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I
n ambianța de puternică e- 
fervescență creatoare ca
racteristică apropierii Con
gresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, 
miercuri șt Joi au avut loc 
în alte treisprezece reședințe de 

Județ (Alba-Iuha, Bacău, Baia 
Mare, Bistrița, Botoșani, Buzău, 
Deva, Miercurea Ciuc, Pitești, Re
șița, Timișoara, Tîrgu-Jiu, Zalău) 
conferințe de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor Județene 
de partid.

Marcînd un moment important 
în ansamblul activității politico- 
organizatorice de pregătire a ma
relui forum al comuniștilor, a- 
ceste conferințe — la lucrările că
rora au participat tovarăși din 
partea conducerii de partid — 
s-au desfășurat într-un pronunțat 
spirit de lucru, dezbaterile fiind 
caracterizate de o înaltă respon
sabilitate și exigență partinică.

Exercitîndu-și mandatul ce le-a 
fost încredințat de organizațiile 
de partid din unitățile industriale 
și agricole, din institutele de cer
cetări, din școlile și facultățile pe 
care le reprezentau, delegații la 
conferințele Județene au exprimat 
adeziunea unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii față 
de istoricele documente ce vor fi 
supuse dezbaterii și aprobării Con
gresului — proiectele de Program 
și de Directive, Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al XI-lea.

în conformitate cu prevederile 
Statutului partidului și criteriile 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R., 
conferințele au ales organele lo
cale de partid, delegații la Con
gres din partea organizațiilor Ju
dețene respective și au desemnat 
candidații pentru organele cen
trale ale partidului.

Dind expresie voinței unanime 
a membrilor partidului nostru, a 
maselor largi, ale celor ce mun
cesc, în fapt a întregului nostru 
popor — așa cum a rezultat lim
pede cu prilejul tuturor adunări

MARGINALII LA „ȘAISPREZECIMILE" CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

UN PLUS DE ATENȚIE ACORDAT COMPETIȚIEI

..foarfecă*, realizează cel de al treilea gol marcat de 
universitare. Foto : I. LESPUC, Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA. Batacliu, printr-o spectaculoasă 
el în poarta lui Stan și al patrulea al echipei

Aceasta ar fi constatarea de 
bază, îmbucurătoare — am putea 
spune — după disputarea celor 
16 partide în care au fost anga
jate întreg eșalonul Diviziei A, 4 
divizionare B, 6 divizionare C și 
4 formații din campionatele ju
dețene. Meciurile de miercuri, 
după relatările primite de la fața 
locului, ne-au demonstrat în ma
joritatea lor că atunci cind com
petitoarele sint preocupate să tra
teze cu seriozitate populara com
petiție, pot să furnizeze specta
cole agreabile și cu multe „sus- 
pense“-uri. Pe linia ideii reieșite 
din titlul acestui comentariu, este 
semnificativ faptul că pentru run
da următoare a competiției — este 
vorba de „optim;le“ Cupei Româ
niei, care vor avea loc la 27 no
iembrie (luni la ora 13, la sediul 
federației de specialitate urmînd 
a avea loc tragerea la sorți) — au 
rămas în cursa cîștigării prețio-
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lor generale și conferințelor de 
partid de pînă acum, al adunări
lor publice, al recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale și plena
rei Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste — confe
rințele Județene au hotărit să 
susțină realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAL’ȘESCU în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. Această opțiune fermă 
și entuziastă reflectă, o dată mai 
mult, încrederea și dragostea 
fierbinte a întregii noastre na
țiuni față de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, prețuirea acordată 
înaltelor sale calități, contribuției 
aduse la fundamentarea și aplica
rea consecventă a politicii interne 
și externe a partidului și pornește 
din convingerea că astfel va fi 
asigurată continuitatea rodnicei 
activități de pînă acum, înfăptui
rea obiectivelor programatice pe 
care le va stabili Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

Analizind aprofundat activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid din toate domeniile pen
tru transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale a P.CJR., 
conferințele au stabilit planuri 
concrete de măsuri menite să 
ducă la ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii munci poli
tice, economice și educative, la 
intensificarea întrecerii socialiste 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, la perfecționarea 
continuă a activității tuturor or
ganizațiilor de partid.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, conferințele au adre
sat telegrame C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAL’ȘESCU, 
în care se exprimă hotârîrea fer
mă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a înfăptui mă
rețul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, program pe 
care îl va adopta apropiatul Con
gres al partidului.

De astăzi,

Fruntașii șahului în întrecere
Cea de a 37-a ediție a finalei 

campionatului național masculin 
de șah va începe astăzi, la ora 
16, în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare din Capitală. în 
cursul dimineții va avea loc șe
dința tehnică și tragerea la sorți 
a locurilor pe tabela de turneu.

Iatâ-i pe cei 18 cohcurenți și 
coeficientul ELO cu care sint 
creditați (jucătorii la care nu a- 
pare nici un număr au un ELO 
inițial — minim — de 2 200 punc
te) : Mihai Șubă (Universitatea 
București) 2 460, Carol Partoș (Pe
trolul Ploiești) 2 410, Gheorghe 
Mititelu (Portul Constanța) 2 390, 
Emil Ungureanu (Mureșul Tg. Mu
reș) 2 385, Volodea Vaisman (Me
dicina Iași) 2 370, Aurel Urzică

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET MASCULIN

PRIMA SURPRIZĂ: RAPID-FARUL 80-69!
Al treilea — și ultimul — tur

neu al primului tur al Diviziei A 
la baschet masculin a început 
ieri în sala Floreasca din Capi
tală. Majoritatea meciurilor s-au 
desfășurat între echipe aflate la 
polii opuși ai clasamentului, iar 
favoritele au învins la scoruri 
concludente. Iată amănunte de la 
fiecare partidă !

RAPID — FARUL 80—69 (44—40). 
în singurul meci echilibrat des
fășurat ieri, Rapid a produs o 
surpriză, cîștigind — datorită jo
cului colectiv și preciziei aruncă
rilor la coș — în fața unui lot de 
baschetbaliști valoroși individual 
dar care nu au format o echipă, 
în plus, constânțenii s-au bazat 
prea mult pe aruncările din ac
țiune, neglijînd apărarea. Drept 
urmare, feroviarii au avut 34—21 
în minutul 14 și — deși au fost 
egalați și chiar conduși (48—52 
în min. 26) — în final s-au im
pus tocmai datorită calităților e- 
nunțate mai sus. Concret, Rapid 
a realizat 60»/« din aruncările din 
acțiune (37 de coșuri înscrise 
din 61 de încercări) față de nu
mai 44’/, (26 din 59), cît a ob
ținut Farul. Au marcat: Vlă- 
descu 24, Cr. Popescu 13, Pre- 
dulea 12, Turcanu 11, Stănescu 
10, Vintilă 8, Bulancea 2 pentru 
Rapid, respectiv, Martinescu și 
Spinu cite 18, Caraion 6, Pasca 
și Purcăreanu cite 9, Gh. Du
mitru 3, Popovici 2. Au condus 
bine M. Aldea si I. Dinescu.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 71—52 (41—28)
început furtunos al clujenilor 
(12—6 în min. 7), temperat cu- 
rînd de bucureșteni, care au e- 
galat și au realizat 22—15 în mi
nutul 11. De aici nu a mai fost 
decît problema diferenței cu care

(Politehnica București) 2 350, Mir
cea Pavlov (I. T. București) 2 335, 
Sergiu Griimberg (Universitatea 
București) 2 330, Mihai Ghindă 
(Universitatea București) 2 300, 
Traian Stanciu (Constructorul Bucu
rești) 2 295, Vasile Georgescu 
(A.S.E. București), Paul Voicules- 
cu (Constructorul București), Cor
vin Radovici (Petrolul Ploiești), 
Adrian Buză (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Neboișa Ilijin (Medicina Timișoa
ra), Octavian Pușcașu (A.S.E. 
București), Emil Macarie (Petrolul 
Ploiești) și Alfred Kertesz (Rapid 
Arad). Ultimii doi sint candidați 
maeștri, ceilalți jucători au cla
sificarea de maestru, iar Mihai 
Șubă pe aceea de maestru inter
național.

va pierde „U*. Neîndoielnic, noii 
titulari ai lui .U“ mai au mult 
de muncit pentru a ajunge la va
loarea baschetbaliștilor care au 
părăsit în vară activitatea corn- 
petițională. Au marcat: Brabo- 
veanu și Chirci cite 18, Zisu șl

Fază din întîlnirea dintre echipele I.C.E.D. București și C.S.U. Galați, 
în care victoria a revenit bucureștenilor

Foto : D. NEAGU

Szep cite 10, S. Molnar 5, Mi- 
huță și Nagy cite 3, Tucunel și 
Ionescu cite 2 pentru I.E.F.S., 
respectiv, Ruhring 14, Barna 10, 
Nagy 8, Roman 5, Antal 4, Mate 
6, Haiduc 3, Mihalache 2. Au 
arbitrat bine G. Chiraleu și A. 
Atanasescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— MEDICINA TG. MUREȘ 81—55 
(43—22). Timișorenii au început 
întîlnirea în iureș și la puțină

Azi, la Palatul Sporturilor și Culturii

MECIUL DE HĂNDDAL MASCULIN
ROMĂNIA-R.F. GERMANIA
• Oaspeții au sosit ieri • Meciuri atractive in deschidere

După o destul de lungă pe
rioadă de timp, selecționata 
masculină de handbal a țării 
noastre — care în primăvara a- 
cestui an a cucerit pentru a pa
tra oară titlul de campioană a 
lumii — apare azi în fața amato
rilor de handbal din București, la 
Palatul Sporturilor și Culturii, 
cu prilejul unei interesante și 
așteptate dispute internaționale. 
Este vorba despre .confruntarea 
dintre echipele României și R.F. 
Germania, partidă care se anun
ță echilibrată și de un bun ni
vel tehnic, atît datorită valorii 
recunoscute a celor două echipe, 
cit și faptului că în ultimul timp 
meciurile lor directe au fost, 
de fiecare dată, viu disputate. 
Grăitoare în acest sens sint 
rezultatele înregistrate anul tre
cut, în luna noiembrie, cînd au 
avut loc două partide amicale 
in R.F. Germania : România — 
R.F. Germania 17—15 (Koln) și 
14—15 (Saarbrucken).

Deci, cu un an in urmă, vic
toriile s-au împărțit. Ce va fi 
acum ? Este cert că handbaliștii 
români, aflați la începutul unui 
sezon în care trebuie să-și ono
reze titlul suprem obținut în 
martie în R.D. Germană și, în 
general, frumosul prestigiu de 
care se bucură pe plan mondial, 
vor lupta să obțină _ victoria în 
ambele jocuri (partida revanșă 
va avea loc duminică la Ploiești, 
ora 18,30). în acest sens, ei s-au 
pregătit cu asiduitate, accele- 
rînd ritmul antrenamentelor în 
ultimele zile. Absența lui Gațu 
și Penu, aflați în Iugoslavia, cu 
ocazia unui meci jubiliar, nu s-a 
făcut resimțită, iar ușoarele acci
dentări ale lui Birtalan și Tudosie 
nu-i vor împiedica pe aceștia să 
apară pe terenul de la Pa

vreme aveau un avantaj substan
țial pe tabela de marcaj. Baschet- 
baliștii din Tg. Mureș au încer
cat să stăvilească elanul adversa
rilor lor, dar aceasta nu le-a reu
șit decît in mică măsură, mai 
ales din cauza gabaritului infe

rior. Au marcat: Minișca 3, Roxîn 
3, Munteanu 8, Habatiuc 2, Mă- 
năilă 20, Minius 13, Kindris 2, 
Czmor 4, Weber 12, Cîmpeanu 12 
și Iliescu 2 pentru învingători, 
Bugariu 14, Bencze 9, Martie 4,

D. STĂNCULESCU
Paul IOVAN
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latul Sporturilor șî Culturii 
și să lupte din toate puterile 
pentru victorie. De altfel, do
rința de a onora reîntîlnirea cu 
publicul bucureștean printr-o 
comportare dintre cele mai bune 
este evidentă la toți jucătorii.

Oaspeții au sosit ieri în Ca
pitală, deplasînd lotul anunțat

PROGRAMUL DE AZI

ORA 17 : Sel. universitară 
— Sel. de tineret (masculin)

ORA 18,15: Sel. divizio
nară A — Sel. divizionara B 
(feminin)

ORA 20 : România — 
R. F. Germania (arbitri : P. 
Pupici și L. Petrovici)

(17 jucători) șl din care nu lip
sesc Moller (91 de selecționări), 
Westebbe (47 de selecționări, 24 
de goluri la C.M.) și Deckarm 
(16 selecționări, 22 goluri la 
C.M.). Antrenorul Vlado
Stentzel s-a arătat optimist, 
in ciuda faptului că selec
ționata R.F. Germania a fost se
rios remaniată, căutările nefiind 
încă încheiate, deoarece cei 17 
jucători provin de la 10 cluburi I 
Doar VfL Gummersbach și S.C. 
Phonix Essen dau cite 3 handba- 
liști acestui lot.

în perspectivă, deci, o după- 
amiază de frumos program hand-» 
balistic, cu atît mal mult cu cit 
partida România — R.F. Germa
nia ace Șl o foarte atractivă! 
deschidere.



ATLETISMUL BRAILEAN PE O «A ASCEMTA
FINALELE CAMPIONATELOR INDIVIDUALE DE POPICE I

• Totuși, ce se intimplă cu secția de
Despre priza crescută a primei 

discipline olimpice în Brăila vor
bește cel mai bine afluxul tineri
lor atleți, al elevilor, pe Stadio
nul municipal de atletism. Și ceea 
ce părea acum cîțiva ani un lux 
pentru orașul de pe Dunăre, a- 
cum se dovedește neîncăpător 
pentru zecile de aspiranți la per
formanță, pista cu cele opt culoa
re, cele trei sectoare de aruncări 
și sărituri, dotate cu piste de elan 
din coritan, fiind solicitate dimi
neața și după-amiaza, fapt văzut 
de noi într-o recentă vizită la 
Brăila. „îmbucurător este faptul — 
ne spunea antrenorul Ien Moroiu, 
autor al detentei atletismului 
brăilean — că disciplina noastră 
a început să atragă tineretul șco
lar, stadionul atletic nemaifiind 
solicitat numai de sportivii clubu
lui municipal, de cei ai școlii spor
tive, ci și de elevi ai liceelor nr. 
2, 3, 4, ai școlii generale nr. 4. 
Aci se țin oro de curs, de colec
tiv sportiv, se organizează cam
pionate ale claselor (cum a făcut 
reeent prof. Geta Baltag, de la 
școala generală 4, cu 30 de copii), 
concursuri pe școală. De aci și 
pînă la primele rezultate nu este 
decit un pas. Și astfel atletismul 
se impune treptat în urbea noas
tră, iri cei șase ani de cînd lucrez 
aci acest sport ureînd spectaculos 
în atenția și sprijinul organelor 
locale, ajungînd la această oră. 
după părerea mea, in poziția a 
treia, ca popularitate, după disci
plinele tradiționale în Brăila — 
fotbalul și boxul. De curînd am 
încercat, 'alături de toți iubitorii 
atletismului din orașul nostru, o 
mare satisfacție, cînd în fața ți
nui stadion plin, în pauza unui 
meci de fotbal, tovarășul Dumi-

tru Bălan, prim secretar al tdlni- 
tetului județean de partid, l-a 
felicitat călduros pe tinărul atlet 
Doru Oprea, căruia i s-a decernat 
titlul de „Maestru al sportului", ca 
ți pe cei care l-au îndrumat spre 
performanță".

Performanțele brâilenilor în a- 
cest an ? 5 campioni naționali
(din care doi la „școlare"), 6 re
corduri republicane. Cele mai 
bune rezultate : 55,40 m la suliță 
(Rodica Dragu, Inclusă și in lo
tul olimpic), 2,13 m la înălțime — 
record juniori I (Doru Oprea), 
1,72 m Ia înălțime (Argentina Pa
vel) și 1,69 m la înălțime — Re
cord junioare II (Mihaela Șerman). 
Din urmă vin. anunțîsdu-se ca 
reale talente, Gina Panait (juni
oară II, la lungime 5,84 ra. indu
să în lotul speranțelor). Ion San
dei, Eugenia Manea și Anișaara 
Cușnir (alergători de semifond), 
Cornelia Moise (pentatlon).

Este limpede că performanța 
nu mai ocolește (și nu va ocoli 
nici în viitorul apropiat !) atle
tismul brăilean. 
de adevărat că, practic, în Bră
ila activează doar două secții de 
atletism, la C. S. Brăila și Școa
la sportivă, iar secția de la școa
la sportivă abia acum va intra 
cu șanse în competiția nr. I, Cea 
a depistării și creșterii talentelor, 
avînd doi profesori cu normă în
treagă pentru atletism, C. Leu ți 
P. Vasile.

Un caz aparte îl constituie sec
ția de atletism de la Movila Mi
resii. Aci ființează — după apre
cieri unanime, inclusiv ale fede
rației de resort — cea mai bună 
secție de atletism din mediul ru
ral, fapt dovedit și în acest an 
prin obținerea unor medalii la

la Movila Miresii ?
campionatul național de juniori, 
prin selecționarea a trei sportivi 
din comună în lotul republican de 
juniori. Prin muncă voluntară, 
prin pasiunea antrenorului R. Bu- 
zoianu, stadionul de la Movila 
Miresii are tot cc-i trebuie pentru 
atragerea copiilor la atletism. Dar 
iată că în prezent — după cum ni 
s-a spus la C.J.E.F.S. — prin, mu
tarea din comună a lui R. Bu- 
zoianu. catedra de educație fizică 
a școlii (26 de ore sâptâmfnaî) este 
împărțită între un profesor de e- 
ducație fizică care nu se intere
sează deloc de atletism și o... pro
fesoară de muzică 1 Mlădițele să
dite cu grijă, în ani de eforturi 
și investiții materiale, se ofilesc 
astfel prin repăsare si dezinteres. 
Inspectoratul școlar județean, con
siliul județean de educație fizică 
și sport, federația de resort au 
datoria să intervină pentru ea a- 
tletismul să 
nuare de un 
Miresii.

se bucure In conti- 
so 1 roditor la Movila

Dar este la fel
Paul SLAVESCU

Cu începere de azi, la Sf. Gheorghe

ULTIMUL TURNEU PENTRU STABILIREA
ECHIPELOR CAMPIOANE LA TENIS OE MASA

Au fost desemnați cîștigătorii
în probele de perechi

i
i
I

MANGAUA NORD, 14 (prin tele
fon). Finalele campionatelor indivi
duale de popice — ediția 1974 au 
continuat joi cu proba de perechi
— juniori. Pe arena din stațiunea 
Neptun și-au disputat Întâietatea 
21 de dubluri feminine șl 23 mascu
line» Lupta pentru cucerirea Invi
diatelor titluri a fost interesantă 
pria caracterul eetiitibrat al între
cerilor. Demn de remarcat este 
faptul că la cursa pentru locuri 
fruntașe a pagticlpat un lot nu
meros de junioare și juniori dornici 
de afirmare, care au reușit să se 
impună pe pistele extrem de pre
tențioase de aici.

Dacă in disputele băieților a doua 
pereche din concurs — Fr. Huber
— V. Popa (C.F.R. Timișoara) — 
s-a situat în frunte cu 1W3 p.d. 
(grație celor 881 de popice doborite 
de primul jucător) și nu a mai ce
dat șefia, in schimb, la fete, cam
pioanele au fost cunoscute după 
jocul ultimelor perechi. Mai Intii 
au condus rapidistele Elena Gon-

cear — Vasilica Plnțea, apoi au de
venit lidere Bălașa Mirieă — Sil
via Maxim, pentru ca în finali să 
Învingă reșițencele Eugenia Hollesch 
— Melania Lăcătușu, care au alcă
tuit cel mai omogen cuplu. Hollesch 
a avut o comportare foarte bună 
In această finală, eîștigînd. eu o îi 
Înainte șl titlul la individual.

REZULTATE : perechi fete — 1. 
Eugenia Hollesch — Melania Lăcă- 
tușu (C.S.M. Reșița) 737 p.d. (482— 
385), 2. Bălașa Mitică — Silvia Ma
xim (Laromet București) 780 pd 
(417—372), 3. EUsabeta Szilagyi —
Maria Todea (Voința Tg. Mureș) 
776 pd (394—382) ; băieți perechi : 
1. V. Popa — Fr. Huber (C.F.R. Ti
mișoara) 1695 pd (811—881), 2. Gr. 
Marin — L. Stoica (Rapid Bucu
rești) 1 621 pd (850—771), 3. Gh. 
Nagy — L Balogh (Lemnul Satu 
Mare) 1612 pd (812—800). întrecerile 
continuă cu probele seniorilor.

Tr. 1OANIȚESCU

TINERETUL-O PROBLEMĂ VITALĂ PENTRU BOXUL ROMÂNESC
au fest prezenți 
tineri valoroși 
să __ ______ . , ___
ei nefund. insă, nici prea departe 
de această performanță. Amintiți-vă

la întreceri și 
care nu au reușit 

ajungă ia titluri, cițiva dintre

I
I
I
I
I
I
I
I

Desifiur. doi dkn>re reprezentanta 
tineretului. Alexandru Turei si Mir
cea Simon, noii cam pioni la ca
tegoriile semimuscă S, respectiv, 
semigrea. na mai au nevoie de 
recomandArt. el impunindu-se prin 
Înseși tricourile de campioni. Dar

de meciurile hri Dinu Tudor și 
Nipâ Robu cu campionul „muște
lor". Ibrahim Faredin. de îmUnirea 
dintre Dumitru Dorobanții și cam
pionul „cocoșilor" — Mircea Tone, 
de replica deosebit de viguroasă 
pe care tin irul Dorin Bubă i-a 
dat-o consacratului Constantin Va
ran, de ambiția și resursele fizice 
cu care Ian Ioan cea l-a înfruntat 
pe CaUstrat Cuțov. Și au mai fost 

alți tineri ale căror nume nu 
trebuie să ie uite mal ales federa
ția de specialitate : Victor Jugănaru 
(Metalul Plopeni) și Dumitru Negru 
CDmamo Brașov) la „semimuscă" ; 
Ion Gavrilâ (Voința Buzău) ia 
.mască" ; Mihai Ploesteanu (Pro
gresul București), Nicolae ButeseaeA 
(Box Club Galați) Ia „pană" ; Con
stantin Nap (A.S.A. CIu>-Napoca) 
la -semi ușoară" ; Mihai Hozo (U.M. 
Timișoara) la .ușoară- : 
David (Dinamo București) 
na im ij lode- ; Vasile Dădea

Tănase 
la „se- 

și Pavel

Cele mai puternice echipe de 
tenis de masă (feminine și mas
culine) își vor disputa timp de 
trei zile, în frumoasa sală de sport 
din orașul Sf. Gheorghe, titlurile 
de campioane ale țării. La acest 
ultim turneu, In care vor avea 
loc patru etape în întrecerea for
mațiilor de fete și cinci în con
fruntarea băieților, vor fi prezen
te la start cele opt echipe ale 
campionatului feminin (C.S. Arad 
I și II. Progresul, Spartac, Poli
tehnica — toate din București — 
Școala sportivă Buzău, C.S.M. 
Cltij-Napoca, Rovine Craiova) și 
zece în competiția masculină 
(C.S.M. Ciuj-Napoca, Progresul, 
Voința, Locomotiva, Politehnica — 
din Capitală — Universitatea Cra
iova, C.SJW. Iași, Gloria Buzău, 
Comerțul Tg. Mureș, Constructo
rul Hunedoara).

înaintea concursului care înce
pe azi și se va încheia duminică, 
pe primele locuri se află echi
pele C.S. Arad II (19 p); Progresul 
(19), C.S. Arad I (18) — fete și 
C.S.M. Ciuj-Napoca (26), Progresul 
(24) șl Universitatea Craiova (23) 
•— băieți. Așadar, intre aceste 
formații se va disputa și lupta 
pentru întiietate, pentru cuceri-

rea titlurilor de campioane. In 
celași timp, va fi interesantă 
întrecerea pentru evitarea retro
gradării (ultimele două echipe In 
clasamentele campionatelor). Fină 
acum sânt situate pe locurile 7—8 
(fete) Rovine Craiova. Politehni
ca, iar pe 9—10 (băieți) : Po
litehnica, Currstruetorul Hune
doara.

Competiția în. care vor concura 
toți fruntașii tenisului nostru de 
masă, Inclusiv campioana lumii 
Maria Alexandru, va constitui șt 
un important test privind stadiul 
pregătirilor componențelor loturi
lor republicane care se antrenea
ză în vederea campionatelor mon
diale, programate Ia Calcutta (In
dia), între 6 și 16 februarie 1975.

a- 
și

în cadrul Cupei F.R. Box

Pugiliștii bucureșteni i-au învins 
clar pe cei constănțeni: 26-14
Miercuri seara, la sala Casei de 

cultură a tineretului din sectorul 
4 s-a. disputat întîlnirea de box 
dintre-* formațiile Rapid -r Metalul 
București și combinata sindicală 
Constanța, din cadrul Cupei F.R. 
Box. Prezentînd o echipă mai o- 
mogenă, în componența căreia au

CUPA VRANCEA“-o reușită competiție de tirjf

Începînd de azi, in Capilală, „Cupa Olimpia
la arme cu aer comprimat

PE MICUL 
ECRAN

• VINERI 15 NOIEMBRIE :
ora 20.00: Handbal masculin :
România — R. F. Germania, 
transmisiune directă de la Pala
tul Sporturilor și Culturii.
• SiUBATA 16 NOIEMBRIE :

Ora 13,55: Fotbal: Sportul stu
dențesc — Olimpia Satu Mare 
(Divizia A), transmisiune direc
tă de Ia stadionul Steaua ; ora 
15,45 : Box : Polonia — S.U.A.,
selecțiuni înregistrate de la . Var
șovia : ora 18,25 : Hochei pe 
gheață : Cehoslovacia — Suedia, 
transmlsiupe de la Praga:
• DUMINICA 17 NOIEMBRIE: 

ofa 15.00 : Din marile meciuri 
de box ale secolului ; ora 15,30: 
Rugby : Cehoslovacia — Româ
nia (campionatul european), 
transmisiune de - la Praga,

Asociația sportivă Unirea Focșani 
a organizat tradiționala competiție 
„Cupa Vrancea", ia care au par
ticipat numeroși trâgâion fruntași 
din mai multe orașe ale țării. După 
întreceri viu disputate, încheiate 
cu o serie de rezultate bune, tro
feul a revenit țintașilor de la 
Medicina Ciuj-Napoca, ia egalitate 
de puncte —48 — cu Petrolul 
Ploiești, clasat pe locul secund. 
Pe locurile următoare s-au situat : 
3. Olimpia București 47 p, 4. LE.F.S. 
București 45 p, 5. Agronomia ’ Iași 
44 p, 6. Unirea Focșani 43 p. Din
tre coneurenții care s-au remarcat 
în mod deosebit amintim pe Geor
giana Oprișau (Unirea Focșani),
care la proba de pușcă cu aer 
comprimat a punctat o cifra va
loroasă — 382, iar la armă standard 
3x26 f a cîștigat cu 558 p. Un „duel" 
pasionant a avut loc între steliștii 
Gh. Vlădan și I. Codreanu, care 
la pușcă, cu aer comprimat au

realizat același punctaj. 379. Vlâdan, 
având ultimele ținte mai valoroase, 
a ocupat primul Loc. In alte pro
be au cfștigat : V. Dumitru (Agro
nomia Iași) — 592 p la armă 
dard 60 f culcat juniori, 
banu (IJE.F.S.) — 378 p la 
cu aer comprimat seniori și 
Trim ia (Metrom Brașov) 365

D.

. . P
pistol cu aer comprimat juniori.

itan- 
Cio- 

pistol 
FI. 
la

★

începînd de azi. In 
de pe Calea Griviței 
o Importantă întrecere

„Cupa oumpia-, 
in cinstea celui de ai 

Congres al P.C.R. La com- 
organizată de clubul bucu- 
Olimpia vor participa nu- 

trăgători din Capitală și din

sala de 
va avea
la arme cu 

,Cupa Olimpia'

tir 
loc

aer comprimat, 
organizată ' 
Xl-Iea " 
petiția 
reștean 
meroși „ .
țară. La acest concurs, partieipanții 
pot obține haremuri de clasificare 
și, firește, noi recorduri.

existat pugiliști mai valoroși decit 
partenerii lor de întrecere, bucu- 
reștenii au obținut victoria cu 
scorul de 26—14. Deoarece oaspe
ții n-au prezentat sportivi la ca
tegoriile sernimuscâ și cocoș, iar 
gazdele n-au avut reprezentări la 
categoria grea, ai» avut loc numai 
opt meciuri oficiale. La categoria 
cea mai mică, partida dintre A. 
Puiu (București) și T. Bușit (Con
stanța) s-a disputat amical, întru- 
cit boxerul constânțean avea 
greutatea cu mult sub limita re
gulamentară a categoriei semi- 
muscă (45—48 kg). Cu toate a- 
cestea, constănțeanul s-a dovedit 
superior adversarului său, pe care 
l-a învins la puncte. Fostul cam
pion al muștelor, Traian Cerchia 
(Constanța), a intîmpinat o re
marcabilă rezistență din partea 
tînărului Constantin Marin, obți- 
nînd totuși victoria la puncte. Un 
meci disputat au oferit și „pene
le" Marian Peia (Buc.) și Ion Pe
tre. primul obținînd decizia. Cea
laltă victorie a oaspeților a fost 
realizată de M. Moșescu, care l-a 
învins prin abandon în repriza 
secundă pe tinărul I. Grigore. în 
rest, bucureștenii au cîștigat de
tașat, de cele mai multe ori îna
inte de limită : C. Stanciu b.ab. 2 
V. Gram, N. Paraschiv b.p. C. Mcr- 
ticaru, T. Nicolae b.ab. 1 Gh. A- 
lexe, C. Nicolae b.p. Șt. Telehuz, 
M. Culineac b.ab. 1 A. Stoiano- 
vici.

Is trate (Dinamo București) Ia 
^mijlocie niică“ ; Costîcă Dafinoiu 
(Box Club Brăila) la „semigrea" 
etc. Iată suficiente elemente talen
tate — și nu le-am amintit pe 
toate — care, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, pot înlocui pe unii din
tre actualii campioni. Fo3ibilitățUe 
lor de creștere valorică sînt evi
dente și, bineînțeles, principala sar
cină în această direcție revine an
trenorilor de la cluburi. Federația 
de specialitate are;, de asemenea, 
datoria să sprijine pregătirea și 
promovarea reprezentanților „noului 
val", o poate face continuînd bu
nul obicei din ultimii ani de a in
vita, în cursul vacanțelor, în tabere 
de pregătire un număr mare de 
tineri. Se impune. însă, o mai a- 
tentă selecție nu numai a pugi- 
îiștilor, ci — mai ales — a antreno
rilor desemnați să-i instruiască. 
Antrenamentele cu acești tineri 
nu trebuie să se rezume la pre
gătirea fizică Ccum se face de 
obicei), pregătire ce se pierde în 
două săptămâni. îmbunătățirea teh
nicii, chiar perfecționarea ei 
buind să "
obiectiv al 
lucrul cu

o mare 
giliștii ce 
crării o are și experiența eompe- 
tițională internațională. Nu rare au 
fost cazurile cînd tineri boxeri 
români au pierdut în fața unor 
adversari inferiori numai din cauza 
„ideii" că înfruntă un sportiv 
necunoscut, un., străin. Ar fi bine 
ea la unele meciuri internaționale 
amicale, la turnee fără miză peste 
hotare să se apeleze mai puțin la 
consacrați (ar fi și un mijloc 
de menajare a acestora) și să se 
dea posibilitate tinerilor să-și veri
fice și să-și compare forțele cu 
adversari necunoscuți lor.

Fără îndoială, mijloacele de for
mare a. unui valoros schimb de 
mîine în pugilatul nostru sînt nu
meroase. Noi am amintit doar cî- 
teva. Avem convingerea că antre
norii din secții și tehnicienii fede
rației vor face totul pentru 
tea prezenta 
competiții 
ales la 
Montreal o 
ba nu este 
privită din 
seriozitate, 
fim, dacă

eonstitaiie 
tehnicienilor 

tineretul, 
însemnătate , 
bat la porțile

tre-
principalul 

federației în

pentru pu-
consa-

Mihai TRANCA
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I In ediția de miine
a ziarului nostru

CALENDARUL
COMPETIȚIILOR

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

A LA BASCHET

I
I

REPUBLICANE
PE ANUL

1975

Naraudeanu 2, Hegheduș 4, Sa- 
vonea. 14, Czedula 8 pentru în
vinși. Au arbitrat G. CUiraieu și 
E. Niculescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
DINAMO 67—113 (28—57). Partidă 
la discreția campionilor. Dar, 
trebuie remarcată dorința de a 
evolua cit mai bine a studenților 
pregătiți de Mircea Vasilescu. 
Antrenorul Dan Nîculescu a rulat 
aproape întregul lot pe care l-a 
avut la dispoziție. în vervă de 
joc — Diaconescu și Novac. Au 
marcat ! Czel 12, Dochia 6, Pe
trol 4, Anghel 8, Molin 4, Stratan 
6, Rusu 10, Posa 9, Dragnea 8 
pentru învinși, Cernea 4, Haneș 7, 
Chivulescu 6, Fluturaș 5, Nicules- 
cu 10, Georgescu 16, Diaconescu 
16, Novac 14, Uglai 12, Popa 11

pentru învingători. Au arbitrat 
bine I. Dinescu și D. Crăciun.

I.C.E.D. BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALATI 91—70 (48—22). Meci plă
cut, în care învingătorii au ară
tat că pot constitui o echipă eu 
pretenții la partea superioară a 
clasamentului. Gălățenii, cu un 
lot „subțirel", nu pot aspira, deo
camdată, la mai mult. Au înscris; 
Antonlu 4, Modrogan 16, Antones
cu 2, Dikay 13, Bulat 7, Andre- 
cscu 8, FI. Niculescu 6, Mâlușel 

Rotaru 15, Atanaslu 3, Chiciu 
Cîmpeanu 6, respectiv, Magoș 
Stratan 8, Leonte 2, Răileanu 

. Moldovan 2, Moraru 28, Au 
condus A. Atanasescu si Fr. Took.

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
61—91 (28—52). Antrenorul Mihai 
Nedef a folosit toți jucătorii pe 
care îi pregătește. Replica studen
ților ieșeni a fost destul de vi
guroasă,' dar diferența de valoare

5,
6,
14,
16,

și-a spus, pînă Ia urmă, cuvîntul. 
Meciul a fost plăcut, disputat în 
limitele sportivității. Au înscris î 
Samson 9, Ionisie 6, Moisescu 20, 
Vasile 10, Scutaru 10, Boiștean 6 
pentru învinși, Tarău 12, Stratu- 
lat 8, Zdrenghea 2, Savu 12, Pîrșu 
10, Cernat II, Molnar 10, Neagu 
4, Dumitru 8, Oczelac 6, Grădiș- 
teanu 6, Troacă 2 pentru învin
gători. Au arbitrat bine C. 
gulescu și

Turneul 
Floreasca, 
gram : de
— Steaua, 
Universitatea Ciuj-Napoca,
— Universitatea

Ne-
P. Pasăre^ 
continuă astăzi, în 
dxtpă următorul 
la ora 9 : C.S.U. Galati 
Medicina Tg. Mureș — 

~ — Farul
Timisoara ; de 

la ora 16,30 : I.C.E.D. — Politeh
nica București, Dinamo — Rapid, 
I.E.F.S. — Politehnica Iași. Cele 
mai importante jocuri : Farul — 
„U“ Timișoara și I.C.E.D. — Po
litehnica București.
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calificate, 
.se cărți 
specialiste 
Rapid), cî 
cut (Jiul 
anul trec 
ției 1957/! 
ra), deți 
1964/65 („1 
Arad, cai 
de trei o 
în anii ÎS 
mitem di 
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tea Craio’ 
le conduc 
tingerea 
rioare și 
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Jocurile Olimpice 
• echipă puternică. 
: deloc ușoară șl trehuie 

timp cu cea mai mare 
deoarece, sinceri să 

J. O. s-ar disputa, să 
spunem, peste o lună, nu ne-ar fi 
prea ușor să alcătuim o reprezen
tativă redutabilă» așa cum o dorim.

ATLETISM «.’<>• MYRE*- pepieile parcului sportiv 
„23 August”, s-a disputat tradiționala în
trecere de cros a tipografilor „Cupa 13 
Decembrie". La etapa de masă a com
petiției au participat numeroși atleți ti
pografi mureșeni dintre care cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi Albert Ta- 
vaszi (seCțîa fegâtorie a întreprinderii 
poligrafice) — la juniori și Alexandru Cozi 
(zețărie) — la seniori. Cei doî vor repre
zenta pe tipografii din Tg. Mureș la fina
la pe țâră a „Cupei 13 Decembrie", ce 
va avea loc în București. (I. PAUȘ — 
coresp.)

ÎNOT INTILNIREA AMICALA BUCU-
RțȘTl - BERLIN. După cum 

am mai anunțat, sîmbâtă și duminica se 
va desfășura la bazinul acoperit ,,23 Au
gust" d»n Capitală o întâlnire amicală 
între selecționatele de copii ale orașelor 
București și Berlin. Vor concura spor
tivi născuți în 1959 (și mai tineri) și 
sportive născute în 1960 (și mai tinere). 
Avînd în vedere valoarea adversarilor, 
antrenorii bucureșteni vor întări selecțio
nata lor cu cîteya talentate înotătoare din 
Ploiești, printre care proaspetele cam
pioane balcanice de junioare (deși au 
numai 13 ani) Mihaela Oeorgescu și Va
leria VIdsceanu,

In aceasta sâptâmînâ, patinoa
rul artificial „23 August" va fi 
pus la dispoziția publicului sîm
băta (între acele 17—19) și du
minica (intre a re ie 10—12 și 
17—19).

POl O TURNEUL CELOR MAI Tl-
NERI JUCĂTORI DIN CA

PITALA. In piscina Floreasca au început 
întrecerile unui turneu de poto dotat cu 
o cupă dedicată Congresului al Xl-Iea 
al P.C.R., la care participă cele mai

bune formați 
primele rezul 
prize

(2-0. 2-0).

POPICE
zieî A, pe p 
se află echy
1 Gloria Buc 
pid Bucureșt 
București 10 
Metrom Braș< 
man 0 p (46 
Tg. Mure? 1 
Napoca 10 p 
8 p (9272)... 
Mure? 2 p ((
2 p (4438) ;
Voința Bucur 
structorul Ga 
Cimpîna 8 p 
Rapid Bucure 
Ploiești 0 p 
C.F.R. Timișo. 
Oradea 10 ț 
Mare 6 p ( 
C.F.R.'Tg. 
nul Satu Mai

SCRIMĂ 
simbătă zljț! 
reasca, încep 
pâ, a lll-a, î 
note echipele 
va în Divizia 
ieți și fete, ; 
GANIZAREA 
scrimă, aceei 
și 24 noiemh 
sului al Xl-li 
va reuni pe 
bucurestene, 
practicănți, I



Șl ClNTĂRI
I?, Dinamo nu 
i nici Limona 
;ă fie Jelinek 
i acel 2—0 de 

o echipă care 
•epriză demnă 
n B, ci în A, 
ire mă făcuse 
i La o echipă 
Staicovici cu 
ga două sau 
:u Dudu Geor- 
Cassai, Năsta- 
r, Tănăsescu, 
iar și Filipes- 
itea opune ?), 
— operă și a 
care duceam 

mint 1 — să

Steagul, și-mi plăcuse. Echipa 
știe fotbal. Dar Reșița, simbă- 
tă, m-a ineîntat cum nu mai 
mi s-a întimplat de mult in 
meseria de eampionagiu (cel ce 
urmărește cu pasiune un cam
pionat...). Golul lui Atodiresei 
era demn de o extremă de la 
„Fotbal-Magazin" și nu e de 
mirare că la un minut după 
marcarea lui, secretarul general 
de redacție al „României lite
rare" mi-a telefonat entuzias
mat : „Mă, tu ai văzut ce gol 
a dat băiatul ăla ?...“ Dar merg 
mai departe și spun că echipa 
lui Reinhardt (atent urmărit de 
aparatele lui M. Panait, 
zorul) joacă

Pe temele joculuiDE UNDE ÎNCEPE ATACUL?
11

I
l

i
t

. mea — să 
in campionat, 

de plătit a- 
lonului inter- 
t la radiogra- 

echipă ro- 
Jtori pe toa- 

■jătălii mari- 
cu deplasări, 
nervoasă, nu 
iui asemenea 
i-duminică și 
lunete va cîș- 
zîștiga — tu- 
em Miinchen, 
;rn, ce face 
ctorie de la 
Gerd dă go- 
ră și portar, 
in braț ? Ba- 
i (!!) un 2—5. 
iucum. Totul 
ice nivel, pe

%

că cele două 
toare ale lui
Reșița, sînt, 

adorabile. Pe 
de cîteva ori, 
ișov, 2—1 cu

UI IA
tag. 1)

a celorlalte 
cu frumoa- 

: două vechi 
(Steaua —și 

de anul tre- 
finalista de 

ătoarea edi- 
ica Timișoa- 
trofeului în 
>oca) și U.T. 
nunat și ea 
i competiției 
3. Să n-o o- 
iistă nici pe 

Universita- 
>ă declarații- 

încearcă a- 
manțe supe- 
t plan,

. regi- 
aproape inteligent. 
Pasa „merge" cu 
cap, susținerea nu 
e rea, Beldeanu 
mă 1 
după 
tales, 
jurul 
flete 
pete 
se joacă deschis și 
cu o anume plăce
re, va trebui să 
mă deconspir și 
să recunosc că de 

nu voi mai putea fi

rea,
face să oftez 
Dudu și Bar- 
mai sint în 

lui cîteva su- 
și chiar ca
de calitate.

azi înainte 
obiectiv față de Reșița, fiindcă 
echipa îmi place și unde apare 
sentimentul ăsta începe sufe
rința și piere indiferența.

După cum nu pot să-mi as
cund plăcerea pentru 
mult prea hulitului 
care, cum-necum, e 
cu două victorii la Dinamo și 
Steaua. Acesta e destinul lui : 
hulit _dar și cu cite un rezultat- 
minune cu care rămine in „is
torie". Păcat că straniul rezu
mat filmat de duminică noap
tea — care-și permitea, să piar
dă secunde lungi cu așezarea 
mingii ]a centru ! — nu ne-a 
dat al doilea gol al Sportului, 
după care Tănăsescu a căzut 
în brațele antrenorului său...

Dar Cotec acesta, cine mai 
e ? E tot ce am citit mai sen
zațional in „Sportul" de luni : 
un om dă șase goluri, după ce 
echipa sa e 
Să nu fie o 
că ar fi tare

victoria 
Angelo 

singurul

condusă, cu 3—0... 
greșeală de tipar, 
dureros.

BELPHEGOR

„ȘAISPREZECIMILE«

PENTRU SELECȚIONATELE DE TINERET
Cele mai multe dintre comen

tariile dedicate problemei echipei 
naționale vorbesc, fără excepție, 
și de necesitatea urgentării intră
rii tinerelor talente în primul lot 
reprezentativ. Constatîndu-se că 
există, din diverse motive, o dis
tanță cam mare între jucătorii 
consacrați și cei care ar apărea 
drept candidați ai acțiunii de îm
prospătare a iotului A, s-a obser
vat că activitatea celor două prin
cipale rezervoare, selecționatele de 
tineret 23 și 21 de ani, merită o 
mai marc preocupare din partea 
forurilor de resort.

Recenta evoluție a lotului de 
tineret, 21 de ani, la Gyongyos, a 
relevat posibilitatea avansării unui 
nou grup de jucători către lotul 
de 23 de ani și mai departe. A 
reintrat in actualitate perechea de 
fundași centrali a Rapidului, Gri- 
goraș—Florin Marin, în care se 
puseseră atîtea nădejdi, la un 
moment dat. nădejdi spulberate 
în primul rînd de către cei în 
cauză, prin slăbirea seriozității de 
pregătire, prin viață neordonată 
etc. Iată, un joc în compania unei 
formații redutabile cum e aceea 
a Ungariei oferă prilejuri de in
trare în circuit a unor tineri sau 
foarte tineri jucători, unii uitați, 
alții mai noi pe listele lotului. 
Pentru că trebuie să-i mai amin
tim aici, pentru ambele situații, 
fie pe Viorel Mureșan, pe Aele- 
nei, pe Răducanu, fie pe Hurloi 
sau pe lovănescu. Dar și această 
întâlnire de toamnă tîrzie n-a fă
cut altceva decit să ne reamin
tească de utilitatea alcătuirii unui 
program mult mai bogat, în 1975, 
pentru ambele reprezentative de 
tineret.

Asistăm la o mai laborioasă ac
tivitate, în această privință, la 
lotul de juniori, care a ajuns la 
trainice și permanente întâlniri

cu formațiile similare din Bulga
ria și Turcia. Ceea ce s-a reali
zat aici ar trebui să fie motiv 
de imitație pentru realizarea unui 
program mai bogat în primul 
rînd pentru selecționata de 21 de 
ani care, cel puțin pentru anul 
1975, nu are asigurarea unor sui
te de jocuri așa de solicitante, de 
utile sub raportul formării unei 
experiențe internaționale cum are 
lotul de 23 de ani, angajat în 
competiția oficială a Campionatu
lui european și care prezintă pen
tru anul viitor trei jocuri (unul 
In primăvară și două în toamnă). 
Sigur că și pentru lotul de veri
tabile speranțe nu ar dăuna 
alte confruntări în. afara celor 
selecționatele corespunzătoare 
Danemarcei și Scoției. Pentru 
oricum, trei jocuri pe parcursul 
unui întreg an competițional re
prezintă prea puțin.

Principalul, îl repetăm, rămine 
acesta ; un calendar de 5—6 jocuri 
pentru “ 
tivele 
pentru 
pentru 
vor fi 
Numai 
întârzierea care există in traseul 
de consacrare a celor mai talen- 
tați jucători, întîrziere care pro
duce atit de cunoscutele dificul
tăți în alcătuirea unei echipe na
ționale redutabile.

Eftimie IONESCU

Și 
cu 
ale 
că,

fiecare dintre reprezenta- 
de tineret (23 și 21 ani), 
că numai așa și soluțiile 

împrospătarea lotului A 
mai multe și mai valabile, 
așa se va recupera din

-Iată o întrebare nu din cate
goria acelora care își propun să 
dezlege o mare enigmă și care, 
tocmai din această cauză, ar pu
tea primi un răspuns cum nu se 
poate mai simplu : atacul începe 
din oricare zonă a terenului, din 
momentul intrării în posesia min
gii. Aceasta înseamnă că o echi
pă se va găsi în ofensivă chiar 
și atunci cînd balonul este în bra
țele propriului său portar. Cu alte 
cuvinte, ultimul apărător este în 

; același timp și primul atacant, el 
avînd posibilitatea inițierii ori- 
cmd, printr-o pasă precisă adre
sată unui coechipier, a unei ac
țiuni orientate pe direcția porții 
adverse.

în practică lucrurile se petrec 
astfel de foarte multe ori, baza 
de lansare a atacurilor constitu- 
ind-o însăși zona apărării ime
diate a uriei formații. Așa ceva 
se înscrie printre mijloacele de 
exprimare a fotbalului modern și 
reprezintă una din premisele de 
materializare a jocului colectiv- 
constructiv. Dar, a Începe organi
zarea ofensivei, cu prioritate de 
la nivelul ultimului apărător sau 
chiar al liniei de fundași înseam
nă, de fapt, a aștepta mai întii 
efectul încercării de finalizare a 
adversarului. Ceea ce este, fără 
îndoială, foarte riscant. Ca să nu 
mai vorbiți) cit de dificilă este 
traversarea în lung a terenului, 
în condițiile unui atac pozițional 
obișnuit, în care trebuie infrintâ 
rezistența succesivă a 
lui pînă în 
poartă.

De aceea, 
convingerea 
jos ca atacul să înceapă de la o 
distanță cit mai mare față de bu
turile proprii. De ce ? în primul 
rînd pentru că drumul către poar-

momentul
adversa ru- 
șutului la

cu toatăafirmăm
că este mai avanta-

ta partenerului de întrecere este, 
în acest fel, mai scurt. $i, în al 
doilea rînd, fiindcă un atac, cu 
cit este inițiat mai aproape de 
poarta adversă, cu atit mai mult 
Poate avea șanse de reușită, sur- 
prinzînd apărarea mai puțin or
ganizată și, în consecință, mai 
vulnerabilă. Realizarea unui ase
menea lucru nu este însă posi
bilă fără respectarea unei rigu
roase discipline tactice colective, 
în cadrul căreia rolul principal 
revine înaintașilor. Constituind 
eșalonul prim de apărare, ei tre
buie să lupte mai întii pentru 
recuperarea mingii, și apoi să se 
angajeze hotărît în disputa cu 
adversarul, pînă la finalizarea 
acțiunii, așa cum fac majoritatea 
jucătorilor din țările care se si
tuează astăzi în elita fotbalului 
internațional. Printre exemplele 
cele mai reprezentative în această 
privință se înscriu nume cum sint 
cele ale lui Cruyff, G. Miiller, 
Grabowski, Paulo Cesar, Lorimer, 
Jordan, Rensenbrink, Edstrom, 
Ayala, Overath, Sparwasser, Szar- 
mach. Așa cum încearcă să facă 
de altfel, pe alocuri, și unri din
tre atacanții formațiilor noastre 
divizionare cum ar fi, de pildă, 
Lucescu, Mureșan (A.S.A.), Roz- 
nai, Atodiresei, Florea, Adam și... 
cam atit.

De unde și concluzia că inefica
citatea echipelor noastre, în gene
ral, inclusiv a celei reprezentati
ve, își găsește explicații care țin, 
în principal, de mentalitatea Ju
cătorilor și evident de insuficien
țele procesului de instruire-educa- 
ție. Și dacă așa 
meni altcineva 
remedierii unei 
decît jucătorii 
rii lor.

stau lucrurile, ni- 
nu are obligația 
astfel de situații 

înșiși și antreno-

Mihai IONESCU

PRINTRE ECHIPELE EȘALONULUI SECUND

S.C. BACAU PROBEAZĂ HAINELE DE „B“ SPRE A REVENI IN „A“

CUPEI ROMÂNIEI
...Spre surpinderea generală, 

S.C. Bacău, formație cu vechi sta
te în primul eșalon, pornise cu 
stîngul în scena secundă. Echipa 
nu se acomoda cu duritatea noii 
competiții, pierdea puncte după 
puncte, chiar la adversari veniți 
din Divizia C și după primele 
270 de minute abia agonisise un 
punct! Șocul a fast recepționat 
insă la timp de foștii divizionari 
A ți renașterea a început, para
doxal, tot după o înfrîngere. La 
22 septembrie, S.C. Bacău avea să 
piardă derbyul cu marea rivală 
Petrolul, la Ploiești, dar înfrin- 
gerea aceea la limită (2—3) activi
zase în rîndul echipei băcăuane 
mai toate ambițiile. Astăzi, după 
13 etape. S.C. Bacău e urcată in 
coasta liderului, la un punct și 
perspectivele sale par însorite.

Am urmărit recent 
divizionară A într-unul 
ciurile
Victoria în fața Oțelului Galați 
cu 3—1 
lucru. Cei care au 
evoluția băcăuanilor 
plăcut impresionați_ _______
seriozitatea cu care Sport Club 
(antrenori Nedelcu si Vătafu) își 
joacă noul rol. Echipa băcăuană, 
întinerită vizibil, are o maturita
te superioară eșalonului în care 
ea vrea să creadă că a căzut nu
mai pentru un an. De la portarul 
Voinea la fundașii Catargiu, Mar- 
gasoîu, Volmer, Popa și Pruteanu 
(fosta extremă dreaptă de pe foa
ia de rezervă !), la mijlocașii Du- 
țan. Șoșu și Cărpuci și atacanții 
Răluță. Pană, Chitaru, Botez și 
Iiie (ultimii trei printre cei mal

pe fosta 
din me- 

susținute in deplasare.

nu spune,

tineri din lot) un 
și o totală dăruire, 
prea bine că seopul 
de împlinit, a simțit __  __
ritatea diviziei secunde, dar a în
ceput să se acomodeze cu ea și 
ți-a regăsit marile speranțe.

Cei doi antrenori băcăuani, 
Nedelcu și Vătafu, sînt foarte 
realiști: „Echipei îi trebuie mai 
multă personalitate, trebuie să 
îmbrace cit mai bine haina Divi
ziei B, mai ales in deplasare, unde 
adversarii joacă dur, iar mulți ar
bitri închid ochii! Vrem să cre
dem — conchideau antrenorii Ne
delcu și Vătafu — că jucătorii 
mai experimentați vor readuce 
cît mai grabnic maturitatea atit 
de necesară pentru a cîștiga acest 
maraton extrem de dificil". Ace
eași idee avea să o împărtășeas
că și noul președinte al clubului. 
Corneliu Costinescu, pînă acum <> 
lună și ceva antrenorul echipe: 
Știința Bacău, formație pe care a 
ridicat-o într-un termen 
scurt 
scena 
mina _ _______
lider, spunea noul președinte al 
clubului băcăuan, atunci sînt si
gur că vom reuși să revenim în 
prima divizie. Pentru că în retur 
vom primi acasă și pe Petrolul, 
și pe Progresul Brăila, și pe 
Gloria Buzău, principalele candi
date ți, mai ales, pentru că ne 
punem multe speranțe în... pre
gătirile de iarnă".

...Nimeni n-a căutat circum
stanțe atenuante pentru startul 
ratat (și au existat!), nimeni n-a 
spus că va fi o luptă ușoară și o 
revenire sigură. Dar fiecare om 
al S.C. Bacău, de la conducători 
la antrenori și jucători, e ferm 
convins că „întotdeauna, din gre
șeli se învață !"...

singur gînd
Echipa știe 

său e dificil 
din plin du-

poate, mare 
urmărit însă 

au rămas 
de forma șiFără îndoială că programul de 

miercuri a fost dominat de parti
da Rapid — Dinamo, la drept vor
bind un fel de finală timpurie pe 
care sorții ne-au oferit-o. Numai 
prin eondiția actuală a Rapidului 

' ciocnirea cu mai vechea sa rivală 
a reprezentat o confruntare în
tre Divizia B și Divizia A. La 
urma-urmei, feroviarii, care con
duc cu dezinvoltură seria a Il-a 
a diviziei secunde, au demonstrat, 
în compania celui mai valoros 
„team“ al sezonului, că știu să-și 
acordeze jocul la nivelul primei 
scene fotbalistice, giuleștenii rea- 
lizînd cu Dinamo o primă repriză 
de joc modern cum n-au făcut-o 
pînă acum în eșalonul in care 
activează. Firește că echipa an
trenată de cuplul Nicușor-Nun- 
weiller are motive de insatisfacție 
după această eliminare, ea acu- 
zînd o lifisă de luciditate în par
tea a doua a întîlniril, cînd s-a 
masat în jumătatea de teren ra- 
pidistă, poate și o stare de obo
seală după dubla îr.tîlnire din 
„Cupa U.E.F.A." ; în schimb, in- 
frîngerea Olimpiei din Satu Mare 
de către Progresul Brăila, elimi
narea studenților ieșeni la Pia
tra Neamț, dificila calificare a 
brașovenilor la Cîmpia Turzii lasă 
să se desprindă unele constatări

i

de copil, lata 
cite două re- 

•S. Școlarul — 
Dinamo — $c. 
iresul — Rapid

C.S. Școlarul 
1 — Progresul 
— Rapid 4—0

deloc favorabile la adresa divizio
narelor A.

Ceea ce a surprins, de aseme
nea, a fost înfrîngerea categori
că a lui F.C. Argeș de către uni
versitarii clujeni. Recunoscută 
prin ineficacitatea sa din campio
nat, „U“, prin neașteptata și re
confortanta sa victorie la propor
țiile acestui 5—1, ne întoarce în 
timp, la draw-ul din campionat 
reaiizat acasă de argeșeni în com
pania reșițenilor, care nu mai 
poate fi socotit acum un simplu 
accident. Lui Florin Halagian nu-i 
rămine altceva de făcut decit să 
se revanșeze duminică, la PiteștL 
In sfîrșit, pentru că sintem la a- 
cest meci de la Cluj-Napoca, să 
aducem în prim-plan -și un as
pect care o vizează direct 
Probabil că ați remarcat 
nica de ieri că în poarta 
nă. datorită accidentării mai tână
rului Aibu și din lipsa unei re
zerve (Lăzăreanu își satisface sta
giul militar, iar Lenghel e bolnav) 
portarul a fost înlocuit de fostul 
fundaș al lui „U“ — actualmen
te vicepreședinte al clubului — 
Remus Cimpeanu ! Aflată în a- 
ceastă situație precară, conduce
rea clubului universitar a făcut 
recent eforturi de a legitima un 
portar, dar fără reușită.

pe „U-. 
în cro- 
ciujea-

TAPA A VI-A 
onatului Divi- 
T clasamente 
- seria SUD : 
6 p d), 2. Ra- 

3. Laromet 
ultimele : 9.

10. Voința Ro- 
ID : 1. Voința
Voința Cluj- 
nța Timișoara 
9. C.F.R. Tg. 

T Cluj-Napoca 
a SUD : 1.
40), 2. Con- 
), 3. Flacăra 
ultimele : 9.
, 10. Dacia
NORD ; 1.

, 2. Progresul 
/lineru! Baia 
ultimele : 9,
S6), 10. Lom-

:atul divi-
Rrogrameazâ 

!«e la Flo 
8, ultima eta' 
vor fi desem- 
:e vor promo- 
□ floretă bă-

IN OR- 
4ICIPALE de 
zdui între 21 
icatâ Congre- 
i. Competiția 
țele scrimei 
i mai mici

LOTC-PmOSPORT INFORMEAZĂ.
ULTIMELE ZILE PENTRU 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
MARI AVANTAJE

PROCURAREA BILETELOR 
LOTO DIN 19 NOIEMBRIE 1974. 
PARTICIPANȚILOR

Tragerea excepțională Loto 
prezintă o bogată listă de cîști- 
guri, precum și mari avantaje 
pentru parftcipanți. Se oferă par- 
ticipanților autoturisme „Dacia 
1300“, „Moskvicî 408/412“, excursii 
în R.D. Germană, în Polonia (Tu
rul Poloniei), la Paris, ciștiguri 
variate în bani. Se efectuează 2 
extrageri a. cite 12 numere fie
care (în continuare), se efectuea
ză alte 3 extrageri de cite 6 nu
mere fiecare, se atribuie ciștiguri 
pe 13 categorii. In total se extrag 
42 de numere. Participarea la a- 
ceastă interesantă tragere se face 
pe bilete de 15 si 5 lei varianta.

Agențiile LOTO-PRONOSPORT 
vă stau la dispoziție cu bilete 
gata completate sau cu bilete pe 
care se vor completa numerele 
dv. preferate. Mai multe bilete 
înseamnă șanse sporite de cîștig. 
Numai pînă luni 18 noiembrie 1974 
mai puteți procura bilete pentru 
această avantajoasă tragere ex
cepțională.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 NOIEMBRIE 1974 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 va
riantă 25’/» a 50.000 lei ; și 1 va
riantă 10»/» a 20.000 lei; Cat. 2: 
5 variante 10»/, a 9.255 lei ; Cat 
3 : 10,55 a 4.386 lei ; Cat 4 : 17,70 
a 2.615 lei ; Cat 5 : 69,90 a 662
u . iv.jj a f. 
a 2.615 lei ; 
lei ; Cat. 6 :

REPORT
414.734 lei.

tel IVI , 1 . .
Cat. 5 : 69,90 a 
149,70 a 309 lei.
CATEGORIA

Extragerea
2,25 variante a

a H-a : Cat.
17.134 lei ; Cat.

1

B
C 

8,20 a 4.701 lei ; Cat. D : 20,75 i 
1.858 lei ; Cat. E : 63,60 a 
lei ; Cat. F : 134,40 a 287
Cat. X : 1.462,15 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA
248.238 lei.

Cîștigul de 50.000 lei a 
obținut de GUSTOV B. din 
Timiș.

i 
a 

606 
lei;

A t

fost 
jud.

ATENTIE LA...a
Un incident neplăcut, petrecut 

duminică la Cluj-Napoca, la sfîr- 
șitul partidei Universitatea — F. C. 
Galați, aduce din nou în actua
litate, odată cu atit de mult dis
cutata problemă a sportivității, și 
pe aceea a marilor obligații care 
revin cluburilor — gazdă și or
ganelor de asigurare a ordinii. 
Cazul în speță se referă la cele 
ce s-au Întâmplat pe culoarul ca
re duce spre vestiarele stadionu
lui Municipal. Aici, un jucător al 
echipei oaspe, Stoicescu, vinovat, 
este drept, de a se fi angajat in
tr-un dialog lipsit de sens cu o 
parte foarte iritată a publicului 
de La tribuna a doua, a fost brus
cat de o persoană care nu părea 
să aibă vreo atribuție oficială 
la acest joc. Cine era aceas
tă persoană, rămasă neindentifica- 
tă, are mai puțină importanță a- 
tita vreme cît pe culoarul de 
circulație a jucătorilor numărul 
celor fără vreun rost regulamen
tar era destul de greu de stabilit.

ORGANIZARE!
Aceasta explică în bună măsură 
și cele petrecute la ieșirea jucă
torilor din teren, cînd nu a lipsit 
prea mult ca un gest necontrolat 
să transforme drumul, teoretic 
asigurat, către vestiare, intr-un 
loc de penibile manifestări ale 
unei rivalități sportive greșit în
țelese.

Semnalind un asemenea caz, 
intenția noastră a fost, in princi
pal, aceea de a atrage atenția 
I’.R.I’. asupra faptului că tot mai 
des și mai grav sînt încălcate, în 
ultima vreme, acele dispoziții pri
vind dreptul de acces in incinta 
terenului. Măsurile de aducere la 
ordine a cluburilor nu trebuie să 
întârzie : tocmai pentru a pre
veni incidente de natura celui de 
după terminarea întâlnirii Uni
versitatea Cluj-Napoca — F. C. 
Galați (M.I.).

relativ 
din campionatul județean in 
secundă î „Dacă vom ter- 
turul Ia două puncte de

Mircea M. IONESCU

ARBITRII PARTIDELOR DIVIZIEI B

ACTUALITĂȚI
• UNIREA DEJ, FRUNTAȘA SE

RIEI A XI-A (DIVIZIA O, între
prinde un turneu de trei jocuri 
în Ungaria, la invitația cunoscutei 
formații Tatabanya. De aceea. Uni
rea Dej a susținut mai devreme 
jocul cu Metalul Copșa Mica, con- 
tind pentFu etapa a XHI-a a cam
pionatului, cîștigînd cu 1—0. prin 
golul înscris de Hanu. Unirea 
conduce în clasament cu 22 p. (T, 
PRODAN — corcsp.)

• PENTRU MECIUL DINAMO —
UNIVERSITATEA CRAIOVA, care se 
dispută duminica, dc la ora 
stadionul din șos. Ștefan cel 
s-au pus în vînzare biletele la 
obișnuite. Clubul organizator 
ță că în ziua meciului nu se vor 
vinde bilete. . -----

SERIA l
• C.5.U. Galați — Celuloza Câiâroși : 

V. Toma 
Ceahlăul 
rești) • 
eău : 1.
Săvineșli _
lescM I (București) • Metalul Ploșseni — 
Oțelul Galați : C. Btaun (Brașov) • Chi
mia Brăila — C.F.R. Pașcani : M. Bădu- 
lescu (Caracal) • Foresta Fălticeni — 
S.C. Tulcea -. Em. Pâunescu (Vaslui) 
• Petrolul Ploiești — C.S.M. Suceava : 
A Munich (București) 9 S.C. Bacău — 
Constructorul Galați; Gh. Popovici (Bucu
rești).

(București) e Gloria Buzău — 
P. Neomt .- M. Hattaovici (Bucu-
Unirea Focșani — Știtoța Bc- 

Comtantin (Pitești) • Raionul 
— Progresul Brăila : Gh. Vast*

• Gaz metan Mediaș — Autobuzul Bucu
rești : V. Gariuc (Bacău) • Dinamo Sla
tina — Metrom Brașov : V. Băruțâ (P. 
Neamț) • Ș.N. Oltenița - Flacăra Mo 
reni : V. Popa (loși) • Voința București 
- C.S.U. Brașov : M. Vasiliu (Ploiești)
• Automatica Alexandria — Electropu- 
lero Craiova : C. Teodorescu (Buzău).

SERIA A III-A

14, pe 
Mare, 
casele 
anun-

SERIA A ll-A
• C.S. Tirgoviște — Rapid București : 

I. Cimpeanu (Cluj-Napoca) e Tractorul 
Brașov — Metalul Mij‘a : C. Dinulescu 
(București) • Metalul Drobeta Tr, Se
verin — Progresul București: M. Nicoiaes- 
cu (Caransebeș) tV Metalul București — 
OltvJ Sf. ț^heorghe : V, lacob (Oradea)

• Corvinui Hunedoara — U.M. Timi
șoara ; C. Ghiță (Brașov) • Victoria 
Cărei — Minerul Baia Mare : Gh. timo
na (București) a Ind. sirmei C. Tur,ii — 
Mureșul Deva : C. Petrea (Bucuoești)
• Rapid Arad — Minerul Moldova Nouă: 
T. Cimpeanu (Bedean) • Șoimii Sibiu 
— Arîeșul Turda : Al. Pirvu (București)
• Vulturii Textila Lugoj — Minerul Ani
na : N. Petriceanu (București) • Mine
rul Baia Sprie — Metalurgistul Cugir j 
P. Brătănescu (Suceava) • Victoria Că
lări - F.C. Bihor : C. Niculescu (Bucu
rești) 9 C.F.R. Timișoara — Metalul 
Aiud : Z. Szecsei (Tg. Mureș).



TURNEE
INTERNAȚIONALE OE TENIS DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

DINAMO DEBUTEAZĂ ASTĂ SEARĂ
ÎN TURNEUL SEMIFINAL AL C.C.t. LA POLO

Echipa de polo Dinamo Bucu
rești a părăsit ieri Capitala ple- 
cînd la Amersfort (Olanda) pen
tru a participa la întrecerile pri
mei grupe semifinale din cadrul 
C.C.E. Au făcut deplasarea 10 
jucători — Frățilă, Stancu, Zam- 
firescu, Popescu, Rus, Nastasiu, 
Novac, Lazăr. Popa și Răducanu. 
Însoțiți de antrenorul A. Grin- 
țescu.

In turneul care începe astă- 
seară mai sînt angajate forma
țiile M.G.U. Moscova, Den Robben 
Hilversum și Ruda Hvezda Ko
sice. Cu două dintre aceste echi

în dubla intiinire de juniori România — R. D. Germană,

Handbalist» noștri, învingători
• La fete, victoria a

în prezența unui public nu
meros, sala Floreasca a găzduit 
aseară dubla întîlnire dintre re
prezentativele feminine și mascu
line de handbal juniori ale Româ
niei și Republicii Democrate Ger
mane.

CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

întrecerile pentru cupele europe
ne la baschet au continuat cu me
ciurile revanșă ale primului tur. 
Iată rezultatele (formațiile subli
niate s-au calificat pentru următoa
rea etapă a competițiilor) : CUPA 
CUPELOR — MASCULIN : Dukla
Olomouc — Dudelange (Luxem
burg) 72—68. A.B.C. Vieria —=• 
Maccabi Ramat Gan '88—83, Lever
kusen — Morden (Anglia) 83—84, 
Juventud Badalona — Gezira (R.A. 
Egipt) 102—54, Karkkila (Finlanda)
— Solna (Suedia) 57—88 ; „CUPA
LILIANA RONCHETTI- — FEMI
NIN : CREFF Madrid — KFUM
Stockholm 72—45, Gerbe Montceau 
les Mines (Franța) — Alost (Bel
gia) 65—41, Levski-Spartak Sofia
— Woluwe (Belgia) 82—33, Standa 
Milano — Minior Pernik 60—44, 
Spartakus Budapesta — F.C. Lyon 
«7—45, Vigo (Spania) — Grafemberg 
Diisseldorf 54—32 ; „CUPA KO- 
RACI“ — MASCULIN : Sarajevo — 
Zandvoort (Olanda) 122—83, Brina 
Rieti (Italia) — USC Miinchen 
92—53. Standard Luxemburg — F.C. 
Bamberg 66—78, Galatasaray Istan
bul — Hapoel Gevat Japur 68—64, 
Partizan Belgrad — Vevey (Elve
ția) 102—80, Barcelona — Neu- 
châtel (Elveția) 141—77, Paisley 
(Scoția) — YMCA Madrid 61—96, 
Pineda (Spania) — Denain (Franța) 
85—83, Ostende (Belgia) — Panel- 
linios Atena 79—65.

Se apropie deschiderea sezonului 

internațional de schi alpin
Sezonul de schi alpin interna

țional se apropie de debut. Ca 
în fiecare an, principalele proble
me ale organizatorilor de con
cursuri și chiar ale federației in
ternaționale (F.I.S.) sînt numărul 
mare de întreceri prevăzute în ca
lendar, caracterul lor relativ de
zordonat, cu consecința (dezastru
oasă pentru pregătirea schiorilor) 
unor distanțe apreciabile (dintr-o 
țară in alta) ce trebuiau parcurse 
la și de la locurile de disputare.

Pentru corecția acestor neajun
suri, F.I.S. și subcomisiile sale 
de lucru au introdus pentru se
zonul 1974—75 cîteva inovații de 
natură să asigure competițiilor o 
desfășurare mai echilibrată și ar
monioasă. Iată despre ce este 
vorba ;

• Cele 70 de probe ale Cupei 
Mondiale, precum și cele 53 ce al
cătuiesc Cupa Europei au fost 
grupate în circuite competiționale 
sau într-o suită ce ține seama de

; criterii geografice, de vecinătăți, 
ș în așa măsură incit să fie reduse 
țla minimum distanțele de parcurs 
Intre două concursuri programate 
Ia sfîrșitul fiecărei săptămîni. 

< Șase țări — Franța, Elveția, Iugo- 
’ slavia, R. F. Germania, Austria și 
'-Italia — organizează concursuri 
î contînd și pentru C.M. și pentru 
;C.E. ; alte patru — Andorra, Spa- 

■ nia, Polonia și Cehoslovacia — or
ganizează numai întreceri pentru 
Cupa Europei, iar Japonia, Canada 
si S.U.A. doar întreceri pentru 
Cupa Mondială.

• Pentru prima dată în stabi
lirea ierarhiilor Cupei Mondiale 
(care desemnează pe cei mai va
loroși și constanți schiori ai sezo
nului, (asemănător clasamentului 
Marelui Premiu F.I.L.T. la tenis) 

pe dinamoviștii au mai jucat în 
cadrul competiției și de fiecare 
dată au cîstigat : 6—2 în 1966, 
7—3 în 196'7 și 8—2 în 1968 cu 
Ruda Hvezda, 9—4 în 1967 (la 
București) si 8—7 în 1972 cu Den 
Robben. în schimb, ei se vor 
întilni pentru prima oară, la 
Amersfort, cu campioana Uniu
nii Sovietice. M.G.U. Moscova, 
deținătoarea trofeului.

Programul meciurilor va fi cu
noscut astăzi la amiază, după tra
gerea la sorți. Arbitrii neutri ai 
turneului t Asenzio (Spania) și 
Fuchs (Belgia).

revenit oaspetelor
Intr-o partidă extrem de dina

mică și spectaculoasă, tinerii ju
cători români (antrenați de Gh. 
Alexandrescu și Gh. Goran) au 
avut o comportare excelentă, reu
șind să obțină victoria cu scorul 
de 22—19 (11—8). De subliniat este 
faptul că echipa noastră a con
dus în permanență grație în mare 
măsură jucătorilor Bedivan și 
Folker, care au și fost principalii 
realizatori. înscriind cite 5 go
luri. Cei mai eficienți jucători ai 
oaspeților : Wahl, Janus și Cnik, 
cite 4.

In primul joc, formația femi
nină a țării noșstre, marcată evi
dent do oboseală, a cedat cu 11— 
12 (5—6) la capătul unui joc in
teresant. Principalele realizatoare: 
Marcov 4, Cornea 4 pentru 
România. Hoefener 4 și Bother 4 
pentru R. D. Germană, (al. h.).

Noutăti
at

• Organizațiile numismatice 
din Canada și Austsia au căzut 
de acord să colaboreze pentru a 
sprijini organizarea Jocurilor O- 
limpice de la Montreal și Inns
bruck. în acest scop vor fi emise 
de către ambele țări monezi, me
dalii și insigne comemorative care 
vor fi puse în vînzare începind din 
anul viitor.

• Guvernul provinciei Quebec 
prevede 125 000 de locuri disponi
bile pentru găzduirea sportivilor și 
vizitatorilor la Jocurile Olimpice 

se acordă puncte și primilor 10 cla
sați și clasate in trei dintre cele 
mai importante întreceri de combi
nată. Pină în acest an. se atribu
iau puncte numai pentru probele 
de coborire, slalom și slalom uriaș. 
Inovația este de natură să stimu
leze pe schiorii compleți, la fel 
de buni în toate cele trei disci
pline și să corecteze avantajul 
teoretic al specializării pe probe.

• Pentru prima dată în istoria 
schiului (și a Cupei Mondiale) ul
tima etapă ce figurează în calen
darul Cupei Mondiale va avea ca
racterul unei finale. Astfel, pri
mii (și primele) 32 schiori ai cla
samentului general la acea dată 
vor disputa între ei un slalom 
paralel (cu atribuire de puncte). 
O formulă nouă, extrem de spec
taculoasă și antrenantă, practi
cată pină în prezent (cu caracter 
oficial) numai la profesioniști. 
Prin această soluție, organizatorii 
scontează un plus de vitalitate 
și spectacol într-un calendar a- 
nost prin repetiție și formule 
tradiționale.

• Incepînd cu iarna 1974—75, 
fiecare națiune (chiar cele cu 
schiori care nu au punctaj F.I.S. 
corespunzător) va putea înscrie în 
Cupa Europei doi concurenți (sau 
concurente).

® începind cu Rezonul viitor, la 
marile competiții . antrenamentul 
non-stop al probei de coborire 
nu mai este obligatoriu. Organiza
torii sînt însă obligați să asigure 
particinanților un minimum de 
pregătire pe pîrtia de concurs, 
suficient pentru deplina ei cunoaș
tere și asigurarea integrității cor
porale.

Mihai B’RA

O LONDRA (Agcrpres). Turneul 
Internațional de tenis pentru 
„Cupa Dewar", început la Bil
lingham, a continuat la Londra 
cu disputarea partidelor din turul 
2 al probei de simplu bărbați : 
Okker — Farrel 6—4. 7—5 ; Vilas 
— Gisbert 6—3, 6—0 ; Ashe —
Riessen 6—1, 6—3 ; Gottfried — 
Ramirez 6—4, 6—2 ; Solomon — 
Van Dillen 4—6, 6—3, 7—6 ; Con
nors — Jauffret 6—2, 6—2. In
sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, jucătoarea iugosla
vă Mima Jausovec a învins-o cu
6—2, 6—3 pe americanca Janet 
Newberry.

• BOMBAY. Primul tur : Vijay 
Amritraj — Chiradip Mukerjea 
6—2. 6—2 ; Tony Roche — Edson 
Mandarino 6—0, 4—6, 12—10 ; San
tana — Feaver 7—6, 6—2 ; Dell
— Bowrey 4—6. 6—4, 11—9 ; An
drews — Menon 6—3, 6—4 : Pinner
— Bartlett 3—6, 6—2, 6—3.

• OSLO : Meiler — Patrick
6—1, 6—2 ; Borowiak — Fibak
6— 3, 7—6 ; Rahim — Bengtsson
7— 6, 6—7, 6—3 ; Gerken — An
dersson 4—6, 7—6, 7—6 ; Gerulaitis
— Palm 6—2, 6—3.

• MANILA : Turul 2 : New
combe — Dimalanta 6—0, 6—1 ;
Tanner — McKaid 6—0, 6—1 ;
Pohman — Kronk 6—1, G—2, 
Fassbender — Carmichael 6—2, 
7—5 ; Taylor — Simpson 7—5, 
7—6 ; Kuki — Ball 6—2, 7—6 ; 
Estep — Dawson 6—0, 6—2 ;
Austin — Dent 6—7, 7—6, 6—2.

PRIMA ARENĂ OE BOWLING 
LA MOSCOVA

în parcul de cultură și odihnă 
Maxim Gorki din Moscova a fost 
inaugurată o arenă de bowling 
cu 16 piste, instalația fiind fur
nizată de firma americană Bruns
wick Corporation. Primele de
monstrații au fost făcute de cam
pionii americani de bowling, Fred 
Foremsky din Houston și Mary 
Debarbrie din San Carlos (Cali
fornia).

olimpice
de vară, ce vor avea loc in anul 
1976, la Montreal.

• Cu prilejul celei de-a 75-a 
sesiuni a C.I.O.. care și-a ținut 
lucrările la Viena. Comitetul Olim
pic din Papua-Noua Guinee a fost 
primit ca membru al forului olim
pic internațional. Cu aceasta, nu
mărul țărilor membre ale C.I.O. 
este de 132.

FOREMAN ATRAGE
ATENȚIA...

Fostul campion mondial George Fore
man a declarat că. analizind in deta
liu meciul cu Căssius Clay, și-a În
tărit convingerea că întîlnire a nu s-a 
disputat in condiții normale. în pri
mul rind, a spus Foreman, corzile 
ringului nu au fost întinse suficient, 
permițînd lui Clay să se așeze pur 
și simplu pe ele. Dacă ^Ali* ar fi 
boxat in mijlocul ringului l-aș fi fă
cut k.o. în afară de aceasta, po
deaua ringului a fost moale, fapt 
care l-a favorizat pe Clay, care mai 
mult dansează decât boxează. Nu 
caut scuze, a spus Foreman. dar 
vreau să atrag atenția organismelor 
boxului profesionist pentru ca altă
dată să fie respectate regulile esen
țiale ale boxului Internațional.

DIN FOTBALUL
• PREGATINDU-SE pentru me

ciul din C.E. cu Olanda, echipa 
Italiei a învins, la Roma, în joc 
amical, echipa Bayern Munchen 
(cu Maier, Beckenbauer, Muller în 
formație) cu 1—0 (9—0), prin golul 
marcat de Boninsegna (min. 48). 
Echipa Italiei : Zoff — Rocca,
Roggi, Orlandini, Morini, Zechini, 
Causio, Cecconi, Boninsegna, Ju
liano, Antognoni.
• ÎN MECI restanță, din Cupa 

U.E.F.A. (retur, în 16-imi) : F. C. 
Anvers — Ajax Amsterdam 2—1 
(în tur 0—1). Ajax va juca în tu
rul următor cu Juventus Torino.

• ÎN TURNEUL pentru .juniori 
de la Monaco : R.F. Germania — 
Norvegia 1—0, Olanda — Belgia 
3—2.

9 LA BERNA, în meci amical 
(20 000 de spectatori). Elveția — 
Portugalia 3—0 (2—0). Au înscris :
Dupeux (min. 8), Pfister (min. 
43) și Schild (min. G3 din lovi
tură de la 11 m).

© ÎN TURUL IV a! „Cupei li
gii engleze" echipa Chester (liga 
a IV-a) a eliminat cu 3—0 (2—0)
pe Leeds United ! Alte rezultate :

R.P. UNGARĂ:

50 DE ANI DE
Zilele acestea se aniversează 50 

de ani de la întemeierea Federați
ei maghiare de tenis de masă. Cu 
acest prilej, se organizează la Bu
dapesta un concurs internațional, 
cu 40 de invitați de peste hotare, 
cu prilejul căruia se întrunește șă 
comitetul Ligii europene de tenis 
de masă.

în cei 50 de ani de activitate, 
tenisul de masă din Ungaria a re
purtat frumoase succese, îndeosebi 
în anii de după Eliberare. înainte 
de 1945, numele unor sportivi ca 
Maria Mednianszky, G. V. Borna 
și M. Szabados au devenit cunos
cute in lumea întreagă, în urma 
titlurilor de campioni mondiali pe 
care le-au cucerit In anii de după

r.p. bulgaria:

COMPETIȚIILE ELEVILOR

Competițiile de mase rezervate elevilor cunosc în fiecare an un mare 
succes in Bulgaria. Cu acest prilej sînt depistate o serie de elemente 
talentate, care vor fi mai apoi promovate în loturile reprezentative. 
In imagine, un concurs la aruncarea greutății pentru fete, in cadrul 
competiției de masă rezervate elevilor.

R. S. CEHOSLOVACĂ:

PREGĂTIRI PENTRU SPARTACHIADA 1975
In timp ce România a serbat în 

1974 cea de a 39^a aniversare a 
Eliberării sale, Cehoslovacia va ce
lebra acest eveniment anul viitor. 
In întîmpinarea aniversării, orga
nizația cehoslovacă de cultură fi
zică pregătește de pe acum pen
tru Spartachiada din anul 1975 un 
număr de 14 exerciții gimnastice 
de masă.

Pentru prima oară în istoria 
spartach iadelor vor apărea pe sta
dionul Strachov copiii și părinții 
lor, într-un exercițiu comun. Vor 
face demonstrații copii între 7 și 
10 ani, elevi de 13—14 ani, apoi 
juniori de 15—16 ani, sportivi de 
vîrsta senioratului, militari, stu
dent! etc., pe fondul muzical ex
tras din poemele simfonice ale lui 
Smetana.

Exercițiile de gimnastică de ma
să pentru Spartachiada *75 au și 
fost prezentate în cadrul unei re
petiții care a lăsat o impresie de
osebită nu numai juriului, ci și 
publicului.

în cursul verii trecute, pentru

INTERNAȚIONAL
Colchester — Southampton 0—fl. 
Manchester United — Burnley 3—2, 
Newcastle — Fulham 3—fl.

• MECI RESTANȚA din campiona
tul englez: Chelsea — Coventry City 
3—3.

• INTERNAȚIONALUL vest- 
german Rainer Bonhof (Borussia 
Mdnchengladbach) a fost suspen
dat, pentru joc dur, pe timp de 
opt săptămîni de către federația 
țării sale. Este posibil însă ca fe
derația să nu extindă această pe
deapsă și asupra meciurilor pe care 
echipa Borussia Mdnchengladbach 
urmează să le susțină în „Cupa 
U.E.F.A. astfel că Bonhof va 
juca, probabil, la 27 noiembrie și 
11 decembrie, în dubla întîlnire 
cu formația spaniolă Real Saragosa.

• NORMAN HUNTER, de la Leeds 
United și membru al reprezenta
tivei Angliei, a suferit o gravă în
tindere de ligamente la up ge
nunchi, care necesită o intervenție 
chirurgicală. în meciul de la 20 
noiembrie cu echipa Portugaliei 
vor juca probabil Roy McFarland 
și Colin Todd, și ei ușor acciden
tați în ultimul timp.

TENIS DE MASĂ
Eliberare, succesele sportivilor ma
ghiari au fost și mai mari, tenisul 
de masă din Ungaria devenind în 
adevăratul sens al cuvîntului un 
sport de mare popularitate. Prin
tre primii campioni de renume 
mondial s-au numărat Gizi Farkas 
din Miskolc, Ferenc Sido din De
brețin și Ferenc Soos din Buda
pesta. Au urmat alți jucători de 
valoare ca Zoltan Berczik, iar în 
prezent putem aminti de Jonyer, 
Klampar și Rozsăs.

Zilele trecute s-a deschis la Bu
dapesta o expoziție a tenisului de 
masă din Ungaria, unde sînt ex
puse o serie de trofee cucerite de 
sportivii maghiari în ultima jumă
tate de secoL

cele 14 exerciții de masă au fost 
pregătiți peste 5 000 de instructori 
și instructoare. De la 1 octombrie 
au început antrenamentele în co
lectivele de bază. în mai 1975 vor 
avea loc reprezentații de masă Ia 
sate, în comune și orașe, iar în 
prima jumătate a lunii iunie se 
vor desfășura etapele Spartachia- 
dei în toate județele țării. Cei mai 
buni dintre demonstranți vor pleca 
la Praga pentru a participa la 
Spartachiadă, care este programa
tă la 28 și 29 iunie. Interesul pen
tru finală este major. La Praga 
vor sosi numeroase delegații spor
tive și culturale de pe toate con
tinentele, care împreună cu tinerii 
sportivi cehoslovaci vor sărbători 
măreții! eveniment al Eliberării.

MIRKO FISER
„Ceskoslovensky Sport" — Praga

TELEX
La Fraga, în „Cupa ligii europene la 
tenis de «nasâ, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu 4—3 echipa Cehoslovaciei. 
Din formația sovietica s-a evidențiat 
Gomoșkov, care l-a învins cu 2—0 (21—17, 
21—19) pe Orlowski și a cîștigat cu 2—1 
(21-17. 19—21. 21—13) partida decisiva 
susținuta. cu Kunz. In partida de simplu 
femei, jucâtoarea cehoslovacă Alice Gro- 
iova a dispus cu 2—1 (21—18, 16—21, 21—13) 
de Zoîa Rudnova.

In „Palatul sporturilor* din Pavia s-a des
fășurat întilnirea internaționala de gim
nastică dintre selecționatele masculine 
ale Italiei și R.F. Germania. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 277,25—274,20 
puncte. La individual, pe primul loc 
s-a clasat gimnastul vest-german Frosse, 
cu 56,30 puncta.

In cadrai competiției internaționale de 
hochei pe gheață „Cupa ziarului Izves- 
tia", la Fraga s-a disputat cel de-al 
doilea meci dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Suediei. De data aceasta 
victoria a revenit hocheiștilor suedezi cu 
scorul de 4-2 (0-0, 3-1, 1-1). Cele șase 
goluri au fost realizate de Sundqvist (2), 
Soederstroem șî Wickstroem, respectiv 
Martînec șî Hoîifc. In primul joc, echipa 
Cehoslovaciei a cîștîgat cu qcelași scor 
(4—2). In clasamentul competiției con
duce U.R.S.S., cu 12 puncte (din 6 me
ciuri disputate), urmată de Suedia — 7 
puncte (5 meciuri). Cehoslovacia — 2
puncte (2 meciuri) și Finlanda — 1 punct 
(9 metîuri).
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