sandu, D. Georgescu, Lucescu) 
pentru faulturi de joc și unul roșu 
(Dinu), in timp ce duritățile și 
ne sportivitatea gazdelor au fost tre
cute cu vederea și chiar încuraja
te, de vreme ce acestora nu li s-a 
dat nici măcar un singur avertis
ment !

Mihai IONESCU

ARBITRII ETAPEI DE DIVIZIA A
Olimpia Satu Mare — Dinamo : 

S. DRAGULICI (Drobeta Tr. Se
verin), ajutat la linie de Etn. Pău- 
nescu și 
Vaslui) ;

C. Săndulescu (ambii din

Tg. Mures — Chimia Rm. 
I. CHILIBAR, ajutat de

A.S.A.
Vilcea :
I. Constantin (ambii din Pitești) 
și M. Bădulescu (Caracal) ;

Univ. Craiova — C.F.R. Cluj- 
Napoca : C. MANUȘARIDE, aju-
tat de Gh. Retezan și I. Dancu ___
(toți din București) ;

Jiul 
TREA, 
Roșoga

— Steagul roșu : C. PE- 
ajutat de F. Coloși și I. 
(toți din București) ;

F.C.M. Reșița : 
ajutat de C.

București) și

ArgeșF.C.
N. PETRICEANU, ! 
Nlculescu (ambii din 
I. Rus (Tg. Mureș) ;

Steaua — Sportul
R. STÎNCAN, ajutat 
zea și A. Miinich (toți din Bucu
rești) ;

studențesc : 
de M. Bu-

.15“ Cluj-Napoca — F.C. Calați 7 
V. 1ACOB (Oradea) ajutat de O.

Brașov - 
(Brașov)

C.S.U. Brașov : Tr. Moarcăș 
,___,_ , • Oltul St. Gheorghe — Voința
București: T. Andrei (Sibiu) • C.S. Tirgo- 
viște - Metalul Mija : FL Anuțescu (Pi
tești) • Fiacăra Moreni — Gaz metan 
Mediaș : Alei. Groicvu (Constanța).

SERIA A III-A : • CT.R. Timișoara — 
Minerut Baia Sprie: Gh. Popovici (Bucu
rești) • Vulturii Textila Lugoj — Iad. 
sirmei G Turzii : Max. Popescu (Bucu
rești) • Metalurgistul Cugir — Corvinul 
Hunedoara : V. Ciocrlteu (Craiova) • 
Minerul Anina — U.M. Timișoara : N. 
Borna (Tîrnăveni) • Minerul Baia Mare 
— Mureșul Deva : M. Rotaru (lași) e 
Metalul Aiud — Minerul Moldova Nouă: 
Al. Pirvu (București) — se dispută la 
Hunedoara, terenul Metalului fiind sus
pendat • Arieșul Turda — F.C. Bihor : 
Gh. Vasilescu I (București) Șoimii 
Sibiu — Rapid Arad: Al. Ene (Craiova) 
0 Victoria Colan — Victoria Corel; M. 
Haimovici (București).

CUPEI ROMÂNIEI
Subiectul de față a mai fost și 

altădată în vizorul nostru. De 
fapt, cu fiecare nouă ediție a 
Cupei României sîntem obligați 
să relevăm același aspect nega
tiv i numeroasele 
divizionarelor 
nere cu mult 
nici măcar in 
mari planuri, 
greșit înțeleși 
mai mici merită toată stima și 
cuvintele de laudă pentru ambi
ția și interesul cu care se pregă
tesc pentru participarea lor în 
competiția nr. 2 a țării. Să recu
noaștem, pretutindeni, maratonul 
cupei face ravagii, răstoarnă cal
cule, mărind astfel șl mai mult 
cota de interes în jurul prețiosu
lui trofeu. Și la noi, la capătul 
drumului „Cupei României", iubi
torii fotbalului au gustat din plin 
spectaculoasele calificări și „în
coronări finale". Dar și-o fi cîș- 
tigat ea , 
mirea de 
prea

eliminări ale 
B de către parte- 
ir.ai modeste care 
vis nu și-au făcut 
N-am dori să fim 
t firește, echipele

,Cupa Romanici" denu- 
competiția K.O., însă 

.__  multe K.O.-uri ne duc la
concluzii deloc roze I în această 
toamnă „sufocarea" multor divi
zionare B. încă din etapa din 15 
septembrie și continuînd cu acelea 
din 15 și 30 octombrie, este simpto
matică. Lunga listă a eliminărilor 
cuprinde nume cum ar fi i Pe
trolul, Progresul București, C.F.R. 
Timișoara, Dinamo Slatina, Șoi
mii Sibiu, Minerul Baia Mare, 
Gloria Buzău, Metalul Plopeni 
(nota bene I — unele erau frun
tașe în Divizia A și emit pre
tenții — acum — de revenire, 
altele de promovare), C.S.M. Su
ceava, Știința Bacău, S. C. Tul
cea. C. S. Tîrgoviște, Oltul Sf. 
Gheorghe. Gaz metan Mediaș, Vul
turii Textila Lugoj

Ceea ce șochează 
„surprizele" le-au 
formații care erau 
time sigure" încă de la tragerea 
sorților. Deci, votul de blam pen
tru divizionarele B este și mai 
categoric. Apare clar și în acest 

etc.
este faptul că 
produs unele 
socotite „vic

Miclăuș 
(Arad) ;

(Timișoara) și I. Oprită

F.C.

PE TEMELE JOCULUI

ARUNCAREA DE LA MARGINE,
UN PROCEDEU NEGLIJAT

sezon o crasă ușurință în pregă
tirea și abordarea partidelor de 
cupă din partea unor echipe, ele 
crezînd că numai eu „o firmă 
rtiai cunoscută", cu o „carte de 
vizită" măi bogată se poate merge 
mai departe în cupă. Atitudinea 
aceasta față de o competiție pres
tigioasă și de mare amploare ni 
se pare foarte gravă și federația 
de specialitate, într-un fel, ar tre
bui s-o extirpe din rădăcini. Nu 
de alta dar fenomenul de ușu
rință sau indiferență, numiți-1 
cum vreți, apare și la fazele su
perioare ale competiției ceea ce 
duce implicit la amplificarea unei 
alte carențe prezente în fotbalul 
nostru, aceea de egalizare a va
lorilor, o egalizare realizată însă 
de sus in Jos !

Stelion TRANDAFIRESCU

ACTUALITATI
® ORA OFICIALA DE ÎNCE

PERE A MECIURILOR. Federa
ția- română de fotbal a stabilit 
următoarele ore de începere, de 
la data de 17 noiembrie, a parti
delor din campionat i Divizia A — 
ora 14 ; Diviziile B și C — ora 
11 ; Juniori — ora 13. De la a- 
ceastă dată, nu se mai admite 
nici o modificare de zi sau oră. 
Vor face excepție partidele tele
vizate (care vor avea Ioc sîmbăta) 
și cele din Diviziile B și C din 
orașele tinde sînt mai multe echi
pe divizionare (reprogramarea se 
va face la cererea echipelor res
pective).

• PARTIDA AMICALA i PRO
GRESUL BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 2—1 (0—1). întîl- 
nirea amicală dintre formațiile 
bucureștene Progresul si Voința 
s-a încheiat cu rezultatul de 2—1 
în favoarea primei echipe, în 
urma golurilor marcate de D. 
Ștefan (min. 53 din 11 m), Paraș- 
panu (min. 80), respectiv Iordaehe 
(min. 40).

MODIFICĂRI ÎN COMPONEN
ȚA COLEGIULUI CENTRAL DE 
ARBITRI. Biroul federal a elibe
rat — la cererea sa — pe tovară
șul George N. Gherghe și a apro
bat cooptarea în Colegiul de ar
bitri a tovarășului Francisc Bal- 
muș (Galați). De asemenea. Bi
roul federal a stabilit ca Biroul 
colegiului să fie compus din ur
mătorii tovarăși : Simion Mîndreș 
— președrtAe, Gheorghe Limona 
și Che»art Ghemigean — vicepre
ședinți, Petru Tătar — secretar, 
Vladimir Grosu — responsabil 
comisia observatori, Nicolae Lă- 
zărescu — responsabil comisia dis
ciplină, Vasile Dumitrescu, 
Pi.șcarac și Marin Cristca 
membri.

Lă-

Ion

șe pregătește să repună mingea în 
joc, cel puțin 3—4 jucători se gă
sesc în continuă alergare, câutînd. 
prin mișcări înșelătoare, de deru- 
tare. să se demarce continuu, să 
se desprindă de adversarul direct, 
ceea ce face ca cel măi bine pla
sat să aibă posibilitatea inițierii 
imediate a acțiunii ofensive.

La echipele noastre ignorarea 
acestui procedeu, duce la fragmen
tarea cursivității jocului si. Im
plicit, la diminuarea spectacolului 
sportiv. Rareori. în timpul unor 
meciuri, am văzut preocupare din 
partea jucătorilor pentru a cistiga 
duelul cu fundașii adverși la arun
carea de la margine. Lipsa de pre
ocupare și de efort pentru demar
care. inexistența acelor zvicniri 
în clipa execuțței autului, reintra
rea lentă în posesia balonului, nu 
înseamnă decît pierderea avantaju
lui luat. Sir.t și citeva excepții, ca 
Lucescu, Iordănescu, Kun, Dumi- 
trache, Crișan, Atodiresei, jucători 
care ne-au demonstrat că știu să 
re descurce în asemenea situații, 
dep!asîndu-se cu maximum de vi
teză pe zonele libere de teren, la 
aruncarea de la margine. Este de 
dorit ca și ceilalți component! ai 
formațiilor să exerseze la antrena
mente procedeele cele mai eficace 
pentru a face din aruncarea de la 
margine un adevărat avantaj. As
tăzi. cînd dinamica jocului a cres
cut, cînd tacticile defensive au 
devenit „modă", aruncarea de la 
margine nu mai poate fi eficace 
decît prin exersarea șl perfecțio
narea varietății schemelor tactice 
tipice pentru acest moment al io 
cui ui.

Gheorghe NERTEA

cinernat.ee


ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET FEMININ, INTENSA ACTIVITATE IN TENISUL MONDIAL
POLITEHNICA 

AU DEBUTAT
Deschiderea sezonului oficial 

internațional de baschet a fost fă
cută ieri seară în sala Floreasca, 
unde echipa feminină Politehnica 
București a întrecut pe Yukselis 
S. K. Ankara, în cadrul C.C.E. 
Avînd în față o formație foarte 
tînără. alcătuită în exclusivitate 
din eleve, campioana României a 
învins la un scor concludent i 
124—39 (72—22). Punctele studen
telor au fost înscrise de i Pruncu 
5, Pantea 18. Szabo 26. Szabados 
18, Demetrescu 3, Predescu 4. 
SavU 6, Taflan 20. Ciocan 10, Tita 
14. Pentru oaspete, cele mai multe 
puncte le-au înscris Kirlioglu 12 
și Sidal 9.

Au arbitrat i A. Arabadjian 
(Bulgaria) și M. Cziffra (Ungaria). 
Returul la 14 noiembrie la An
kara.

★
Și echipa feminină I.E.F.S. a 

debutat cu succes în ediția inau
gurală a „Cupei Liliana Ron- 
chetti" (care înlocuiește „Cupa cu
pelor"). Evoluîr.d în Spania. în 
localitatea La Coruna, studentele 
au cîștigat cu scorul de 60—49 
(30—26) întîlnirea cu formația lo-

CUPA EUROPEI-PE ECHIPE 
DOMINĂ SEZONUL ATLETIC 1975

Recent au avut loc, la Zagreb, 
reuniunea anuală a consiliului 
Asociației Europene de Atletism 
și al 29-lea Congres de calendar. 
Cu acest prilej A.E.A. a omolo
gat 7 recordur- europene (printre 
care 6 sînt și mondiale. însemna
te de noi cu x) : 3 000 m — 7:35,2«
B. Foster (M Britanie), 3 000 tn 
obsi. — 8:15,2 A. Gaerderud (Su
edia). ciocan — 76,66 m» A. Spi
ridonov (U.R.S.S,). 2 ore marș — 
27 154 m> B Kannenberg (R.F.G.), 
30 km marș — 2.12:580« Kannen
berg, 60 m femei — 7,2« Andrea 
Lynch (M, Britanie), 400 m femei 
— 49.9x Irena Szewinska (Polo
nia). Au fost omologate, de ase
menea. patru recorduri de juni
ori si opt recorduri europene de 
junioare.

Din bogatul calendar de con
cursuri ale anului 1975. care a 
fost concretizat la Zagreb, reți
nem, printre altele, următoarele 
competiții, e Cupa Europei — 
Bruno Zauli pe echipe s elimina
toriile pentru formațiile masculi
ne (14—15 iunie) la Lisabona si 
Atena. Reprezentativa României 
evoluează în capitala Greciei, a- 
lături de Austria, Bulgaria. Da
nemarca, Grecia, Luxemburg și 
Norvegia. Pentru semifinale se 
califică primele trei clasate. Se

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
NUMEROASE CALIFICĂRI DECISE LA MARE LUPTĂ

Șl I.E.F.S. 
VICTORIOASE 

cală G.E. Tabaquero. Punctele în
vingătoarelor au fost marcate de 
Portik 16, Basarabia 11, Balai și 
Giurea cite 8, Epure 7, Mihafic 6, 
Nanu și Steinberg cite 2. Returul 
va avea loc miercuri 13 noiem
brie, la București.

★

Alte rezultate în cupele euro
pene i „Cupa Liliana Ronchetti" 
(feminin): Minior Pernik — Stan
ds Milano 77—57 (49—24) ; Cupa 
cupelor (masculin): Dudelange 
(Luxemburg) — Dukla Olomouc 
61—76, Lugano — Racing Anvers 
86—99, Guizires (R.A. Egipt) — 
Juventud Badalona 51—69, Embassy 
All Stars (Anglia) — Leverkussen 
77—65, Soina Stockholm — Kark- 
klla (Finlanda) 87—57, Maccabi 
Ramat Gan — ABC Viena 113—80, 
Honved Budapesta — Seker An
kara 89—67.

LUDMILA TURIȘCEVA - SPORTIVA LUNII OCTOMBRIE
FARIS, 7 (Agerpres). — Juriul 

Academiei de Sport din Paris a 

mifinalele sînt programate la 12 — 
13 iulie, la femei, la i Luden
scheid (R.F.G.), Sofia și Budapesta 
(Franța, România, Ungaria, URSS 
si două echipe calificate de la 
Osijek și Madrid), iar la bărbați 
la î Torino, Leipzig și Londra. Fi
nalele vor avea loc la Nisa la 
16—17 august • Cupa Europei la 
probe combinate (finalele la Byd
goszcz, în Polonia, la 6—7 sep
tembrie) are programate semifina
lele la 19—20 iulie, la Banska Bis- 
trica (Cehoslovacia), Barcelona șl 
București (Austria, Bulgaria. Ita
lia, Iugoslavia, România, U.R.S.S. 
și R F. Germania la decatlon ; 
aceleași dar cu Finlanda în locul 
R. F. Germania la pentatlon). • 
Campionatele europene de sală au 
loc la Katowice (8—9 martie), iar 
campionatele europene de juniori, 
la Atena (22—24 august). • Jocu
rile Balcanice ; crosul — la Băile 
Felix (29 martie). J.B.A. seniori — 
la București (8—10 august) și J. B. 
juniori — la Karlovaț, în Iugo
slavia (26—27 iulie), e In 1975 re
prezentativele de seniori ale Ro
mâniei susțin meciuri cu R.D.G. 
și Marea Britanie (F) la Dresda 
(21—22 iunie) : cu R F. Germania 
(F) în deplasare, la 30 august; cu 
Italia și Spania (B), la Roma 
(25—26 iunie).

COLOCVIUL EUROPEAN
La Paris, între 25 și 30 noiem

brie, va avea loc un colocviu al 
antrenorilor de tenis (cîte unul 
din fiecare țară) din Europa. Pe 
agenda lucrărilor figurează trei 
puncte l 1. organizarea tenisului în 
țările de pe continentul nostru ;
2. probleme de metodică privind 
selecționarea și pregătirea copiilor 
și juniorilor pentru tenisul de 
performanță ; 3. probleme ale ac
tivității jucătorilor fruntași. Par-

„MARELE PREMIU
PARIS (Agerpres). — Consiliul 

internațional de tenis, reunit la 
Paris, a hotărît ca, Incepind din 
anul 1975, turneele pentru „Ma
rele premiu FILT“, să fie deschi
se tuturor jucătorilor, inclusiv ce
lor care participă la campionatul 
american inter-orase (WTT). A- 
ceastă decizie obligă Federația 
franceză să-și revizuiască poziția 

atribuit gimnastei sovietice Lud
mila Turișceva titlul de cea mai 
bună sportivă din lume pe luna 
octombrie. După cum se știe, la 
recentele campionate mondiale 
de la Vama, Ludmila Turișceva 
a cucerit titlul mondial la indi
vidual compus și două medalii 
de aur la concursul pe aparate.

KORCINul
s-a Îmbolnăvit
MOSCOVA (Agerpres). — Cea 

de-a 20-a partidă a meciului de 
șah dintre marii maeștri sovie
tici Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi a fost aminată din cau
za îmbolnăvirii lui Viktor Korci
noi. După 19 partide, scorul este 
de lO’/j—8’/-> puncte în favoarea 
lui Anatoli Karpov.

TENTATIVA
LUI RITTER A EȘUAT

CIUDAD DE MEXICO (Ager
pres). — Ciclistul danez Ole Ritter 
a eșuat în tentativa sa de dobo- 
rîre a recordului mondial al orei, 
tentativă efectuată pe velodromul 
olimpic din Ciudad de Mexico. 
Ritter a acoperit în 60 de minute 
doar 48,739 kilometri. în timp ce 
recordul lumii stabilit pe același 
velodrom de belgianul Eddy 
Merckx este de 49.431 km.

AL ANTRENORILOR
ticipanțil vor prezenta comuni
cări și diferite filme.

Forul român de resort va fi 
reprezentat de antrenorul Dumi
tru Viziru.

La ultima adunare a Comitetu
lui de conducere a Federației in
ternaționale de Tenis s-a hotărît 
numirea secretarului general al 
federației noastre de specialitate, 
Alexandru Lăzărescu, ca membru 
al Comitetului de amatorism din 
cadrul F.I.L.T.

f.l.l.T." - OPEH
față de jucătorii din WTT. După 
cum se știe, ta sezonul trecut, 
federația franceză nu i-a admis ta 
turneul de la Roland Garros pe 
jucătorii aflați sub contract cu 
WTT.

DIN TARILE SOCIALISTE
u. R.5. s. PE URMELE OLGĂI KORBUT

In rindurile copiilor din orașul 
Grodno (R.S.S. Bielorusă) se bucu
ră de o mare popularitate Școala 
sportivă de elevi. Sute de fete și 
băieți frecventează cu asiduitate 
numeroasele ei secții. în special, 
gimnastica sportivă exercită o 
mare atracție asupra școlarilor. în 
această secție au activat gimnaste 
renumite ca Elena Volcețkaia, 
campioană pe echipe ia Olimpiada 
de la Tokio, și tripla campioană o- 
limpică, populara sportivă Olga 
Korbut.

în 1964, micuța Olga. în vîrstă 
de 10 ani, a pășit pragul Școlii

R.S.F. lugodrâ OLIMPIADA DE ȘAH A MUNCITORILOR
La Poreci, pitoreasca localitate 

de pe coasta dalmațiana, gazdă în 
atîtea rinduri a celor mai mari tur
nee de șah din lume, se organizea
ză în aceste zile cea de a doua 
Olimpiadă de șah a muncitorilor 
din Iugoslavia. Prezența este in
tr-adevăr impresionantă : peste 100 
de echipe și 600 de șahiști din toa
te colțurile țării. în felul acesta, 
evenimentul constituie una dintre 
cele mai mari manifestări de acest 
fel din Iugoslavia. Regulamentul

TURNEE INTERNATIONALE
EDINBURG. Cupa Dewar, turul 

2 i Franulovici — Gebert 6—3, 
6—3; feminin i Giscafre — Coles 
6—4, 7—6 ; Wade — Nagelsen 6—1, 
6—0 ; Julie Heldman — Virginia 
Ruzici 6—0. 6—4.

STOCKHOLM : Turul 21 Borg
— Gerken 1—6, 6—1, 7—6 ; Okker
— Hewitt 7—6, 6—3 ; Ashe — Mo
lina 4—6, 6—1, 6—2 ; Vilas — Ro
drigues 6—3, 7—5; Ramirez —
Pasarell 3—6, 6—1. 6—4 ; Orantes
— Borowiak 7—6, 6—2 ; V. Amrl- 
traj — Rahim 6—3, 7—6 ; Koch — 
Dibbs 6—0, 6—0 ; Solomon — Lloyd
4—6, 7—5, 6—2.

HONG KONG. Optimi de fina
lă I Newcombe — Kronk 6—3, 6—4; 
Taylor — Crealy 6—4, 6—4 ; Poh- 
mann — Stolle 6—3, 6—4 ; Tanner
— Crombes 6—1, 6—4 ; Rosewall
— Estep 6—3, 3—6, 6—5 (ab.) I 
Parun — Ball 7—5, 8—6.

sportive de elevi din Grodno cu 
dorința „să învețe de la Volceț
kaia", iar acum fetițele din acest 
oraș se înscriu „să învețe de la 
Korbut". Și acum campioana o- 
limpică își continuă antrenamen
tele în aceeași sală unde și-a în
ceput cariera sportivă.

Activitatea se desfășoară sub 
conducerea unor antrenori experi
mentați, printre care Renald Knîș 
și Elena Volcețkaia, fosta lui ele
vă. în cele două mari săli, copiii 
practică cu pasiune acest frumos 
sport care este gimnastica spor
tivă.

concursului admite participarea 
fiecărei echipe cu patru jucători 
și două rezerve, iar dreptul de joc 
îl au numai salariații instituțiilor 
ale căror echipe se prezintă la „O- 
limpiadă" sub titulatura respecti
vă. Evenimentul are un ecou deo
sebit, televiziunile din Zagreb și 
Ljubljana sînt prezente zilnic cu 
camerele de luat vederi pentru a 
populariza șahul, sport care, ca și 
fotbalul și baschetul, este foarte 
îndrăgit.

Gu meciurile desfășurate marți 
și miercuri, cupele europene la 
fotbal au intrat într-o nouă etapă. 
Pentru formațiile din C.C.E. și 
Cupa cupelor. înaintea desfășură
rii partidelor din „sferturi", ur
mează o pauză pînă la primăvară, 
iar pentru echipele din Cupa 
U.E.F.A. optimile de finală vor fl 
jucate la 27 noiembrie și 11 de
cembrie.

In C.C.E., cel mai important 
meci s-a desfășurat la Magdeburg 
între echipa locală și Bayern 
Munchen. Partida, urmărită de 
35 000 de spectatori, nu a fost 
de un nivel tehnic deosebit, ea 
rezumîndu-se la o lupta dusă pînă 
la epuizare. Au învins oaspeții cu 
2—1 (prin golurile lui Gerd Muller 
în min. 22 și 53. respectiv Spar- 
wasser în min. 56). Două declarații 
după acest joc sînt semnificative. 
Udo Lattek, antrenorul bavarezi
lor, spunea că echipa sa a cîștigat 
meciul grație tacticii folosite sl 
bineînțeles, datorită lui Muller, 
autorul a 5 goluri în cele două 
meciuri 1 Antrenorul Krugel. de

TRAGERE» LA SORȚI 
PENTRU TURNEUL OLIMPIC 

A FOST AMINATĂ
Tragerea la sorti oentru olco- 

tuirea grupelor pentru prelimi
nariile turneului olimpic la fot
bal (Montreal — 1916), care ur
ma să oibâ loc ieri, lo Roma, o 
fost aminată oentru 29 noiembrie. 

la Magdeburg, menționa că lipsa 
lui Pommerenke și Tyll a fost 
hotărîtoare.

Feyenoord Rotterdam nu a pu
tut rezista Ia Barcelona, unde 
echipa lui Cruyff a cîștigat cu 
3—0 (cele trei goluri fiind mar
cate de Rexach). Firește, C.F. Bar
celona se anunță drept una dintre 
candidatele Ia finală. Surprinză
toare este victoria lui St. Etien
ne la Hajduk Split (5—1. după 
prelungiri), după ce fotbaliștii 
iugoslavi ciștigaseră cu 4—1 me
ciul din tur. Olympiakos Pireu a 
cîștigat cu 3—0. dar nu s-a ca
lificat deoarece a pierdut primul 
joc cu Anderlecht cu 1—5.

în Capa capelor, eliminarea lui 
F.C. Liverpool de către Ferenc- 
varos constituie cea mai mare 
surpriză. Aici, calificarea a fost 
decisă de golul marcat in depla
sare. ca si tn partida dintre Ben
fica și Carl Zeiss Jena.

în Cupa UU.A„ două califi
cări au fost hotărîte în urma lo
viturilor de I» 11 mi Dynamo 
Dresda s-a calificat cu 4—3 la 
penaltyuri. după ce meciul s-a 
încheiat cu 1—0 în favoarea lui 

---------- ECHIPELE CALIFICATE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : S.C. Anderlecht, Ruch Chorzow. Bayern 

Munchen, Atvidabe^g F.F., C.F. Barcelona, St. Etienne, Ararat Erevan, Leeds 
United.

CUPA CUPELOR • P.S.V. Eindhoven, Bursaspor, Benfica Lisabona, Malmo 
F.F., Steaua roșie Belgrad, Reni Madrid. Dinamo Kiev, Ferencvâros Budapesta.

CUPA U.E.F.A. : F.C. Amsterdam, F.C. Koln. Dynamo Dresda, Fortuna Dus 
seldorf, Dukla Praga, Partizan Belgrad, Twente Enschedem, Velez Mostar, Derby 
County, Hamburger S.V., Juventus Torino, Napoli, Borussia Monchenq’adbach. 
Rec’ Zaragoza, Ajax Amsterdcm sau F.C. Anvers.

in aceasta competiție, tragerea la sorți a meciurilor din ,,optimi" are Icc 
azi, la Zurich.

Dinamo Moscova (în tur 0—1), iar 
Derby County a eliminat pe Atle
tico Madrid (5—4) scorul după 90 
de minute și după prelungiri fiind 
de 2—2, ca și în tur.

ULTIMELE REZULTATE
Iată rezultatele care nu au a- 

părut în numărul nos’ru de ieri i
C.C.E.  i Leeds United — Ujpesti 

Dozsa 3—0 (în tur 2—1) ; St. Eti
enne — Hajduk Split 5—1 (în tur
1— 4) :

CUPA CUPELOR i Benfica Li
sabona — F.C. Carl Zeiss Jena 
8—0 (în tur 1—1) ;

CUPA U.E.F.A. i F. C. Amster
dam — Internationale 0—0 (în tur
2— 1) ; Molenbeek — Twente En
schede 0—1 (In tur 1—2) : Atleti
co Madrid — Derby County 4—5 
la loviturile de la 11 m. 2—2 după 
90 de minute și prelungiri (în tur 
2—2) ; Juventus Torino — Hiber
nians Edinburg 4—0 (în tur 4—2) : 
F.C. Porto — Napoli 0—1 (în tur 
0—1) : Real Zaragoza — Grasshop
pers Zurich 5—0 (în tur 1—2). Me
ciul F.C. Anvers — Ajax Amster
dam se va disputa la 12 noiem
brie.

Polonia
Clubul central al olîmptanicilor, 

care ființează de mai multă vre
me la Varșovia numărind printre 
inițiatorii săi pe fosta atletă Ma
ria Kwasniewtka-Maleszewrka. me
daliată cu bronz la J.O. din 1936, 
în proba de aruncare a suliței, a 
fost reorganizat recent și are acum 
ca președinte pe Todeasz Ols- 
zanski, membru al Asociației scrii
torilor polonezi.

Clubul a luat amploare ta ul
tima vreme, reunind, in afara 
sportivilor care au reprezentat cu

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
tn C.E. de tineret U fotbal : Dane
marca — Scoția 0—•-
La Santiago de Chile, în -Cup*  Car
los Dittbom- ia fotbal: Argentina 
— Chile 2-41
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La Paris, în primul mec. In C.C.E 
la handbal masculin r U.C. Paris — 
V.f.L. Gummersbach 20—23 (S—13). 
Returul la 1 decembrie, la Dussel
dorf.

La Copenhaga, ta competiția euro
peană de tenis pe teren acoperit t 
Danemarca — Polonia 1—L după 
prima zi.
După patru runde, fa turneul candF 
daților la titlul mondial de șașkl 
(dame) conduce marele rnaeștru so
vietic Iser Kuperman cu 3% p. urmat 
de Harm Birsma (Olanda). Franklin 
Waldrin» (Surinam) și Ăndrîs An
dreiko (U.R.S.S.) — cu câte 2% p

La Varșovia în cea de a doua Sn-Hl- 
nire amicală de hochei pe gheață - 
Polonia — R.F. Germania 2-—S- Pri

CLUBUL OLIMPIONICILOR
lorile Poloniei la diferite ediții ale 
Jocurilor Olimpice, o serie de per
sonalități din viața artistică, știin
țifică sau din alte domenii de ac
tivitate ce manifestă interes pen
tru viața sportivă.

Clubul central al olimpionicilor 
organizează reuniuni în care se 
discută diferite probleme ale spor
tului contemporan, ale mișcării o- 
limpice, scopul său principal fiind 
relevarea valorilor pozitive ale 
sportului, în general, ale olimpis- 
mului, in special.

mul meci : 9—1 în favoarea echipei 
poloneze.

La Moscova. în „Cupa ligii europene*  
la tenis de masă, U.R.S.S.—R.F. Ger
mania 4—3. Iată rezultatele : Sar- 
hoian — Leiss 2—0; Strokatov — 
stellwag 0—2; Zoia Rudnova — 
Ursula Hirschmiiller 2—0; Gomoșkov, 
Sarhoian — Leiss. Stellwag 1—2; 
Rudnova, Gomoșkov — Hirschmfiller. 
Stellwag 2—1; Sarhoian — Stellwag 
2—0; Strokatov — Leiss 1—2.

Campionatul U.R.S.S. de hochei pe 
gheață a programat partida derby 
dintre Dinamo Moscova și Spartak 
Moscova. Meciul s-a încheiat la ega
litate : 4—4.

în prima rundă a turneului de șah 
de la Priștina. marele maestru bul
gar Pîdevski a remizat cu Darie, re
zultat consemnat și în partidele Ma- 
slcî — Popov și Gasici — Tringov. 
Tvanovici a cîștigat la ȚetkovicL iar 
Vulevici l-a învins pe Farago.


