
ȘEDINȚA COMITETULUI
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EXECUTIV AL
în ziua de 11 noiembrie a.c. a 

avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.K., prezidată da 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Executiv a dezbătut și aprobat 
programul privind aprovizionarea 
populației pe acest an și în prima 
jumătate a anului 1975. Programul 
aprobat prevede cantități supli
mentare, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, la principalele 
produse alimentare, bunuri indus
triale de larg consum, combusti
bil etc., care să asigure aprovi
zionarea populației in bune condi- 
țiuni, pe tot parcursul perioadei 
respective. Odată cu aprobarea 
programului, Comitetul Executiv a 
stabilit să se ia măsuri energice 
de către organele de partid și de 
stat pentru distribuirea rațională 
șr buna gospodărire a produselor 
destinate consumului, pentru rea
lizarea unei aprovizionări ritmice, 
care să asigure zilnic cantitățile 
de produse necesare, acționînd, 
totodată, cu hotărire împotriva 
celor care manifestă tendința de 
a realiza stocuri nejustificate, 
dăunind astfel circulației normale

a mărfurilor. Lucrătorii din co
merț trebuie să-și îndeplinească 
obligațiile de serviciu în mod 
exemplar, să asigure buna servire 
a populației, să manifeste simț de 
răspundere in gospodărirea cores
punzătoare a bunurilor destinate 
consumului.

Comitetul Executiv a analizat, 
în continuare, modul cum se rea
lizează unele investiții în dome
niul industriei chimice și a sta
bilit să se ia in continuare mă
suri pentru scurtarea duratei de 
realizare a noilor obiective, elimi
narea cheltuielilor neeconomicoa- 
se și îndeplinirea întocmai a pa
rametrilor tehnico-economici pro
iectați.

Comitetul Executiv a ascultat o 
informare, prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
desfășurarea conferințelor județe
ne de partid și pregătirea Con
gresului al XÎ-Iea al partidului. 
Comitetul Executiv și-a exprimat 
satisfacția pentru modul in care 
se desfășoară conferințele județe
ne de partid și pregătirile între
prinse pînă in prezent in vederea 
Congresului, stabilind, totodată, 
noi măsuri în acest sens.
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AZI ȘI MÎINE, ÎN „CUPA ROMÂNIEI» LA FOTBAL

• Debutează divizionarele A • La București, mîine, cuplaj pe stadionul „23 August", de la ora 16

• Cu excepția jocurilor din Capital și Petroșani, ora de începere, 14
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„NOI CREȘTEM ODATĂ CU TARA*
Aceasta este denumirea sugestivă a ștafetei inițiată de Consiliul Na

țional al Organizației Pionierilor, acțiune cultural-sportivă de amploare, 
dedicată celui de al XI-Iea Congres al P.C.R. Ștafeta parcurge în pre
zent 4 trasee, avind ca puncte de plecare reședințele județelor Boto
șani. Suceava, Satu Mare și Bihor. Purtătorii ci — împreună Cu pio
nierii reprezentând sectoarele Capitalei — se vor întîlni în București în 
ziua de 24 noiembrie. în această zi, la orele 10, in fața Muzeului de

„CUPA ROMÂ
NIEI" la fotbal a 
ajuns la fazele sale 
superioare. Azi și 
mîine, se dispută 
Jocurile din cadrul 
„16“-imilor. Fără 
îndoială. atracția 
principală o con
stituie debutul ce
lor 18 divizionare 
A. Alături de ele 
vor evolua repre
zentante din alte 
trei eșaloane ale 
fotbalului nostru
— Diviziile B și C
— și nu mai pu
țin de patru par
ticipante la cam
pionatul județean! 
Performanța reali
zată de Viitorul 
Aluniș (județul 
Mureș), Rapid Pia
tra Olt, Gloria 
Reșița și Con
structorul Bistrița 
este de pe acum 
„Șaisprezecimile* 
o 
sînt 
cît
Divizia C s-au calificat șase for
mații (Bihoreana Marghita, C. S. 
Botoșani, Chimia Găești, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej, Știința Petro
șani și Olimpia Giurgiu) în timp 
ce din divizia secundă, doar pa-

surpriză : 
mai bine 
formațiile

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNTRECERILE |

TINERILOR
-GIMNAST! J Șl

NADIA COMĂNECI
TEODORA UNGUREANU,

CAMPIOANE ALE >
zile,

TARII LA „MAESTREu

Am urmărit, timp de două 
în Sala sporturilor din Sf. Gheor- 
ghe, campionatele republicane de 
gimnastica pentru junioare și ju
niori, interesîndu-ne deopotrivă 
atît categoriile a Tl-a și I, pentru 
o corectă apreciere a rezervelor 
de care dispune gimnastica noas
tră, cît și — mai ales — evoluția 
tinerelor sportive de la Liceul de 
gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Și, trebuie să re
cunoaștem, întrecerea ne-a oferit 
destule aspecte interesante. în ce 
privește categoria a II-a, este de

Gh. Gheorghiu-Dej a

Iată o fază, cu Răducanu și_ Dumitrache în „prim-plan' 
Rapid — Dinamo, mai 1974, ' ’
din nou, în Cupă.

, din ultima intilnire 
in Divizia A. Mîine, cele două formații se întilnesc 

FOTO : Dragoș NEAGU
excelentă, 

mai oferă 
C 

reprezentate de- 
Din

ne 
divizionarele

de „B* !

(Continuare in pag. 2-3)

municipiul _
unor elemente de mare talent. In 
care să întrezărim înlocuitoarele 
de mîine ale Nadiei Comăneci și 
Teodorei Ungureanu. La băieți, ni
velul competiției a fost destul de 
slab, dindu-ne destule motive de 
îngrijorare. Să sperăm că federa
ția de specialitate, ca și antre
norii din întreaga țară s-au sesi
zat de această situație și că se 
vor lua măsuri pentru ca și în 
gimnastica masculină să se pună, 
de pe acum, bazele succeselor 
viitoare. La categoria I, întrece
rea a fost dominată de gimnaștii 
de la Școala sportivă nr. 2, primii 
clasați fiind Septimiu Nicolae și 
Petre Andrei (la masculin). In 
timp ce la feminin evoluția Ma-

Constantin MACOVEI

PROGRAMUL COMPLET AL 16-iMILOR :

ALUNIȘ : Viitorul - BBwreana Marghita (oibitru : I. Țifrea)
BUCUREȘTI : Sp. stud. - „Pair Timișoara (C. Pîrvu)
TO. MUREȘ : A.S.A. - F.C. Constanța (Gh. Reteza n)
BUCUREȘTI : Rapid - Dinaaw (Gh. Limona)
C. TURZII : Ind. sir mei - Steagul roșu (T. Andrei)
BOTOȘANI : Clubul >p. ’ Chimia Găațti (V. Bulmistriuc)
ORAȘ GH. GH.-DEJ Energia Uni». Craiova (C. Szilaghi)
PETROȘANI : Știința - F.C. Galați ȚAl. Ene)
P. NEAMȚ : Ceahlăul - Politehnica lași (Tr. Moarcâș)
CEUI-NAPOCA : „u« - F.C. Arge, (N. Cursaru)
GIURGIU : Olimpia * Jiul (Gh. Vasilescu l)
REȘIȚA : F.C.M. - Chimia Km. Vikea (C. Dinulescu)
PIATRA OLT : Rapid - Steaua (1. Chilibar)
REȘIȚA : Gloria - C.F.R. Cluj-Napoca (S. Drâgulici)
BRĂILA : Progreeul - Olimpia S. Mare (M. Popescu)
BISTRIȚA : Constructorul ** U.TJL (V. lacob)

DE AZI, LA MANGALIA NORD

FINALELE CAMPIONATELOR
INDIVIDUALE DE POPICE

(Continuare in pag. 2-3) TEODORA UNGUREANU

Campionatele republicane indi
viduale de popice pe anul 1974, 
rezervate seniorilor și juniorilor, 
își derulează —• începînd de azi 
— ultimele secvențe. Spre deose
bire de ediția anterioară, cînd 
s-au desfășurat în localități dife
rite. finalele acestor competiții 
tradiționale au loc în program 
comun pe arenele Neptun și Olimp 
din Mangalia-Nord.

în cursa pentru cucerirea in
vidiatelor titluri au mai rămas 37 
de jucătoare și 42 de jucători în 
proba individuală de seniori, 19 
perechi feminine și 26 de dubluri 
masculine. 34 de junioare și 30 
de juniori la individual, 24 tande

muri feminine și 25 masculine de 
juniori.

Participanții la proba individua
lă își vor disputa întîietatea mai 
Intli In preliminarii, după care 
primii 20 de seniori și tot atîția 
juniori se vor califica în turneele 
finale. Sportivii care vor totaliza

1IANDDAL1$TII DE LA STEAUA CRED
IN CALIFICAREA IN „SFERTURILE1 C C E

NADIA COMĂNECI
subliniat buna Impresie pe care 
au lăsat-o arbitrelor și spectato
rilor gimnastele din Baia Mare, 
cărora le întrezărim frumoase 
perspective. Ne-a surprins, însă, 
absența din echipa Liceului din

în cursul serii de duminică, 
la aeroportul internațional Oto- 
peni au sosA handbaliștii de la 
Steaua, care s-au întors de la 
Moscova. unde au învins cu 
24—22 (13—14) echipa Institutului 
de aviație (M.A.I.), în meciul tur 
al optimilor de finală ale C.C.E.

Despre succesul obținut 
Moscova, antrenorul Cornel 
lea ne-a declarat :

„Așa cum ne așteptam, 
nirea s-a dovedit deosebit de di
ficilă. 
Serghei Evtușenko făcind 
pentru a obține victoria, 
adversarii noștri au adoptat 
prima parte a jocului un sistem 
de apărare 3-f-3, evident inco
mod pentru atacul nostru, atn

formația antrenată

Ia
Oțe-

întîl-

de 
totul 
Deși 

în

reușit 
să păstrăm 
min. 28. 
însă, o schimbare de 
apărarea formației 
(5+1), în care pivotul 
ii marca „om ia om" 
lan. La reluare, noua formulă de
fensivă a adversarilor, cîteva 
greșeli de apărare ale jucători
lor noștri și insuficienta lor con
centrare în atac au permis echi
pei M.A.I. să se detașeze la trei 
goluri : 17—14 (min. 38), 18—15
(min. 40) ! Am reușit, însă, gra
ție formei și ambiției lui Gațu, 
Birtalan, Stockl. Tudosic, Kicsid, 
Voina și Drăgăniță („rulați" pe 
rînd în teren), să egalăm și să 
obținem victoria intr-un final

să punctăm sistematic și 
avantajul piuă în 

Finalul reprizei a adus, 
tactică în 
moscovite 
Oganezov 
pe Birta-

palpitant. Mențiuni speciale se 
cuvin a fi acordate portarilor 
Orban și Dincă. Succesul nostru 
se datorează in cea mai mare 
măsură potențialului ofensiv, a- 
pă-area nereușind să se ridice 
la același nivel, poate și datorită 
valorii recunoscute a citorva din
tre handbaliștii sovietici. în le
gătură cu jocul retur, de la 
București, din 30 noiembrie, tre
buie să subliniez că îl așteptăm 
și îl pregătim la fel de minu
țios ca și pe acela de Ia Mos
cova. Ne amintim experiența a- 
nrară de anul trecut și vom căuta 
să nu lăsăm loc unei eventuale 
surprize. întreaga echipă speră 
în calificarea în «sferturile» 
C.C.E.“,,

Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești) dublă campioană pe 1973, 
una dintre protagonistele actua
lei ediții a finalelor de 
galia Nord.

la Man-

doborîte 
îmbrăca

cele mai multe popice 
în ambele manșe vor 
tricourile de campioni. Iată pro
gramul disputelor t marți, miercuri 
și joi dimineață pe arena Neptun 
— probele individuale și pe pe
rechi rezervate juniorilor ; joi 
după-amiază, vineri, sîmbătă și 
duminică dimineața pe arenele 
Neptun și Olimp — probele in
dividuale ți pe perechi de seniori.



JOCUL ÎN ZONA AL POLOIȘTILOR DINAMOVIȘTI 
UN ATU PENTRU SEMIFINALELE C.C.E.

în confruntările echilibrate de 
polo specialiștii consideră astăzi, 
printre altele, doi factori determi
nant! în obținerea succesului. Este 
vorba de puterea de concretizare 
a unei echipe, atunci cînd se află 
in superioritate numerică și, In 
al doilea rînd, de capacitatea ei 
de a rezista, fără a primi gol, în 
situațiile de inferioritate. La ulti
mul campionat european, de pildă, 
peste 75 la sută din golurile în
scrise au fost realizate în momen
te de „om în plus", iar forma
țiile care au realizat cele mai 
bune procentaje la aceste capitole 
s-au clasat pe locurile fruntașe.

Pregătirea superioară a forma
ției Dinamo în ceea ce privește 
zona în superioritate (sau inferio
ritate) s-a dovedit decisivă și în 
stabilirea rezultatului final (4—3) 
al derby-ului cu Rapid. învingă
torii au marcat de 4 ori în cele 5 
situații de „om în plus" și au 
primit doar două goluri în 9 mo
mente de „om în minus", procen
taje excelente, după părerea noas
tră. Cu aceste atu-uri, dinamo- 
viștii s-au impus și în turul pre
liminar al C.C.E., la Stockholm. 
Forma lor bună, ca și puterea de 
concentrare a tuturor jucătorilor 
în momentele hotărîtoare, sînt 
elemente care dau bucureștenilor 
evidente speranțe de calificare 
pentru finala competiției.

în momentul de față, dinamo- 
viștii se pot considera practic 
campioni. Păstrăm convingerea 
însă că Zamfirescu, Frățilă, D. 
Popescu și coechipierii lor nu se 
vor limita la acest succes și, prin- 
tr-un nou efort colectiv, vor în
cerca, în gi-upa semifinală de la 
Amersfort (Olanda) să-și recuce
rească un loc în rîndul celor mai 
Puternice echipe continentale.

Adrian VASIUU

Clasamentul turneului final al 
campionatului național după pri

ma manșă, înaintea jocurilor de 
la Cluj-Napoca (29 noiembrie — 1 
decembrie) i
1. Dinamo 12 11 1 0 82— 40 23
2. Rapid 12 8 1 3 77— 38 17
3. Progresul 12 2 1 9 44— 74 5
4. Voința 12 1 1 10 57—106 3

La Oradea s-au încheiat între-
cerile turneului pentru locurile 
5—8. Iată ultimele rezultate și 
clasamentul final i C.N.U. Buc. — 
Politehnica Cluj-Napoca 7—3 j 
Crișul Oradea — Școlarul Buc.

5. C.N.U.
6. Școlarul
1. Crișul
8. Politehnica

5—4 ; Crisul — Politehnica Iași 
4—4; C.N.U. — Școlarul 3—3; 
C.N.U. — Crișul 5—4 ; Școlarul — 
Politehnica 6—4.

« 5 1 0 35—25 11 
« 2 2 2 28—25 « 
6 1 2 3 26—28 4 
« 1 1 4 27—38 3

Echipele C.N.U. și Școlarul vor 
juca in sezonul viitor in grupa A 
din Divizia națională, alături de 
primele 4 formații ale țării.

ACTUALITATEA LA RUGBY
Lotul reprezentativ joacă mîine cu A. 5. E.

• LOTUL REPREZENTATIV
efectuează ultimele 
Înaintea meciului de

pregătiri 
duminică,

cu Cehoslovacia, din Campiona
tul european. Miercuri, la Sna- 
gov, „tricolorii" vor susține o 
verificare în compania echipei 
bucureștene A.S.E., fruntașă in 
seria I a Diviziei B.
• SERIA ÎNTILNIRILOR cu re

prezentanții „cocoșului galic- va fi 
continuată prin jocul de miine, 
de _ la Petroșani. Divizionara A 
Știința din localitate, întilneste 
selecționata A.S.S.U. din Franța.

• „CUPA FEDERAȚIEI* a 
programat, la sfîrșitul săptă- 
mînii, 5 din cele 8 partide ale 
etapei a V-a. Gazdele nu au 
pierdut decît un meci : Gloria — 
Constructorul Buzău 6—9 (0—6)!
în rest i Farul — Steaua 9—3 
(0—3), T.C. ind. Constanța — 
Dinamo 18—6 (18—6). Rulmentul 
Bîrlad — Grivița Roșie 14—6 
(3—6), Rapid — Politehnica last 
20—6 (13—0).

adus față In față, intr-un auten
tic derby al primei serii din di
vizia secundă, „bucureștencele* 
Olimpia și A.S.E. Luptă a fost 
interesantă, deși de un nivel 
tehnic scăzut, e drept, in condi
țiile unui teren desfundat. 
„XV'-le lui Ed. Denischi (Olim
pia) ne-a apărut mai matur, el
cîștigînd cu 18—7 (11—3), dato
rită superiorității pachetului de
înaintași, condus de veteranul 
Făgărășanu. Studenții sint in 
progres evident (se cunoaște mi
na internaționalului Fugigi). au 
un bun coordonator — Huștiu — 
dar sint lipsiți de experiență.
Partida a fost curată pină spre 
final, cind nervii (in . teren și-
pe margine ! ! !) au cedat. A.S.E. 
a Introdus o contestație, deoarece 
adversara a folosit 9 jucători 
peste 25 de ani (numărul admis :

• LA STADIONUL TINERE
TULUI, duminică dimineața, ani
mație deosebită. Jocul vedetă a

Mime, baschet feminin in sala Floreasca

I.LI.S.-G.f. TABAQUERO (Spania), 
ÎN „TROFEUL LILIANA RONCHTITH

Evoluția reprezentantelor ță
rii noastre în cupele europene la 
baschet feminin continuă mîine, 
la ora 18, în sala Floreasca, prin 
returul meciului I.E.F.S. — G.E. 
Tabaquero, din cadrul „Trofeu
lui Liliana Ronchetti". Arbitri ! 
A. Popovici (Bulgaria) și I. 
Wein (R.D. Germană). învingă
toare în partida desfășurată în 
Spania, In orașul La Coruna 
(60—49), studentele au prima șan
să și în jocul de mîine. în caz 
că se vor califica, ele vor în- 
tîlni, în turul următor al com
petiției, pe cîștigătoarea disputei 
dintre Logis Bruxelles și Maccabi 
Tel Aviv (în tur, 60—55).

★
După întrecerile etapei a 5-a,

nici una dintre cele 12 diiizio- 
nare feminine A nu a rămas 
neînvinsă. I.E.F.S., care cîștiga- 
se partidele anterioare, a capotat 
la Cluj-Napoca. unde tinerele 
sportive de la Universitatea a- 
nunță că în acest campionat sînt 
pornite pe fapte mari. Dar, iată 
clasamentul la zi i
1. I.E.F.S. 5 4 1 328—27C 9
2. Olimpia 5 4 1 314—370 9
3. Crișul 5 4 1 313— 289 9
4. „U“ Cluj-Napoca 5 3 2 313—309 8
5. Politehnica 4 3 1 272—191 7
6. Rapid 4 3 1 274—232 7
7. „U“ Timișoara 5 2 3 32)—296 7
8. Voința Buc. 5 2 3 281—315 7
». I. Pedagogie Tg. M. 5 2 3 280—330 7

10. Constructorul 5 1 4 281—325 6
11. Iași 5 1 4 231—334 6
12. C.S.U. Galați 5 0 5 280—339 5
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(Urmare din pag. I)

Istorie a Partidului va avea loc primirea purtătorilor de ștafetă. A 
doua zi, 25 noiembrie, o delegație de pionieri va inmina conducerii su
perioare de partid, la deschiderea lucrărilor Congresului, acest mesaj 
de dragoste fierbinte și de recunoștință.

De subliniat faptul că pe trasee, in orașele de popas, vor avea loc 
acțiuni cultural-sportive susținute de pionieri. De asemenea, vor fi în
tocmite albume tematice cu imagini din fiecare traseu. Ștafete pionie
rești vor fi organizate, în paralel, și pe cuprinsul fiecărui județ. 
(T. ST.).

5 000 DE STUDENȚI LA START !

Studenții Politehnicii bucurește- 
ne sint incluși într-un atractiv 
program săptămînal competițional. 
In fiecare duminică, un număr 
mare de tineri iau parte la Între
ceri de cros, atletism, jocuri, pre
cum și la excursii organizate de 
comitetul U.T.C. și U.A.S.C.R., în 
colaborare cu B.T.T.

Pe aleile din jurul noii clădiri 
a institutului, am asistat la o 
astfel de manifestare : un marc 
eres organizat in cinstea celui de 
al XI-lea Congres al P.C.R. La 
start s-au prezentat aproape 5 080

de studenți și studente, nu puțini 
fiind aceia care, după încheierea 
alergărilor, au plecat la stadionul 
de la „Regie1* pentru a participa 
la concursul de atletism. .

Cum reieșea din foile de con
curs, și acum, ca și altădată, stu
dentele de la Facultatea de ingi
nerie chimică s-au situat pe pri
mul loc, atît ca număr de partici
pante, cît și în privința rezultate
lor obținute. La băieți, locurile 
fruntașe și le-au împărțit facultă
țile de Mecanică și Electronică. 
(I. Gv.)

CROSUL ELEVILOR BUZOIENI
Pe aleile Parcului Tineretului 

din Buzău s-a desfășurat zilele 
trecute o frumoasă întrecere de 
cros, la care au participat peste 
500 de elevi și eleve din școlile 
orașului. Competiția desfășurată 
<n cinstea celui de al XI-lea'Con
gres al partidului a fost urmărită 
cu mult interes si a dat ca în

vingători pe următorii sportivi :
11—12 ANI, FETE : Tatiana Radu 
(Șc. gen. 1), BĂIEȚI : Romeo 
Negoiță (Șc. gen. 11) ; 14—15 ANI, 
FETE : Ioana Boțea (Lie. Agricol), 
BĂIEȚI : Petre Neagu (Șc. gen. 
11).

D. SOARE, coresp.

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR Dl LUPTE
ION PĂUN (greco-romane)

In formație de lupte 
greco-romane a clubu
lui Dinamo, care a 
cucerit cel de-al 
24-lea titlu de cam
pioană, un rol de sea
mă l-a jucat și tinârul 
campion național

Păun (cat 62 kg). El 
și-o adus o contribuție 
substanțială la suc
cesele echipei «ale, 
înving îndu-și toți ad
versarii. Născut în co
muna Qrăganui jude
țul Argeș, în anul 
1951, luna februarie, 
ziua 17, tînărul sculer 
matrițer a fost inițiat 
in tainele luptelor la 
C.S.O. Gmpulung Mus
cel. Primul său antre
nor a fost Constantin 
Stan, de la core și-a 
însușit corect primele 
cunoștințe tehnico-tao- 
tice. Remarcat cu oca
zia campionatelor de 
juniori din anul 1969, 
ci nd a ocupat locul 2 
(practica sportul lup
telor numai de un 
an), I. Păun a fost 
introdus în lotul națio
nal de juniori. în anul 
1971 a devenit cam

pion republican la ti
neret. In același an 
a fost transferat la 
clubul Dinamo, unde 
de pregătirea lui s-au 
ocupat antrenorii Ion 
Cernea și Dumitru 
Cuc. Dotat cu exce
lente calități fizice, 
conștiincios în pregă
tire, tînărul I. Păun a 
făcut pași rapizi pe 
drumul consacrării. 
Un an mai tîrziu a fost 
selecționat în echipa 
națională de seniori, 
participantă la cam
pionatele europene. 
La aceeași competi
ție, la Madrid (1974), 
Păun a obținut meda
lia de bronz și numai 
un arbitraj părtinitor 
1-a privat de titlul de 
campion european. 
Este titularul echipei 
naționale la categoria 
62 kg.

PETRE COMAN
Printre sportivii fruntași oi echipei de lupte li

bere Stecua, care de la prima ediție a Diviziei 
A și pină la cea de a 14-a a cucerit toate titlu
rile de campioană a țării, se află și Petre Co- 
men, unul dintre fruntașii formației clubului din 
caîea Plevnei. De altfel, începînd din 1963 acest 
luptător este titular atît în garnitura clubului 
Stecua, cit și in reprezentativa României. De-a 
lungul anilor Petre Coman și-a adus o substan
țială contribuție la succesele repurtate de 
Steaua. Folosit la categoria 62 sau 68 kg, Co- 
n-on s-a impus cu autoritate în fața adversari
lor, cîștigînd marea majoritate a partidelor prin 
tuș în primele minute de luptă. El dispune de o 
mare viteză in executarea procedeelor tehnice și 
de o forță infinita ia foarte puțini luptători de 
categoria sa. S-a născut în 1944, la 8 iunie, în 
comuna Fintirva (jud. Brașov). înălțimea 1,59 m, 
gteutatea 66 kg. A început să practice luptele 
libere in 1961 ; campion republican de seniori de

(libere)

9 ori și de 6 ori medaliat cu argint și bronz la campionatele europene. Pri
mul său antrenor. Ion Mureșan (Steagul roșu Brașov). |a prezent, el esie 
antrenat de Gheorghe Șutea și Vascul Popovici (Steaua).

DUPĂ TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE LUPTE CRE CO ROMANE

DISPUTA PENTRU PRIMUL LOC S-A ÎNCHEIAT
CU SUCCESUL CATEGORIC AL ECHIPEI DINAMO
La sHrșitul săptăminii trecute, 

sala Floreasca a găzduit turneul 
final al Diviziei de lupte greco- 
romane. la care urmau să ia 
parte cele mai bune șase formații, 
primele două clasate in fiecare 
serie. Și-au cîștigat acest drept 
echipele Dinamo, Steaua, C.S. pi
tești, Rapid, A.S.A. Cluj-Napoca 
șl Dunărea Galați. Dar, reprezen
tanta Galațiului nu s-a prezentat 
la acest ultim act al campionatu
lui.

Ca și in alți ani, disputele pen
tru titlul de cea mai bună for
mație din țară au fost dominate 
de sportivii dinamoviști (antre
nori Ioa Cernea și Dumitru Cuc), 
care au alcătuit o echipă mai o- 
mogenă și corespunzător pregăti
tă. Din rindul campionilor s-au 
remarcat Nicu Gingă (52 kg), Ni
colae Mareș (57 kg). Ion Păun (62 
kg). Cornel Virtosu (68 kg). Ion 
Enache (82 kg). Victor Doiipschi 
(+100 kg). Acești sportivi au ob
ținut victorii categorice in majo
ritatea meciurilor susținute, adu- 
cînd puncte prețioase echipei lor. 
Chiar dacă Nicolae NÎartinescb a 
fost Învins surprinzător prin tuș 
în partida cu Z. Szilak (Steaua), 
merită să subliniem aportul în
semnai adus de campionul olim
pic la succesul formației. în ciu
da unei vaste experiențe compe- 
tiționale, multiplul nostru cam
pion a comis o greșeală tactică, 
probabil subapreciindu-și adversa
rul, care l-a costat scump.

Lupta pentru primul loc s-a dat 
între puternicele reprezentative 
ale cluburilor Dinamo și Steaua,

clasate în această ordine. Deși în 
echipa Steaua (antrenor Gheorghe 
Șuteu) au existat cițiva sportivi 
valoroși, care au realizat victorii 
in mai toate meciurile susținute 
(Constantin Alexandru, Ion Baciu, 
Nicolae Neguț, Zoltan Szilak), lip
sa de omogenitate a formației 
militare a făcut ca ea să nu poată 
opune o și mai mare rezistență 
multiplei campioane.

O frumoasă impresie a lăsat 
formația C. S. Pitești (antrenori 
Emil Bălănescu și Cornel Petres
cu). Deși in rindul sportivilor pi- 
teșteni s-au găsit mai puține nu
me cu rezonanță in luptele greco- 
romane de la noi, echipa piteștea- 
r»ă s-a prezentat decisă să-șl apere 
cu strășnicie șansele și a reușit. 
Locul 3 ocupat in ierarhia celor 
mai bune echipe este onorant pen
tru componenții secției C.S. Pi
tești, ca și pentru antrenorii ei. 
Luptători mai puțin cunoscuți. ca 
Gheorghe Wiman (48 kg), Ion Sil
vestru (100 kg). Mihai Văcăroiu 
(74 kg). Alexandru Frujină (+ 100 
kg) au acumulat puncte prețioa
se pentru formația lor. De ase
menea, in formația piteșteană am 
remarcat prezența cunoscuților 
sportivi Ion Dulică și Mihai Bo
ți iă care și-au adus o contribuție 
însemnată la succesul echipei. In 
disputa pentru un loc pe podiu
mul premiatelor, echipa C.S. Pi
tești a depășit clar pe principa
lele ei adversare, A.S.A. Cluj- 
Napoca și Rapid, clasate în aceas
tă ordine, pe locurile 4 și 5. Dar, 
iată clasamentul : 1. Dinamo 12 p, 
2. Steaua 10 p, 3. C.S. Pitești 8 p,

NADIA COMĂNECI Și TEODORA UNGUREANU
(Urmare din pag. 1)

rilenei Neacșu (Șc. sp. Sibiu) a 
fost o plăcută revelație.

Consacram ultimele rînduri ale 
cronicii noastre disputei maestre- 
lor, dominată — după cum era de 
așteptat — de două mari gimnaste 
în devenire, Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu. Subliniind 
că, cu acest prilej, au fost pre
zentate pentru prima oară în țară 
noile exerciții impuse, cu care 
urmează să se concureze la J.O. 
de la Montreal, vom spune că 
atît la programul impus cît și la cel 
liber ales aceste două gimnaste 
(desigur și cu unele ratări) s-au 
detașat de restul concurentelor 
prin exercițiile lor de înaltă cla
să. Va rămîne de neuitat recitalul 
de ridicată măiestrie oferit, mai 
ales, la hlrnă, aparat la care 
exercițiul lui Nadia Comăneci a 
fost, fără nici o exagerare, de 
nota 10. (A primit, însă, „numai" 
9,90 !). De asemenea, și exercițiul 
Teodorei Ungureanu a fost primit 
cu multă căldură și cu ropote de

aplauze. Finalele pe aparate au 
fost dominate net de aceste spor
tive. Nadia Comăneci a cîștigat 
trei titluri, Ungureanu — unuL 
Iată cîteva rezultate tehnice : fe
minin — cat. a II-a : Viorica 
Gheorghiu (Lie. mimic. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 35,60, Agnes Bonț (Fa
rul) 35,45, Irină Murvai (C.S.O. 
B. Mare) 35,40 ; cat. I : Marilena 
Neacșu (Șc. sp. Sibiu) 36,05, Ma
tilda Bercu (Petrolul) 35,20, Nico- 
leta Ioan (Petrolul) 35,05 ; maes
tre : Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu 75,30, Georgeta Gabor 
74,25, Mariana Cojanu 73,60, Ga
briela Sabadîș 71,70, Luminița 
Milea 71,25 — toate de la Lie. 
municipal Gh. Gheorghiu-Dej ; 
masculin, cat. a Il-a : Mircea A- 
polzan (Șc. sp. Sibiu) 53,00, Fe- 
rentz Jenaki (Șc. sp. Tg. Mtrreș). 
51,70 ; Virgil Murdar (C.FZft. Tim.) 
49.30 ; cat, I ; Septiniiu Nicola 
53,20, Petre Andrei 51,45, Dorel 
Marin (Lie. 35 Buc.) 51,125 ; ma
eștri : Sorin Cepoi (Steaua) 53,90, 
Kurt Szilier (Lie. 2 Tim.) 53,50, 
Ion Checicheș (Steaua) 50,70.
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4. A.S.A. Cluj-Napoca 6 p, 5. Ra
pid 4 p.

La buna desfășurare a turneu
lui final, o contribuție însemnată 
și-au adus și arbitrii, care prin 
maniera lor exigentă și compe
tentă au dinamizat lupta pe cele 
două saltele. Din rîndul lor tre
buie să remarcăm pe V. Bați (Ti
mișoara), Gh. Marton (Cluj-Napo
ca), Șt. Ștefănică, D. Pîrvulescu, 
V. Coman (București). Menționăm 
însă, cu surprindere, absența de 
la întreceri a celor doi medici ai 
loturilor naționale, deși în acest 
concurs au luat parte mulți titu
lari ai echipelor reprezentative.

Mihai TRANCA
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BASCHET ANTRENORII DIVÎSONA- 
RfiLO» MASCULINE A vor

dezbate miercuri la ora 19.30, în sala 
Floreasca, problemele pregătirii compo* 
nenților lotului republican în vederea 
Ealcciniadei din acest an și a campiona
tului european de anul viitor. Q IN DI
VIZIA B (prima etapă a turului Iii) au 
fost înregistrate următoarele rezultate : 
MASCULIN : Voința Zalău — Crișul Ora
dea 59-54 (23—23), C.S.M. lași - Elec
trica Fieni 52—47 (27—39), ASA București
— Voința București 71—59 (37—25), Mine-
Energie - PTT 62-56 (31-28), CS Boto
șani — Știința Ploiești 83—53 (38—25),
A.S.U. Sibiu — Știința Mediaș 77-68 
(44—36), Constructorul Galați — Moldova 
lași 79—46 (31—27), Mureșul Tg. Mureș — 
Constructorul Arad 56—60 (28—34), Poli
tehnica Cluj-Napoca — Sănătatea Sa tu 
Mare 74-34 (44-26), CSU Brașov - CSM 
Reșița 82—33 (42-15), CSU Pitești - ASA 
Bacău 65—63 (33—23), Voința Timișoara — 
Universitatea Craiova 80—51 (29—14) ;
FEMININ : Voința Oradea — Voința Cluj- 
Napoca 52-53 (27-29), Voința Tg. Mureș
— Rapid Deva 101—33 (37—17), Arhitectura
— ASE 96-—87 (48—18), Tomistex Constanța
— Știința Constanța 51-71 (20-27), Con
structorul II București — Progresul Bucu
rești. 53—101 (25—52), Olimpia II București
— Universitatea București 87-22 (49—12$. 
Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții C. Albu, N. ToJcacek, FI. Pa- 
naitescu, R.C. Pop, S. Nace, O. Guțu, 
E. Swranyi, V. Popovici, P. Radvanyi, T. 
Sir io pol, 1. lonescu, S. Lamfit, T. Tincă și 
M. Bonțoiy.
n/SU PRIMUL MECI INTERNAȚIO- 

NAL DE BOX LA PIATRA 
NEAMȚ a avut loc duminică. S-au întîl- 
nit reprezentativele d« juniori ale Româ
niei și Republicii Democrate Germane. 
Oaspeții au reînnoit succesul obținut vi

nerea trecută, 
data aceasta, 

CICLISM 
CfiOS se disf 
Pa; ticipaniii 
vor concura f 
pe pantele P 

VOLEI 
pă. laid rezu 
sitatoc Timide 
rești 3-0, 
Ciaicva 3—0, 
Galați 0—3, P< 
MASCULIN : 
tatea Craiova
• IN DîViZl 
tcarele lezull 
rul Biașov — 
Brașov - Me 
ța A. lulia — 
nul Hunedoar 
Constructorul 
Relonul Săvin 
Locomotiva B< 
Politehnica la
2- 3, Crișana 
Tuizii 3—2 ; I 
Mare — ,,U" 
flacăra roșie 
București - 
Dacia Pitești 
C.S. Zalău 
Ceahlăul P.
3— 0, Drapelul 
șov 3—1, Ști ir 
dicina Tg.
0-3. (Cores) 
iancu, I. Ion* 
țoiu, I. Fetea 
rinez, I. Care 
C. Gruia, D. 
1. Filipovici,

Miercuri seara, la Casa de cultură

SELECȚIONATA RAPID <■ METALUL 
FARUL, ÎN CUPA F.R

Miercuri seara, dc la ora 18,30, 
sala Casei de cultură a tineretului 
a sectorului 4, din str. Turturele, va 
găzdui o interesantă gală de box. 
Este vorba despre intîlnirea din 
cadrul Cupei F.R. Box dintre se
lecționata bucureșleană Rapid 
-Ț Metalul și puternica reprezenta
tivă constănțeană, Farul.. Cu pri

lejul aces! 
treptele ri 
liști consat 
cu, Victor 
rtantinescu 
Ibrahim, 
Banu, Ilie 
ța).
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wTll ÎNCEP SA PRUDA CURAJ...
, care a adus 
îre de scor, 
în care oas- 
a ori prima 
îițătoare (Că
ii... a stîrnit
— sarea și 
ată pe scurt 
or disputate

ca punct de 
’.C. Argeș și 
at sîmbătă. 
bun și com
ica și la Ti- 
cîteva dumi- 
., a adus în
I sub aștep- 
; Petriceanu, 
: apreciat -și 
ă. După cum 
isul nostru, 
f a fost ne
labil) înscris 
u-și echili- 
lopului, el a 
•“ (min. 22) 
u asupra lui 
I), nesancțio- 
tn suprafața
t asta (min.
hențului lui 

i suprafața 
ie greșeli a 
irea lui Ari- 
i galben pen- 
asupra lui 

?1 însuși un 
torită lovirii
II arbitrului, 
erita și Jer-

asupra lui 
iu face par- 
aice ale fot- 
nglobate sub 
e antijoc, și 

de regula- 
'umos (dar 
I de faulturi

dintre care 25 comise de piteșteni), 
cu un jucător care se impune tot 
mai mult pentru tricoul cu nr. 7 
al naționalei : Atodiresei.

Se cuvine scoasă în evidență și 
reușita Sportului studențesc care, 
după patru etape în care nu a 
cucerit nici un punct, a întrecut 
pe Steaua, în fief-ul acesteia, 
producînd acea răsturnare de scor 
cunoscută i de la 1—2 la 3—2 în 
numai două minute 1 Alături de 
F.C.M. Reșița, la Pitești, și de 
Sportul studențesc, și pe alte te
renuri oaspeții au fost cei care 
au condus jocul. Dacă A.S.A. a 
găsit resurse să egaleze și apoi să 

Chimia, în schimb, 
reușit 
și tot

învingă pe 
Universitatea Craiova n-a 
decît să egaleze pe C.F.R. 
din penalty, tot așa cum oaspeții 
deschiseseră
după un joc neconcludent pe te
ren propriu cu Politehnica Iași, 
au avut în 
campioane
ciuda numeroaselor deficiențe din 
lot. Ceea ce este remarcabil e faptul 
că cele mai multe 
șite ale oaspeților 
„Sportul" a fost 
terenul Stelei) au 
unui joc în care
mai căzut pe defensivă, cu toate 
că evoluțiile Steagului roșu la 
Petroșani și ale formației U.T.A. 
la Timișoara ar părea să he con
trazică. Revenind la meciul dis
putat în orașul de pe Bega, să 
arătăm două lucruri. Mai întîi că 
partida de duminică a fost cea 
de-a 31-a disputată în campionat 
între „Poli" și U.T.A. Dintre ele, 
doar cinci au revenit studenților, 
13 s-au încheiat la egalitate, iar 
în alte 13 au învins textiliștii. în 
al doilea rînd, o întrebare : de 
ce stă pe tușă un jucător de va
loarea lui Voinea ? în momentul

scorul. Feroviarii,

compania formației 
o evoluție bună. în

din aceste reu- 
(într-un fel, și 
vizitatoare pe 
fost urmarea 
accentul nu a

k 
* O»CUPEI ROMÂNIEI ‘
ip. I)

idustria sîr- 
imț și Pro- 
ifăcător, de- 
tlui secund, 
in alt pro- 
care a dat 

trofeu.
vedea,

destule w-

în evidență confruntările direct- 
ale divizionarelor 
derby Rapid — 
care altădată 
finală.

• Partida de

A și eternul 
Dinamo, echipe 

s-au întîlnit în

se
„23
ur-

teren 
jocul 
capă-

mari 
în a-

în care a fost introdus în 
cu sarcini de coordonator, 
timișorenilor s-a limpezit, a 
tat consistență.

Dacă ne bucură notele 
obținute de mulți jucători
ceastă rundă, în schimb surprind 
notele foarte mici la Trofeul 
Petschovschi. Dacă 10 a devenit
o obișnuință pentru tribunele Ti
mișoarei, în schimb 9
nim doar la Craiova și
în rest, 8 (Petroșani, 
Tg. Mureș, Satu Mare) 
(Pitești, Cluj-Napoca).

în încheiere un fapt ieșit din 
comun nu numai pentru fotbalul 
din țara noastră și care se cere 
consemnat aci chiar dacă e vorba 
de Divizia B : trebuie aplaudată 
productivitatea atacantului Cotec 
de la C.F.R. Timișoara care a în
tors rezultatul partidei C.F.R. — 
Minerul Baia Sprie ; după ce oas
peții au condus cu 3—0, Cotec a 
marcat șase goluri în șir, aducind 
victoria echipei sale cu 6—3 ! Pe 
cînd o astfel de reușită și în Di
vizia A ?

mai întîl- 
București. 
Constanța, 
și chiar 7

Mircea TUDORAN

în

ingînd și 
; 5-4

L4PIONATULUI
DE C'CLO- 

la Brașov, 
za județeană, 
iificil, înscris

FEDERAȚIEI** 
t o .nouă eta- 
MiN : Univsr 
uctorul Bucu-- 
^/niversita tea 
ești - C.S.U

I.E.F.S. 3-1; 
n — Universi-

Viitorul 3—0. 
jistrat urmă 
LIN ; Tracta
ți 3-0, C.S.U. 
a 3-0, Voin- 

»v 3—0, Corvl- 
București 3-2,

Ploiești 3-0, 
tîrgoviște 3—1, 
□ Tulcea 2—3, 
oșie București 
. sîrmei C. 
ndiala Satu 
-3, C.P.B. - 
3, Confecția 
nișoara 3—2, 
Ploiești 3—1, 
jcurești 3—2, 
irsitatea lași 
I.G.C.M. Bra- 
F.B. 3—2, Me- 
ța M. Cluc

Al by, I. 
anu, M. Bon- 
I. Toth, P. LS- 
p, N.. Costin, 
I. Mîndrescu, 
I. Vlad).

la Reșița, Gloria 
— C.F.R. Cluj-Napoca, se dispută 
azi, de la ora 14.

• Meciurile din Capitală 
joacă în cuplaj, pe stadionul 
August", de la ora 16, după
■nătorul program : Rapid — Dina
mo, Sportul studențesc — „Poli " 
Timișoara.

• Celelalte meciuri vor începe 
la ora 14, cu excepția jocului de 
la Petroșani — ora 13, programat 
in deschidere la meciul de rugby 
în care evoluează 
sitară a Franței.

6 Dacă după 90 
zultatul este egal, 
lungește cu două reprize a 15 mi
nute fiecare. Dacă și după 120 de 
minute egalitatea se menține, se 
vor executa, alternativ, lovituri 
de la 11 m (la început cile cinci), 
pînă la stabilirea echipei cîștigă- 
toare. La Cupa României, pentru 
echipele de categorie inferioare, 
nu se aplică obligativitatea folo
sirii juniorilor, ca în 
Râm in insă valabile 
rile privind limita de

★
Biletele pentru cuplajul 

pe stadionul ,,23 August" 
vinzare la casele din str. 
nr. 16, la agenția C.C.A., la stadioanele 
Giulețti și Dinomo, precum și la pati
noarul artificial „23 August".

echipa univer-

de minute re- 
mcciul se pre-

campionat. 
reglementă- 
vîrstă.

de mîlne 
s-au pus 
Vasile Conta

tlui 4

4

vor unea 
e de pugi- 
riel Pomet- 
larian Con- 

Faredin 
ob, Mișu 
. (Constan-

de 
în

• NOUL BIROU AL COLE
GIULUI DIVIZIONAR A. în șe
dința sa de ieri, desfășurată la 
sediul F.R.F., Colegiul divizionar 
A a ales biroul de conducere, 
a cărui componență este urmă
toarea : Alexandru Florescu — 
președinte, Ion Popescu — vice
președinte șl Remus Cîmpcanu 
— secretar. S-a stabilit, de ase
menea ca, la viitoarea ședință, 
programată la 3 decembrie, să 
fie luate în discuție proiectul re
gulamentului de transferări și 
proiectul regulamentului de or
ganizare a activității fotbalistice.

• AVIND 1N VEDERE marea 
cerere de bilete pentru meciul 
divizionar B de duminică C. S« 
Tîrgoviște — Rapid București, 
clubul organizator anunță că bi
letele se găsesc, 
casele stadionului din Tîrgoviște 
pînă 
dimineața jocului, 
mai vinde bilete la case.

de vinzare, la

sîmbătă după-masă.
nu se

în 
vor

JU-• SELECȚIONATELE DE 
EVOLUEAZĂ LA DRO-NTORI

BETA TR. SEVERIN ȘI ORȘO
VA. După meciurile susținute 
ăptâmîna trecută la OradeK 
(România — Ungaria 2—1 și Se
lecționata de perspectivă — F.C. 
Sihor 2—0) cele două loturi de 
juniori se vor reuni din nou îo 
ultima decadă a 
pentru meciurile 
tele similare ale Bulgariei. Pri* 
mele echipe vor juca la Drobeta 
Tr. Severin, iar formațiile de 
perspectivă la Orșova. Ambele 
partide se vor disputa la 28 no
iembrie.

acestei luni 
cu selecționa-

HOTĂRiR! ALE BIROULUI F. R. E
în cadrul ședinței de aseară a 

Biroului federal a fost analizată 
comportarea echipelor noastre în 
cupele europene, făcută pe baza 
unor referate ale conducerilor e- 
chipelor respective, al unui core
ferat al Colegiului central al an
trenorilor și a unor amănunțite 
discuții asupra fiecărui caz. Con- 
siderind că, în ansamblu, modul 
cum formațiile noastre au evo
luat in importantele competiții a 
fost nesatisfăcător s-au luat ur
mătoarele hotărîri :

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : a- 
vertisment public întregii secții 
pentru modul necorespunzător în 
care s-a prezentat echipa în „Cupa 
U.E.F.A." ; antrenorul Nicolae 
Proca este retrogradat pe timp de 
două luni cu o clasă de retribuție 
Pentru deficiențele manifestate în 
activitatea de pregătire ; se inter
zice echipei brașovene disputarea, 
pe timp de un an, de jocuri peste 
hotare. UNIVERSITATEA CRA
IOVA : avertisment public între
gii secții pentru modul necores
punzător în care s-a prezentat e- 
chipa in 
ropeni" ;
Cernăianu 
timp de trei luni, cu o clasă de 
retribuție pentru deficiențele ma
nifestate în activitatea de pregă
tire și se hotărăște convocarea sa

în fața Colegiului central de an
trenori pentru o analiză a mun
cii sale in ultima perioadă de 
timo. DINAMO BUCUREȘTI : a- 
vertisment public tuturor jucăto
rilor care au primit „cartonașe 
galbene" în meciul de la Koln ; 
jucătorul Cornel Dinu va fi con
vocat în fața Biroului federal 
pentru analizarea comportării sale 
din punct de vedere disciplinar. 
JIUL : se recomandă intensifica
rea muncii, pe toate planurile, 
pentru îmbunătățirea generală a 
activității secției.

ZEII SÎNT OAMENI • ••
îmbăta după amiază am avut 
fruntări indirecte, prin grația __ ______ _________
lor rînduri mărturisește că a așteptat cu o măre "curiozi
tate jocurile de la Pitești și Magdeburg, mai ales că era 

sub influența marilor elogii aduse duelului Beckenbauer-Spar- 
wasser de către cei care au avut prilejul să vadă meciul în direct. 

Cu citeva minute înaintea partidei de la Pitești, cronicarul 
încerca un sentiment de stinghereală, deoarece așteptata confrun
tare punea față în față două echipe modeste din fotbalul nostru, 
pe de o parte, și două team-uri europene, sau, mai direct spus, 
pe ciștigătoarea Cupei campionilor și pe aceea a Cupei cupelor 
— 1974.

La terminarea confruntării, cronicarul și-a dat seama că 
Atodiresei, Căprioru și mai ales Reinhardt nu au de ce să roșeas
că in disputa indirectă cu Hoeness, Sparwasser sau Udo Lattek. 
Am putea spune că, în ecuația celor două jocuri, coeficientul de 
idei și de talent nu a fost mai mic la această admirabilă echipă 
reșițeană, care aruncă în joc, cu o dăruire extraordinară, toate 
resursele puținei sale alcătuiri fizice, făcînd din curaj și abnega
ție o platformă pe care priceputul antrenor reșițean, crescut la 
școala arădeană a eleganței și echilibrului manevrează cu un 
bun simț tactic ciștigat prin eliminarea emfazei și suficienței.

Sigur că ecuația celor două jocuri are, din păcate, și coefi
cientul forței și ritmului, care trece în beneficiul „perechii" de 
la Magdeburg, dar asta este o realitate obiectivă de mult suge
rată. Probabil că Atodiresei sau Florea ar fi avut mult mai 
multe dificultăți în fața unor stilpi de beton ca Decker sau Zapf, 
dar ceea ce rămine de pe urma confruntării de simbătă este fap
tul că anonimii fotbaliști de la Reșița gîndesc și simt fotbalul cu 
un rafinament și cu o sensibilitate cel puțin egală cu aceea a 
atleților de la Magdeburg, simplificind astfel discuțiile pe tema 
cauzelor raportului de forțe dintre Lucescu și Flohe, Beldeanu 
și Wunder, Șerbănoiu și Sperlich.

Am socotit util să reflectăm pe tema acestei confruntări, de
oarece zeificarea excesivă a unor echipe cu faimă nu face decît 
să paralizeze — în disputa directă — elanul unor fotbaliști care 
au nevoie, in primul rînd, de o sinceră îmbărbătare.

„Zeii", după cum s-a văzut, nu sint decît niște oameni obiș- 
nuiți. La trei zile după Magdeburg, faimoasa apărare a lui Sepp 
Maier a primit cinci goluri pe teren propriu. La trei zile după 
Magdeburg, echipa cunoscutului tandem Sparwasser-Hoffmann a 
pierdut net în fața unei echipe aproape necunoscute : Riesa. La 
un minut după ce Hoeness a demarat spectaculos (dar nu cu mult 
mai mult decit Atodiresei), Roth a șutat la vreo 10 metri peste 
bară, pentru ca, după alte citeva secunde, același Hoeness, deși 
cu un culoar liber, a trimis mingea la vreo 6—7 metri lateral de 
poarta lui Schulze, acuzind, la fel de omenește, șiretul „desfăcut", 

raport de forțe: 
Pitești decît cel 
(poate) nu vrea 

frumoasei munci

din nou prilejul unei con- 
T.V.-ului. Cronicarul aces-

în încheiere, o mărturisire dincolo de orice 
cronicarului i-a plăcut mai mult meciul de la 
de la Magdeburg. Această convingere subiectivă 
decit să apere o realitate obiectivă : modestia 
a lui Reinhardt și a calfelor sale...

loan CHIRILA

lată cum 
jucătorilor :

P1GULEA

ATODIRESEI

ECHIPA ETAPEI
se prezintă echipa etopei a Xll-o, alcătuită pe baza notelor acordate

PESCARU 
VARODI 

RADULESCU

IORGULESCU
MIHA1LESCU

BOLONI
ADAM

NEGRILA

MOGA

RECITATELE ETAPEI A XII a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A

„Cupa campionilor eu- 
antrenorul Constantin 
este retrogradat, pe

CLASAMENT

TINERET-SPERANȚE

Rezultatul meciului steaua — Spor
tul studențesc : 0—1.

1. DINAMO 12 10 2 0 35— 9 22
2. Univ. Craiova 12 10 1 1 46— 7 21
3. U.T.A. 12 7 1 4 31—17 15
4. Steaua 12 6 3 3 2«—21 15
5- F.C. Constanța 12 5 3 4 19—15 13
6. F.C. Argeș 12 3 7 2 14—11 13
7. „Poli* Iași 12 C 1 5 21—23 13
8. A.S.A. i ’ 4 4 4 21—13 12
9. ..Poli* Timișoara 12 5 2 5 24—30 12

10. Sportul stud. 12 4 3 5 21—15 11
11. Jiul 1* 2 7 3 10—ÎS 11
12. F.C. Galati 12 S 1 S 17—30 11
13. Olimpia 12 2 5 5 10—19 9
14. Chimia 12 4 1 7 19—49 9
15. „U“ Cluj-Napoca 12 4 • 8 19—24 8
IC. F.C.M. Reșița 12 3 2 7 14—23 8
17. CFR Cluj-Napoca 12 2 3 7 11-P 7
18. Steagul roșu 12 2 8 12—31 C

Rulmentul Birlod — Recolta Văleni 0—0. 
Brodul Roznov — Minerul Comdnețt» 1—C 
(0-0). Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Lelea 
Bacău 4—0 (2—0). Viitorul Vaslui — Ci
mentul Bicaz 1—0 (1-0). Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej — CAROM Gh. Gheor
ghiu-Dej 1-0 (1—0). Partizanul Bacău — 
Constructorul Vas*ui 0—1 (0—0). Petrolul
Moinești — Hușona Huși 4—1 (4—1). Oi- 
tuz Tg. Ocna — Textila Buhuși 2—1 (1—1).

(16—7)... pe ultimele : 15, Hușono
7 p (16—36). 16. Partizanul Bacău 
(11-26).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL MOI
NEȘTI 11 p (21-7), 2. Viitorul Voslui ÎS p 
(17-6). X Energ’a Gh. Gheorghiu-Dej 15 p

Huțr
7 P

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PARTICIPANT! I TOATE AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT VA STAU 

LA DISPOZIȚIE CU BILETE VARIATE PENTRU TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 19 NOIEMBRIE 1974. PROCURATI-VA DIN VREME 
BILETE PENTRU ACEASTĂ TRAGERE.

Tragerea oferă mari avantaje 
participanților. Astfel, se efectuea
ză 5 extrageri, din care 2 extra
geri de cite 12 numere, fiecare (in 
continuare), se atribuie ciștiguri 
pe 13 categorii, se acordă ciștiguri 
pentru 3 numere din 10 și pentru 
3 numere din 12 extrase ș.a.

Se atribuie : Autoturisme „Da
cia 1300", „Moskvici 40«?412, 
Excursii — Turul Poloniei — R.D. 
Germană — Paris, ciștiguri in 
bani.

Participarea se face pe bilete 
de 5 și 15 lei varianta.

Numai pină luni 18 noiembrie 
1974 mai puteți să vă procurați bi
lete pentru această interesantă 
tragere.

meciului de fotbal RAPID — DI 
NAMO din cadrul Cupei Româ
niei.

CfȘTIGURILE TRAGERII
6 NOIEBMRU.PHONOEXPJCES DIN

1ST!

ir
Tragerea Pronoexpres de mîine 

va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune în pauaa

EXTRAGEREA I: 
variantă 25,/t a sh.aoo 
a 22.582 lei ; a 3-a : 
a 4-a : 
a 430 lei ;

REPORT CATEGORIA 1 : 339.344 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Categoria B: 

7,45 variante a 6.3&3 lei ; C : 31.70 a 
1.493 lei; d: 1419,80 a SO lei; E: 91,10a 
200 lei ; F ; 2015,85 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 485.740 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la categoria 
1 jucat pe o variantă 25% a revenit 
participantului THEISZ VASTL-E din 
Timișoara,

Categoria 1 : 1 
lei ; a 2-a : 1.86 
8,40 a 6.551 lei ;

37,«o a 1.075 lei ; a 5-a : 91,45 
a 6-a : 3313,05 a 40 lei.

Constructorul lași — Unirea lași 2—0 
(0—0), Victoria Roman — Metalul Rădăuți 
1—0 (1—0), C.S. Botoșani — Laminorul 
Roman 2-0 (0—0).’ Dorna Vatra Dornei — 
Minerul Gura Humorului 1-0 (1—0), Da
nubiana Roman — Avîntul Frasin 
(2—0), Cristalul Dorohoi — Sportul mun
citoresc Suceava 3—2 (2—0), A.S.A. Cîm- 
pulung — Foresta Moldovița 5—1 (1—0),
Nicotină loși — Constructorul Botoșani 
1-1 (1-0).

Meci restanță din etapa a Xl-a : Nico
tină lași — A.S.A. Cimpuiung 2—2 (1—2).

Pe primele locuri în ciosament, după 
12 etape : 1. DANUBIANA ROMAN 18 p 
(22—10), 2. C.S. Botoșani 16 p (21-12). 
3. Unirea Iași 16 d (20—12)... pe ultimele: 
15. Metalul Rădăuți 8 p (18-17), 16. Ni- 
colina lași 6 p (14-23).

SERIA A ll-A

SER’A A IH A

3-0

2-1

Sirena București — I.O.R. București 3—1 
(1—1), Olimpia Giurgiu — Triumf Bucu
rești 1—0 (0-0), Tehnometal București — 
Dunărea Giurgiu 1—0 (0-0), Azotul Slo
bozia — Laromet București 4-0 (0-0),
Flacăra roșie București — Voința Slobozia 
3—0 (2—0), Șoimii TAROM București —
T.M. București 1—2 (1—0), Unirea Tri
color București — IPRECA Călărași 3—0 
(1—0). Automatica București — Electro
nica București 0-0.

Pe primele locuri : 1—i UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI, 16 p (10-10), T.M. 
BUCUREȘTI 16 p (21-13), 3. Sirena
București 15 p (18—13)... pe ultimele : 15. 
Voința Slobozia 8 p (7—14), 16. Laro- 
met București 8 p (10-25).

SERIA A VI A

Chimistul Rm. Vilcea — Petrolul Tirgo- 
viște 1—1 (0-0). Oțelul Tîrgoviște — Re
colta Stai cănești 0—1 (0-0), Textilistul
Pitești — ROVA Roșiorii de Vede 1—1 
(0—1), Viitorul Scornicești — Chimia Tr. 
Măgurele 1—4 (1—0) — s-a jucat ia Sla
tina, Vagonul Caracal — Dacia Pitești 
0—0, Chimia Gâești — Cimentul 
3—1 (2-0), Lotrul Brezoi — Vulturii Cimpu
iung Muscel 1—0 (0—0), Cetatea 
gwrele — Unirea Drâgâșani 1-0

Fie ni

Tr. Mâ- 
(0-0).

TI. MA-
Roșiori

15 p

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
GURELE 17 p (22—6), 2. ROVA 
17 p (22-15). 3. Lotrul Brezoi
(24-19)... pe ultimele : 15. Textiiijtul Pi
tești 7 p (7—20), 16. Viitorul Scor ni cești 
♦ P (7—20).

SERIA A VU-A

Olimp’ia Oradea — Cimentul Turda 3—1 
(3—0), Arieșul Cîmpia Turzii — Dermata 
Cluj-Napoca 2—1 (1—1), Unirea Alba Iu- 
lia — Soda Ocna Mureș 1—1 (0-0), Au
rul Brad — C.I.L. Blaj 4—1 (2—0), Minaur 
Zlatna — Dacia Orăștie 0—1 (0—1). Mine
rul Bihor — Textilă Sebeș 5—1 (4—0),
Construcții montaj Cluj-Napoca — Voin
ța Oradea 1—1 (0-0), Recolta Salonta - 
Constructorul Alba lulia 2—0 (0—0).

1. OLIMPIA O2A-
(25-11), 2. Dacia Orăștie 17 p 
Aurul Brad 16 p (29—10)... pe 

15. Cimentul Turda 7 p (12—27), 
Blaj 6 p (16-28).

Pe primele locuri : 
DEA 17 p 
(19—S), 3.
ultimele :
16. C.I.L.

SERIA A X-A

Băița—Victoria Zalâu 8—1 (5—0)Minerul___---------------
— s-a jucat la Cavnic, Bradul Vișeu — 
Unirea Tășnad 2-0 (1—0). Voința Cărei — 
Minerul Baia Borșa 0—4 (0—1), C.I.L. Și- 
ghetu Marmației — Minerul Suncuiuș 3—0 
(2—0), C.S. Zalău — Rapid Jibou 1-0 
(0—0), Someșul Satu Mare — CUPROM 
Baia Mare 2-2 (1-2), Oașul Negrești — 
Minerul Băiuț 1-0 (1-0) - s-a jucat la 
Sighet, Minerul Cavnic — Bihoreana Mor- 
ghita 3—1 (1—0).

Pa primele locuri : 1. C.I.L. SIGHETU 
MARMAȚIEI fi p (24—2), 2. Minerul Cav
nic 16 p (22—10), 3. Minerul Baia Borra 
17 p (20—10)... pe ultimele : 15. Victoria 
Zalâu a p (13-28), 16. Oașul Negro,» 
7 p (»-ia).

SERIA A Xl-A

I.R.A. Cimpina — Chimia Brazi 
(1—1). Luceafărul Focșani — Petrolul Ber
ea 4—0 (2—0). Bujorii Tg. Bujor — U.R.A. 
Tecuci 1—2 (0—1), Victoria Florești — Di
namo Focșani 4—1 (î-0). Prahova Ploiești 
— Chimic Buzău 1—0 (1—0), Olimpia Rm. 
Sărat — Poiana Cîmpino 2—1 (0-0). Pe
trolul Teleojen Ploiești — Petrolistul Bol
dești 3—2 (2—1), Avintul Mineciu — Car
pați Sinaia 1—0 (1—0).

Meciul Chimia Buzău — Poiana Cimpi- 
no, din etapa a X-a (pe 
fost omologat cu 3—0 în favoarea Polo
nei. deoarece Chimia n-a 
zo regulamentului privind 
rilor.

Pe pdmeie locuri : 1. PRAHOVA PLO
IEȘTI 20 p (28—6), 2. Chimia Brazi 17 p 
(24—12), 3. Petrolul Teleajen Ploiești 16 p 
(19—10)... pe - - .
Boldești 7 p 
5 p (22-38).

teren 1—1) a

respectat clou- 
folosirea junto-

ultirr.ele : 15. Petrolistul
(14—25), 16. Dinomo Focșoni

SERIA A IV-A

Dunărea Cernavodă — Ancora Galati 
1—0 (0—0), Știința Constanța — Electrica
Constanța 2—2 (1—2). Dunărea Tulcea — 
Recolta Frecăței 6—0 (2—0). I.M.U. Med
gidia — Rapid Fetești 1—0 (0—0). Co
merțul Brăila — Granitul Babadag 1-0 
(0—0), Portul Constanța — Voința Con
stanța 5-3 (2—1), Tehnometal Galați —
Cimentul Medgidia 0—1 (0—0), Marina
Mangalia — Viitorul Brăila 1—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL MED
GIDIA 20 p (22—6), 2. Marina Monga-a 
19 p (21—6), 3. Electrica Constanța 17 p 
(26—14)... pe ultimele : 15. Voința Con
stanța 5 n (17—30), 16. Recolta Frecăței 
4 p (5-40).

Steagul roșu Plenița — C.I.L Drobota 
Tr. Severin 3—2 (2—1) — K) jucat la Cra
iova, Minerul Rovinari — Dunărea Cala
fat 1-0 (0-0). Progresul Băii ești — Ci
mentul Tg. Jiu 2—1 (1—1), AS. Victoria 
Craiova — D ierna Orșova 4—3 (1—0)»
Progresul St-ehaia — Metalurgistul Sodu 
0—0, Minerul Motru — C.F.R. Craiova 1—0 
(3-0), F.O.B. Balș — Minerul Lupeni 2—1 
(1—0), MEVA Drobeta Tr. Severin — Pro
gresai Corabia 3-0 (1-0).

1. MEVA DROBE-Pe primei* lacuri :
TA TR. SEVERIN 29 p (16-5). 2. AS.
Victoria Craiova ÎS p (18—14). 3. Minerul 
lupeni 13 p (18—12)... pe ultimei*: 15. 
Progresul Strehaia 9 p (11—29). 16. C.I.L 
Drobeta Tr. Severin 8 p (16—24).

Metalul Copșa Mică - Lacul Ursu So- j 
vota 3—0 (1—O). Minerul Bălan — CJ.L.' ?
Gherla 2—1 (0-0), Chimica Tîrnăveni — i 
Gloria Bistrița 1-0 (1-0) Viitorul Tg. Mu
reș - Unirea Dej 1-2 (1-1), Vitrometan 
Mediaș — Viitorul Gheorghieni 3—1 (1—0), 
Avintul Reghin - Unirea Cristuru Se
cuiesc 1-0 (8-0). C.F.R. Sighișoara — Mi
nerul Rod na 0—0, Foresta Bistrița — A.S. 
Miercurea Ciuc 2-0 (2-0),

Pe primele locuri : 1. UNIREA DEJ 20 p 
(21-8), 2. Gloria Bistrița 17 p (22-ă), 3. 
Chimica Tîrnăveni 16 p (14—9) 
mele : 15. C.I.L. Gherla 6 p 
Unirea Cristuru Secuieșc 4 p

SERIA A Xll-A

SERIA A VIII-A

a-o,Minerul Oravița — Minerul Teliuc 
Timișoara 

C.F.R. 
Ceramica Jimbolia —

Minerul Ghelar — Progresul 
3—0 (1-0), Metalul Oțelu Roșu — 
Simeria 2—1 (1-0), ~
Știința Petroșani 2—1 (1—0), Constructorul
Arad — C.F.R. Caransebeș 2—1 (0—0),
Unirea Tomnatic — Crișona Sebiș 1—0 
(0—0), Electromotor Timișoara — Metalul 
Bocșa 3—1 (1—0), Unirea Stnnicolaul Mare 
— Strungul Arad 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL OȚELU 
ROȘU 21 p (23—7), 2. Electromotor Ti
mișoara 17 p (19—10), 3. Unirea Tomna
tic 16 p (20-8)... pe ultimele : 15. Crișa- 
na Sebiș 7 p (4—18), 16. Minerul Teliuc 
* P (4-12). „ -

... pe ulii- , 
(10-22), 14.’ 
(6-23).

Or. Victoria 
— Torpedo 

Odorheiul

Precizia Săcele — Chimia 
3—0 (1—0), Textila Cisnădie ■ 
Zărnești 2-0 (1-0), Progresul 
Secuiesc — Minerul Baraolt 3—1 (2—1).
Inter Sibiu — Carpați Brașov 0-0, I.C.I.M. 
Brașov — Măgura Codlea 1—1 (0—0), Car
pați Covasna — U.P.A. Sibiu 0—3 (0—3). 
Forestierul Tg. Secuiesc — Unirea Sf. 
Gheorghe 2-1 (1-0), Nitramonia Făgăraș 
- Caraimanul Bușteni 2-0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. NITRAMONIA
FAGARAȘ 19 p (29-9), 2. Precizia Săcele 
16 p (18-7), 3. Forestierul Tg. Secuiesc 
15 p (17-21)... pe ultimele : 15. Carpați 
Covasna 5 p (11-22), 16. Minerul Bara
olt 5 p (10-36).

★ .
Rezultatele ne-au fast transmise de că

tre corespondenții noștri voluntari din 
calitățile respective



VINERI LA BUCUREȘTI Șl DUMINICĂ LA PLOIEȘTI

0 dublă întrecere de handbal masculin
ROMAN I AR. F. GERMANIA

---- PROGRAMUL DIN BUCUREȘTI-------
ORA 17 : Selecționata universitară — Selecționata de tineret 

(masculin)
ORA 13,15 : Selecționata divizionară A 

zionară B (feminin)
ORA 20 : România — R. F. Germania

Selecționata di»i-

Birtalan, unul dintre cei mai 
în formă handbaliști români va 
fi și în meciul cu R.F. Germa
nia unul din componența de 
bază ai selecționatei noastre.

Unul dintre cele mai atractive 
momente sportive ale 
sfîrșit de săptămînă, de fapt un 
veritabil cap de afiș, îl constituie 
dubla confruntare dintre selec
ționatele masculine de handbal 
ale României și R.F. Germania. 
Și aceasta, în ciuda faptului că 
din cele 14 întîlniri de pînă acum, 
9 au revenit reprezentanților 
noștri, iar 5 — viitorilor oaspeți. 
Interesul pentru aceste două me
ciuri este major din mai multe 
motive, printre care vom cita : 
valoarea handbalului practicat în 
cele două țări, bunele lor per
formanțe pe plan mondial, clasa 
ridicată a unora dintre compo
nenții celor două loturi și, mai 
ales, faptul că de curind a ve
nit la „cirma" selecționatei R.F. 
Germania, reputatul tehnician iu
goslav Vlado Stentzel, care are 
ambiția, mărturisită, de a ob-

acestui

HANDBALISTELE TIMIȘORENCE

PE LOCUL II LA BRATISLAVA

PRIMA CONFERINȚA EUROPEANA 
A ANTRENORILOR DE HALTERE
De vorba cu antrenorul federal, prof. Lazăr Baroga

PRAGA, 11 (Agerpres). — S-a 
încheiat a 25-a ediție a tradițio
nalului turneu internațional de 
handbal de la Bratislava la care, 
în acest an. au participat formații 
masculine și feminine din Româ
nia, R. D. Germană, Ungaria și 
Cehoslovacia.

Competiția feminină a fost ciș-

SELECȚIONATA DE HOCHEI 
A ROMÂNIEI

A PLECAT IN ELVEȚIA

tigată de echipa Start Bratislava, 
urmată de Universitatea 
Inter Bratislava, BVSC 
și Plastika Nitra. In 
două meciuri susținute, 
tele de la Universitatea 
au învins cu 18—10 (9—5) pe In
ter Bratislava și au pierdut cu 
15—18 (6—10) în fața formației 
Start.

Turneul masculin s-a încheiat 
cu victoria echipei Ruda Hvezda 
Bratislava, secundată de VSZ Ko
sice, TE Gotvraldow și Dynamo 
Dresda. Ultimele rezultate : Ruda 
Hvezda — Dynamo Dresda 25—10 
(13—4) ; Ruda Hvezda — VSZ Ko
sice 22—19 (11—8).

Timișoara, 
Budapesta 

ultimele 
handbalis- 
Timișoara

ține cu noua sa echipă numai 
rezultate de valoare.

în acest sens, 
Stentzel a mărit 
selecție, prezentînd la 
turnee (Cupa Mării Baltice, tur
neul din Elveția) formații dife
rite, cu multe nume noi. La 
București, el va deplasa un lot 
de 17 jucători, dintre care nu
mai 4 (Moller, Westebbe, Spen
gler șl Deckarm) au evoluat la 
C.M. în rest, numai handbaliști 
care au îmbrăcat în această 
toamnă tricoul echipei repre
zentative (portarii Hoffman, 
Jaschke și Hamann, jucătorii de 
cîmp Fischer, Brand, wnih- 
spiess, Becker, Pickel și 
merfeld), precum și trei 
tanți cu această ocazie în 
zentativă (Busch, Pelster, 
gel). Această serioasă remanie
re, după cum remarcă presa 
vest-germană, a mărit mult ca
pacitatea de efort a selecționa
tei, i-a dat o mai mare varietate 
tactică, i-a amplificat dorința de 
afirmare, ambiția. Deci, vineri la 
București (ora 20, Palatul Spor
turilor și al Culturii) cînd for
mația noastră reprezentativă va 
susține cel de al 242-lea joc in
ternațional și duminică la Plo
iești, handbaliștil 
avea în față un 
tabil.

antrenorul V. 
mult aria de 

diferite

Kliih- 
Soni- 
debu- 
repre- 

Na-

români vor 
adversar redu-

★
meciul de vi- 
vînzare înce- 
la casa de la

V. Conta 16), 
la casele Pala-

Biletele pentru 
neri se pun în 
pînd de mîine, 
C.N.E.F.S. (str. 
agenția C.C.A. și
tului Sporturilor și al Culturii.

Recent, s-a desfășurat la So
fia prima conferință europeană 
a antrenorilor de haltere, la care 
au participat 47 de antrenori din 
21 de țări de pe continent. Prin
tre cei prezenți s-a aflat și an
trenorul federal prof. Lazăr Ba
roga.

— în ce a constat utilitatea a- 
cestei conferințe ?

— în cele 5 zile cit a durat 
reuniunea, au fost prezentate 15 
referate privind metodica moder
nă de antrenament de către u- 
nii dintre cei mai renumiți an
trenori din Europa : Ivan Abad- 
jiev (Bulgaria), Arkadi Falamaev 
(U.R.S.S.), Anton Dzidizik și Kaz- 
mierz Roguski (ambii Polonia), 
Harry Rower (R.D. Germană) etc. 
Expunerile au fost urmate de 
exemplificări practice ca, de pil
dă, antrenamentele unor campioni 
și recordmani mondiali din Bul
garia, conduse de antrenorul 
emerit Ivan Abadjiev.

— Care au fost principalele 
învățăminte ale conferinței ?

— Voi puncta doar cîteva din 
elementele esențiale desprinse cu 
acest prilej. De pildă, s-a arătat 
că antrenamentele cu efort sporit 
pentru copii vor începe la 12—13 
ani, iar paralel cu activitatea la 
bară, se vor pune bazele pregă
tirii fizice multilaterale prin 
sprinturi, sărituri și aruncări 
(atletism și gimnastică). Volumul

și intensitatea de muncă a halte
rofililor avansați s-a triplat față 
de vechile metode. Acest ciclu 
de antrenament intens durează 4 
ani I Specialiștii bulgari au afir
mat că organismul este adaptabil 
la aceste eforturi, fapt dovedit 
prin munca depusă de campionii 
și recordmanii din țara vecină. 
In ce privește alimentația halte
rofililor, s-a amintit că 
buie să fie în raport cu 
tea corporală.

— Care credeți că sînt 
tele" sportivilor bulgari 
bindirea marilor succese 
tima vreme 2

— De la început trebuie să 
spun că bulgarii nu au „secrete", 
ci doar metode avansate, pe care 
le-au făcut, de altfel, cunoscute 
tuturor. Secretul ar fi poate nu
mărul de ore afectat pregătirii, 
care se ridică într-un an la 1 300— 
1 400 ! în ce privește metoda de 
muncă a halterofililor bulgari, 
am reținut că o dată pe săptă- 
mînă se face antrenament cu 
greutăți care depășesc cu 10 kg 
recordul personal, o dată cu greu
tăți egale recordului, o dată cu 
5 kg sub record, și în fine o dată 
cu 10 kg sub record.

Dar, despre toate amănuntele 
care privesc noile metode de pre
gătire se impune un colocviu cu 
toți antrenorii noștri.

Ion OCHSENFELD

ea tre- 
greuta-

VIRGINIA RUZICI-MIMA JAUSOVEC 
CiȘTIGĂTOARE ALE TROFEULUI DE LA EDINBURGH
Finala de dublu femei a 

neului internațional de tenis 
la Edinburgh a fost cîștigată 
perechea VIRGINIA RUZICI 
mânia) — Mima Jausovec (Iugo
slavia),care a întrecut cu 6—4,

tur- 
de 
de 

(Ro-

4—6, 6—4 cuplul Raquel Giscafre 
(Argentina) — Izabela Fernan
dez (Columbia). In semifinala Ru- 
zici-Jausovec au eliminat dublul 
Wade-Walsh.

în cursul zilei de ieri a părăsit 
Capitala lotul reprezentativ de ho
chei, care a plecat în Elveția, unde, 
în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie, 
va lua parte la un puternic turneu. 
La această dispută și-au anunțat 
participarea reprezentativele R. D. 
Germane, Cehoslovaciei B, României 
și Elveției. Jucătorii români vor în- 
tîlni în ordine : Cehoslovacia B la 
Morges, Elveția, tot la Morges și, 
în ultima zi, RJX Germană, la 
Geneva.

în vederea acestor meciuri, an
trenorii Șt. Ionescu și I. Tiron, au 
selecționat următorul lot : Netedu, 
Dumitraș și Gli. Huțan (portari). 
Varga, Gh. Florian ; Ionițâ, Justi
nian ; Antal, Gali (fundași). Pană, 
Bașa. Gheorghiu ; Costea, Tureanu, 
Axinte ; Nistor, Moroșan, Mlcloș ; 
Bucur, V. Huțanu (atacanți). La 
ultimele antrenamente, o formă 
deosebită au arătat perechea de 
fundași Antal — Gali și primele 
două linii de atac (Pană — Bașa —- 
Gheorghiu și Costea — Tureanu — 
Axinte).

• TELEX • TELEX •
Astăzi, încep© la Gdansk cea de-a 
treia ediție a competiției de hochei 
•pe gheață ,.Cupa Prietenia-, La care 
participă selecționatele de juniori a 
șapte țări socialiste și echipa orașului 
Gdansk. Formația României va juca 
în grupa a 2-a, alături de echipele 
U.R.S.S.. R. D. Germane și Gdansk. 
In grupa I evoluează selecționatele 
Cehoslovaciei. Ungariei, Bulgariei al 
Poloniei.

Meciul de șah dintre echipele maa* 
caline ale orașelor Moscova șl 
Belgrad a continuat în capitala Iu
goslaviei cu disputarea partidelor 
din cel de-al 5-lea tur. cîștigat de 
șahiștii sovietici cu scorul de 31.*— 
2l/2 puncte. Fostul campion mon
dial Mihail Tal a remizat cu Liu- 
bojevici, Matanovici cu Gufeld si 
Ivkov cu Vaganian. Platnik a ciș- 
tigat la Reicevici.

La Buenos Aires s-au desfășurat 
întrecerile celei de-a 11-a ediții a 
concursului internațional de atle
tism „Memorialul Pierre de Cou
bertin”. Italianul Faava a cîștigat 
două probe : 5 000 m în 13:56.2 și 
3 000 m obstacole în 8:46,2. Record
manul american Tom Hill s-a clasat 
pe primul loc în proba de 110 m 
garduri cu timpul de 14.2. iar sprin
terul vest-german Manfred Ommer 
a fost cronometrat in cursa de 200 
m în 21.6. Alte rezultate : 800 m :
Grippo (Italia) — 1:51.5 : săritura
în lungime : Mazzeo (Argentina) — 
7.40 m : decatlon : Hedmark (Sue
dia) — 7 327 puncte.

Intr-un meci amical de handbal, 
disputat la Berlin, selecționata fe
minină a R.D. Germane a învins 
cu 16—6 (7—4) echipa Bulgariei.

La Kiev s-a disputat primul meci 
dintre. echipa locală Spartak și

A DOUA VICTORIE

A LUI KORCINOI
MOSCOVA, II (Agerpres). — 

Meciul de șah dintre marii maeș
tri Anatoli Karpov șl Viktor 
Korcinoi, care iși dispută la 
Moscova finala turneului candi- 
daților la titlul mondial, a con
tinuat cu partida a 21-a. Jucind 
cu piesele albe, într-o variantă a 
apărării Indiana Nouă, Viktor 
Korcinoi a obținut o victorie ful
gerătoare în numai 19 mutări. 
Scorul a devenit acum 11—10 în 
favoarea Iul Karpov. Pînă îa 
terminarea meciului au mai ră
mas de disputat trei partide.

TELEX • TELEX •
formația H.C. Stockholm, contînd 
pentru optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni la handbal 
feminin. Handbalistele sovietice au 
obținut victoria eu 21—11 (13—4).
Jocul retur se va desfășura la 27 
noiembrie la Stockholm.
La Pisen, în optimile de finală ale 
Cupei campionilor europeni la 
handbal masculin. echipa locală 
Skoda a întrecut eu 21—16 (11—6)
formația norvegiană Idrettiag Oslo.

După patru etape, în clasamentul 
general al Turului ciclist al Colum
biei pe primul Ioc a trecut tînărui 
rutier columbian Carlos Siachoque. 
Marii favoriți ai cursei. spaniolul 
Domingo Perurena și italianul Fe
lice Gimondi. care în această etapă 
au pierdut minute prețioase, se 
află pe locurile 7 și respectiv 23.

Ciclistul danez Ole Ritter a eșuat 
și în cea de-a treia tentativă de 
deborire a recordului mondial al 
orei, dar de data aceasta s-a mai 
apropiat de performanța belgianului 
Eddy Merckx (49,431 km), amelio- 
rîndu-și, totodată, rezultatele ante
rioare. în cele 60 de minute de 
cursă solitară. Ritter a acoperit 
48,879 km. Perseverentul ciclist da
nez a anunțat că. în cursul aoestei 
săptămîni, dacă timpul va permite, 
va încerca din nou să doboare re
cordul lui Merckx.

Concursul de călărie desfășurat la 
Madison Square Garden din New 
York, s-a încheiat cu o probă de 
sărituri în care victoria a revenit 
sportivului englez David Broome 
(,,Jaegerm6ister“). Pe locurile urmă
toare s-au clasat vest-germanul 
Hendrik Snoek (..Don Juari“) și a- 
mericanul Dennis Murphy („Tus
caloosa").

IMPORTANTE HOTARÎRI 
LUATE LA REUNIUNEA F I F A.

La Roma s-au desfășurat lucrările 
unei importante reuniuni a federa
ției internaționale de fotbal, pe ordi
nea de zi fiind înscrise numeroase 
probleme.

Discutindu-se despre viitoarea edi
ție a C.M. (în 1978), s-a cerut or
ganizatorilor argentinieni să pre
zinte la fiecare trei luni un raport 
asupra stadiului pregătirilor. Cu 
ocazia reuniunii de la Ziirich, din 
luna februarie 19TS, F.LF-A. va re
examina proiectul argentinian de 
a spori de la 18 la 20 numărul e- 
chipelor participante la turneul fi
nal al C. M. Comisia de competiții 
va decide in această privință și 
totodată va hotărî dacă este cazul.
să desemneze o a doua țară de 
rezervă, pentru eventualitatea că 
Argentina nu va putea organiza 
campionatul mondial.

Cu același prilej, F.I.F.A. a de
semnat comitetul de organizare a 
C.M. 1973. Din comitet, al cărui pre
ședinte este Hermann Neuberger 
(R.F.G) fac parte, printre alții : 
Cavan (Irlanda de Nord). Almeida 
(Brazilia), Riedel (B.D.G.), pre
ședinte al comisiei de arbitri, Aa- 
drejevici (Iugoslavia), Bares (Un
garia).

Totodată, Comitetul executiv al 
FJ.F.A. a desemnat președinții di
feritelor comisii ale forului fotba
listic internațional : comisia de
urgență : J. Havelange (Brazilia) ; 
comisia financiară : Franehi (Ita
lia) ; comisia de amatori : Gra-
natkln (U.R.S.S.) : comisia tehnică : 
Cavan (Irlanda de Nord) : comisia

CUPE, CAMPIONATE
„CUPA AFRICII* a programat la 

Tunis primul meci dintre echipele 
Tunisiei și Libiei : 1—0 (1—0). A în
scris, în hi in. 44. Khouini. Returul, 
la 22 noiembrie, la Tripoli.

IUGOSLAVIA (etapa a 14-a) : Var- 
dar Skoplie — Hajduk Split 1—1 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Celik Zenica 
1—2 : Olimpia Ljubljana — O.F.K. 
Belgrad 3—0 ; Riejka — Partizan Bel
grad 1—0 ; Dynamo Zagreb — Zeîez- 
niciar Sarajevo 1—2 ; Radnicki Kra- 
guevac — Velez Mostar 3—2. Clasa
ment : 1. Hajduk — 21 p ; 2. Steaua 
roșie - 20 p ; 3. Vojvodina — 1K p.

CEHOSLOVACIA (etapa » 12 a) î
V.S.S. Kosice — Slavia Fraga 6—2 : 
Sparta Fraga — A.C. Nitra 1—0 : Jab- 
lonec — Slovan Bratislava 2—1 ; Inter 
Bratislava — Spartak Trnava 3—1 ; 
Dukla Fraga — Union Teplice 0—0. 
Clasament : 1. V.S.S. Kosice — 15 p ;
2. Slovan — 15 p ; 3. Inter — 14 p.

SPANIA (etapa a 8-a) : C.F. Barce- 

de presă : Canedo (Mexic) ; comi
sia medicală : Andrejevici (Iugo
slavia) ; comisia de disciplină : 
general Mustafa Mohammed (Re
publica Arabă Egipt) ; comisia con
sultativă : J. Havelange.

Președintele F.I.F.A., Joao Have
lange. a prezentat un proiect de 
ajutorare destinat să contribuie la 
dezvoltarea fotbalului în numeroase 
țări din Africa, Asia, Oceania, Ame
rica Centrală șl de Nord. Prima 
etapă a acestui program se extinde 
pe durata a 4 ani și va impune 
cheltuirea a circa 4 milioane de 
dolari.

O fază din Cu
pa cupelor, Ben
fica Lisabona — 
F.C. Carl Zeiss 
Jena (0—0). în 
prim plan, un 
duel intre Schlut- 
ter și fundașul 
portughez Moin- 
has. Pentru turul 
următor s-a cali
ficat Benfica.

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

lona — Las Palmas 3—2 ; Real Ma
drid — Betis Sevilla 3—2 ; Atletico 
Bilbao — Dspanol Barcelona 1—0 ; 
Clasament : 1. Real Madrid — 14 p :
2. C.F. Barcelona — 12 p ; 3. Espanol 
Barcelona — 11 P.

OLANDA (etapa a 10-a) : Feye- 
noord — M.V.V. Maastricht 2—1 : 
F.C. Utrecht — Ajax Amsterdam 1—1 ; 
F.C. Amsterdam — Excelsior 1—1 ; 
P.S.V. Eindhoven — A.Z/67 Alkmaar 
4—0 ; F.C. Twente Enschede — N.A.C. 
Breda 2—0. Clasament : 1. P.S.V. 
Eindhoven — 19 p ; 2. Ajax — 17 p;
3. Feyenoord — 17 p*

BELGIA (etapa a 13-a) : S.K. Lier- 
se — Standard Liege 2—1 ; Anvers — 
Beveren 2—0 ; Waregem — Ostende 
4—1 : Cerc le Bruges — Berchem 2—1; 
Beerschot — Charleroi 2—0; Lokeren- 
F.C, Bruges 0—1. Clasament : 1. An*

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII
MIERCURI (13 noiem

brie) : F.C. Anvers-Ajax 
(meci retur în „Cupa 
U.E.F.A."; în tur 0—1). 
încep întrecerile tradițio
nalului: turneu pentru ju
niori de la Monaco (cu 
R.F. Germania, Polonia. 
Norvegia, Franța, Belgia, 
Cehoslovacia și Olanda).

SÎMBĂTA (16 noiem 
brie), la Paris, Franța-R.D 
Germană (grupa a 7-a a 
campionatului . european 
interțări).

derlecht — 19 p ; 2. Racing White
Molenbeek — 19” p (ambele cu cita 
un joc mai puțin disputat) ; 3. An
vers — 17. p.

GRECIA (etapa a 6-a) : Olympia- 
kos Pireu — Aegaleo 2—0 ; Panathî- 
naikos — Kastoria 3—2 ; P.A.O.K. — 
— Heraklis 4—1 ; Olympi-akos Voios — 
A.E.K 0—1 ; Ethnlkos — Kavaia 3—0.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu —* 
12 p ; 2- Ethnikos — 11 p ; 3. Pa-
nathinaikos — 10 p.

AUSTRIA (etapa a 14-a) : Rapid 
Viena — Voest Linz 2—1 ; Austria 
Viena — Austria Salzburg 4—0 ; 
Eisenstadt — Wacker Innsbruck 3—2; 
Sturm Graz — Admira Wacker Vie
na 3—1.

Clasament : 1. Rapid Viena — 19 n; 
2. Voest Linz — 17 p ; 3. Austria
Salzburg — 16 p.
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