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Slmbătă și duminică In Capitală

CONFERINȚA 
DELEGAȚILOR
TARILOR PARTI 
CIPANTE LA C.M

DE HOCHEI
>

figu-

două

PE GHEATA
\ în saloanele hotelului Athe- 

nee Palace va avea loc sîm- 
bătă și duminică conferința 
delegațiilor țârilor partici

pante la campionatele mon
diale de hochei oe gheață 
(grupele B și C).

Pe agenda lucrărilor 
rează :

— Constituirea celor
directorate ale competiției;

— Definitivarea programu
lui ;

— Omologarea listei arbi
trilor care vor conduce jocu
rile de la București și Galati ;

— Diverse.
Din partea Ligii Interna

ționale de Hochei pe gheață 
participă MIROSLAV SUBRT 
(R. S. Cehoslovacă), vicepre
ședinte al L. I. H. G.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

IN „CUPA CUPELOR", LA BASCHET,

Steaua a învins cu 98-81 pe M.T.V. Giessen
si s-a calificat in al doilea turJ

Viitoarea adversară, Polonia Varșovia

Cînd, in min. 11, tabela de 
scor din sala Floreasca arăta 
30—17 pentru Steaua, era clar 
că formația română nu poate 
pierde calificarea in al doilea 
tur al competiției continentale 
de baschet masculin „Cupa 
cupelor". Echipa vest-germană 
M.T.V. 1846 Giessen se dove
dise, pînă atunci, un adversar 
incomod, dar cu destul de pu
ține resurse tehnice și tactice, 
în continuare, pînă la sfîrșitul 
reprizei, baschetbaliștii de la 
Steaua au. slăbit alura, s-au lă
sat angrenați în jocul dezlinat 
al oaspeților și, ca urmare, di
ferența nu a mai crescut.

A venit, însă, repriza a doua, 
începutul a fost identic

desfășurarea meciului In pri
mele 20 de minute. Dar, spre 
sfirșit, atunci cind toți cei din 
sală și, in primul rină, steliștii 
se așteptau mai puțin, sportivii 
din Giessen au avut o revenire 
uimitoare. Profitind de acțiu
nile dezorganizate ale bucu- 
reștenilor, și, in special, apă- 
rindu-se cu o dirzenie exem
plară, contraatacînd cu succes. 
M.T.V. a recuperat punct după 
punct, ajungind ca in min. 67 
să aibă un handicap de 
trei puncte (scor 75—72 
Steaua). Dar, Nosievici, 
Gheorghe, Dimancea și
(aflați în teren) și-au amintit 
;ă au valoare și experiență, 
si-au controlat acțiunile, au a-

numai 
pentru 
Tarău, 
Czmor

D. STANCULESCU

rJtcoleșcu încearcă să-l depășească pe J ung nickel

CALENDARUL SPORTIV AL ȘCOLII
ÎNTRE ÎMPLINIRE SI EXPECTATIVA

9

PRIN ClTEVA CENTRE ȘCOLARERAID-ANCHET  Af
1 Existența unui campionat 
în fiecare liceu are ca ra
țiune, în primul rînd, nu evi
dențierea unor valori parti
culare, acestea relevîndu-se 
implicit, ci angrenarea între
gului colectiv de elevi în 
mișcarea sportivă. A arăta 
rolul catalizator, în multe ca
zuri hotărîtor, pe care-1 joa
că spiritul întrecerii sporti
ve în formarea personalită
ții, este echivalent cu a ne 
opri asupra unui adevăr in
dubitabil.

AMBIGUITATEA
IN LOCUL EVIDENȚEI...
Care este faza în care se 

află activitatea sportivă com- 
petițlonală în cele trei licee 
teoretice piteștene ? Răs
punsul nu l-am aflat, cum 
s-ar fi cuvenit, de la tov. 
Constantin Luca, șeful co
misiei sport a Comitetului 
U.T.C. al județului Argeș ; 
în schimb, notăm cu sur
prindere că a omis, în cei 
doi ani de cînd se ocupă 
cu problemele sportului de 
masă, să ceară cel puțin

de la
școli...

niște informări sumare 
comisiile sportive din

Considerăm neavenite ar
gumente ca: „s-a pus mai

AZI, PITEȘTI

mare accent pe activitatea 
sportivă de la sate" ; „co
misiile sportive sînt nematu
rizate" ; „profesorii de sport 
n-au dovedit inițiativă" și 
reținem: „se vor cere pla-

nurile de organizare ale 
competițiilor școlare, cel pu
țin trimestrial" ; „se vor or
ganiza întreceri de largă 
amploare, ca pentatlonul și 
crosul de toamnă"; „se va 
ține o legătură mai strinsă 
cu comisiile sportive alcă
tuite din elevi"; „se va ur
mări îmbunătățirea bazelor 
sportive și — în luna de
cembrie — va avea loc un 
curs special pentru instruc-

A. TAUTU
(Continuare tn pag. a 2-a)

POIANA BRAȘOV GĂZDUIEȘTE 
ÎNTRECERILE PATINATORILOR

BRAȘOV, 11 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — pati
natorii brașoveni se pregătesc cu 
asiduitate pentru găzduirea primei 
competiții republicane de, patinaj 
artistic, care va pune in între
cere pe fruntașii acestei discipline 
sportive. Vineri, stmbătă și du
minică, pe gheața patinoarului 
artificial din Poiana Brașov au 
loc Întrecerile pentru „Cupa Ro
mâniei", la care și-au anunțat

PANORAMIC
SPORTIV IN T E R N

participarea patinatori seniori și 
juniori din București, Cluj, 
Miercurea Ciuc și Brașov.

S-au făcut toate pregătirile ne
cesare pentru ca gheața patinoa
rului să se prezinte în condiții de 
concurs, de asemenea sînt puse 
la punct celelalte amănunte orga
nizatorice menite să asigure con- 
curențllor tot ce este necesar pen
tru o bună prezentare în între
cere.

Programul competițional începe 
în fiecare dimineață la ora 8, 
continuînd pînă în orele de sea
ră. Sînt cuprinse probe indivi
duale și de perechi. Duminică di
mineața, în ultima zi de concurs, 
este prevăzută o demonstrații a 
celor mai buni patinatori.

CAROL GRUIA

Vineri 12 decembrie 1969

DE AZI, LA TIMIȘOARA

SPECTACOL DE CAI A AL GIMNASTICII

runcat la coș din poziții mai 
clare și s-au desprins, totali- 
zind o diferență de 17 puncte : 
98—81 (50—35).

Steaua s-a calificat in turul 
următor al „Cupei cupelor**, în 
cadrul căruia va juca cu for
mația Polonia din Varșovia. 
Va fi un adversar evident mai 
valoros dedt M.T.V. Giessen 
și de aceea partida trebuie pri
vită cu toată seriozitatea. Pînă 
atunci, sperăm că vor fi recu
perați și jucătorii bolnavi sau 
accidentați (Savu, Irimie, FL 
Niculescu) care nu au putut fi 
utilizați In meciurile cu echi
pa din Giessen.

în întrecerea de ieri, punc
tele au fost înscrise de Tarău 
35. Nosievici 19, Czmor 19. 
Gheorghe 17, Popa 6, Nicoles- 
cu 2 pentru Steaua, respectiv 
Peters 6, Rienast 16, Hess 4, 
Jungnickel 20, Urmitzer 11, 
Roder 10, Geschwinder 14. Au 
arbitrat H. Topuzoglu (Turcia) 
și A. Zaif (Israel).

Mia Variu este timișoreanca cu cele mai îndreptățite speranțe 
intr-o clasare bună la finalele ce încep astăzi. lat-o evoluînd 
la bîrnă, aparatul care, în Cehoslovacia, i-a adus frumoase 

aprecieri

Sala sporturilor Olimpia din 
Timișoara va fi, timp de trei 
zile, începînd de astăzi, gazda 
unul foarte interesant spectacol 
de gimnastică.

Este vorba, mal intîl, de fi
nala. la individual, a campio
natului național pentru maeștri 
și maestre, întrecere care reu
nește — firesc — elita gim
nasticii noastre. La feminin, 
iși vor disputa titlul, între 
altele, componentele echipei 
naționale recent reîntoarse din 
Cehoslovacia unde au evoluat 
bine, îndeosebi la exercițiile 
liber alese : Alina Goreac, Ro- 
dica Apăteanu, Elena Ceampe- 
iea, Lucia Chiriță, Olga Ște
fan, Mia Variu. Nu e exclus să 
emită „pretenții* la invidiatul 
trofeu și cîteva dintre elevele 
Liceului de gimnastică din 0- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
îndeosebi Felicia Dornea, Eli- 
sabeta Turcu, Mariana Ghe- 
ciov. în concursul masculin 
lupta pentru titlu se va da în
tre Gheorghe Păunescu, Petre 
Mihaiuc, Gh. Tohăneanu, V. 
Coșariu, N. Oprescu.

Concomitent, va avea Ioc șt 
„Cupa federației", competiție 
la care au fost Invitați primii 
clasați la toate categoriile de 
clasificare. De asemenea, nu 
vor lipsi nici reprezentantele 
gimnasticii modeme.

în fine, duminică după-a- 
miază programul se va încheia 
cu tntîlnirea internațională 
dintre echipele de Juniori ale 
României și Cehoslovaciei.

P. ARCAN, coresp. principal

RESTANȚĂ LA VOLEI: DINAMO-PROGRESUL 3-1 
în sala Progresul s-a disputat ieri 

partida restantă din divizia A dintre 
formațiile masculine Dinamo și Pro
gresul. Meciul a fost foarte disputat 
în primele trei seturi, cînd progre
siștii au dat o replică hotărîtă adver
sarilor lor, cîștigîndu-le chiar un set 
în cel de-al patrulea, și ultimul. Pro-

SLAVIC 56,3 LA 100 m LIBER
greșul a „căzut1*, pierzind partida. 
Scor 3—1 (12, 7, —13. 4) pentru Di
namo, care trece astfel pe primul loc. 
Remarcați Schreiber, Tîrlici și Stoian 
(Dinamo), respectiv Băunoiu și Binda. 
Au arbitrat 1. Armeanu și M. Oancea.

D. DIACONESCU — coresp. r

ABIA ACUM AM PRICEPUT MAI BINE
CE AVEM DE APARAT"

rc dedări secretarul central ai r.R. doi, (RISIEă PEIROȘLSEAM]
• „Românii au cea mai puternică echipă de amatori din lume!'* O Primiri 

entuziaste și atmosfqfă cordială pe tot parcursul turneului
Turneul reprezentativei 

de box a țării noastre, e- 
fectuat în Franța. Irlanda 
și Scoția, a luat sfîrșit 
La înapoiere, conducătorul 
delegației. Cristea Petroșe- 
r.eanu, ne-a relatat cu a- 
mabilitate cîteva impresii, 
nu toate „de călătorie".

— Impresii? Multe, foar
te multe. Să începem, 
deci, cu impresiile de că
lătorie. La Paris, am fost 
întîmpinați. pe aeroport, 
de Jack Maillard, directo
rul Federației franceze de 
box, arbitrii francezi Gon- 
dre și Bernier, precum și 
de arbitrul nostru B. Ro-

bert, aflat acolo ca turist 
Imediat am luat trenul 
spre Saint Brieue, locul 
de desfășurare a partidei 
noastre cu naționala Fran
ței. Aici am fost întîmpi- 
nați de o formație de cim- 
poieri îmbrăcați in costu
me bretone. Ne-am dat 
seama, din acest moment, 
de atenția cu care ne pri
vesc localnicii, de la pri
marul orașului, Yves le 
Foii, și pînă la necunoscu
tul dar statornicul iubitor 
al boxului. Din paginile 
ziarelor care consemnau e- 
venimentul cu majuscule, 
am priceput că sîntem pri-

viți ca cea mai puternică 
reprezentativă de amatori 
din lume, așa cum a scris, 
de exemplu. Georges Pee- 
ters. în „l’Equipe1*. .

Băieții au înțeles că tre
buie să facă totul pentru 
a confirma așteptările. Și 
cred că au reușit. 
Silberman 
magistrali, 
îi făcuse 
man în 
lumii. Cu

Gîju, 
și Alexe au fost 
Presa franceză 

loc lui Silber- 
reprezentativa...
Chivăr s-a co-

Gheorghe 1LIUȚA

'Continuare in paa t 2-a'

I
I
i
i
I
I

In cadoul unui concurs de înot desfă
șurat în Capitală, Marian Slavic a parcurs 
distanța de 100 m liber în 56,3. Alte re
zultate < Cristina Balaban 66,3 și Sebas
tian Cosmescu 60,2 la 100 m liber; Eugen 
Hempe) 1:14,9 la 100 m bras; Gh. Lupu 
67,3 la 100 m spate.

W A URIM1i
CUPA!

H
i
I
I
I

Buletinele meteoro
logice anunță ză
padă. La munte 

ninge, viscolește. Schio
rii își intensifică pre
gătirile, revizuiesc al
chimia amestecului de 
ceară. Nu mai e de
parte ziua cînd pîrtiile 
le vor spune „Bine ați 
venit 1“ Este posibil, ca 
sezonul oficial să fie 
devansat, să aibă loc 
antrenamente controla
te cu cronometrul, ba 
chiar concursuri locale, 
chiar dacă ele n-au fost 
cuprinse în calendar. 
La urma urmei, calen
darul nu-i literă de e- 
vahghelie...

Dar pînă cînd vom 
avea plăcerea să urmă
rim coborîrile amețitoa
re, cristianiile elegante 
și trecerile feline prin
tre porțile de slalom 
să ne refugiem în pu
ținele și micile noastre 
săli care oferă adăpost 
unor sporturi ce ar me-

ocheiul. face parte din rîndul 
sporturilor cere își conserva 
în mod drastic ierarhiile, cu
noaște rcr surprize, seisme, 
răsturnări de valori. în 
aceasta disciplina a crosei și

o pucului sînt necesare acumulări can- 1 
Motive uriașe, spre a se produce sal- | 
tul calitativ și — deocamdată cel pu- 
fin.— nu se vede vreun team capabil 
sâ-i tulbure ori sâ-i îngrijoreze pe cei 
petru mari angajafi de ani și ani în 
bătălia pentru supremație: Uniunea 
Sovietică, Canada, Cehoslovacia, 
Suedia.

Programul competițional se supune 
Iși el, inevitabil, atestor rigori. Cu ex

cepția campionatului mondial și euro
pean, a Cupei campionilor europeni 

I (întrecere născută moartă I), a cîlorva 
| turnee (menite mai degrabă să fina 

trează atenția turiștilor în jurul unor 
I stațiuni montane la modă) și a parti

delor bilaterale (organizate după pu
teri si preferințe), hocheiul are o 
agendă . săracă și tocmai de aceea 
orice inițiativă în acest sens nu poate 
fi decît binevenită. Mai ales dacă ea 
are darul să învioreze activitatea în- 
tr-o zonă geografică unde această ra
mură sportivă , nu beneficiază de prea 
multă popularitate și audiență la pu
blic.

O asemenea inițiativă a fost luată 
cu opt ani în urmă prin organizarea 
„Cupei . Dunării*. Primită inițial cu in
teres și simpatie, propunîndu-si obiec
tive ample, întrecerea n-a evadat de
cît rareori din anonimat. A stabili 
acum responsabilități sau vini nu ni 
se pare potrivit și — cu atît mai pu
țin — util. Cert este că după aproape 
un deceniu de existență, Cupa n-o reu
șit să capete strălucire, iar ediția în
cheiată recent la Budapesta a sporit 
motivele de îngrijorare țesute în ju
rul ei, ouzindu-se chiar voci care pro
puneau renunțarea la competiție.

Poate că datele de desfășurare nu 
sînt cele mai potrivite, poate că sta
tutul turneului nu determină suficient 
de precis cine anume și cu ce echipe 
să participe la întrecere. Poate...

Reflectînd mai adînc, am ajuns la 
concluzia că oricum a sosit momentul 
unei hotărîri. De vreme ce i se spune 
Cupa Dunării, competiția vizează ho- 
cheiștii din toate țările riverane, care 
pot alcătui un turneu puternic, intere
sant, viabil, cu o mare priză la pu
blic. Ar fi deci salutar ca începînd de 
anul viitor, să zicem, țara organiza- 

Itoare să aepună eforturile și diligen
tele necesare ca la ediția a IX-o a în
trecerii să fie . prezente formații din 
R. F. a Germaniei, Austria, Cehoslovacia, 
Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, România și. 
Uniunea Sovietică. Despre nivelul 
la care ar urma să se dispute 
Cupa (reprezentative naționale, de ora
șe, de club, echipe de tineret) se 
poate discuta și ajunge la o înțelegere 
rezonabilă, în așa fel îneît să fie un 
turneu echilibrat, interesant. Nu 
aceasta ni se pare chestiunea princi
pală. Important este să se realizeze un 
acord de principiu, respectat 
mod strict, care să relanseze 
petiție aflată în anonimat și 
rească un trofeu care poate 
lucitor.

Ne îngăduim să sugerăm Federației 
Române de Hochei ideea de a lua ea 
inițiativa în această privința.

I
I
I

O frumoasă amintire a pugilițtilor români: intîlnirea cu dr. Hillery, ministrul 
afacerilor externe al Irlandei Din „THE IRISH PRESS*

rita mai mult: voleiul 
și baschetul.

V. CRISTIAN Va capota pentru a doua oară Steaua in acest sfirșit de tur 1 
Răspunsul îl vor da Udișteanu și compania duminică, in sala 
Floreasca. In fotografie una dintre ultimele confruntări Steaua 
— Politehnica Galați. Foto : V. BAGEAC

In campionatul de calificare pe echipe la tenis de masă

VIORICA IVAN A 1NV1NS-0
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ldr tari, programînd In 
penultima etapă a tu
rului derby-ul Steaua 
— Politehnica Galați. 
Pînă acum, întîlnirilc 
cu inginerii n-au fost 
favorabile echipelor 
bucureștene. Băieții Du
nării, cu o formație îm
prospătată, cu un U- 
dișteanu aproape de zi
lele de glorie, au învins 
consecutiv pe Rapid si 
pe Dinamo, iar acum 
încearcă vigilența ste- 
liștilor. Se anunță deci 
un joc mare, în care 
se vor înfrunta tradiții, 
ambiții, visuri de vic
torie și gînduri de vi
itor.

(Continuare în 
pag. a 2-a)

PE ELEONORA MIMALCA1
Timp de trei zile. In două săli 

bucureștene, Modem-Club (fetele) — ■ — ■ — ........
(băieții), 
nală a ___ ____
ficare pe echipe, 
a activa în anul 1970 în primul 
eșalon al ------------ ~~ ----
din țara 
pe merit 
București 
Tom pa, "
vel - 

pescu) ._
(Eleonora Mlhalca, 

Marionțu, Vera Welss ____
nor Victor Murateli) la fete și 
Voința Cluj — — *
F. Hidveghy,

I. Indolean — 
Coblrzan) ș! A. 
reștl (M. Opran, H. Podgoreanu, 
A. Pândele. M. Roncea șl R. Mu- 
reșanuț la băieți. La 
de fete au luat parte 
matli. Cîteva rezultate ; 
motiva cu Politehnica 
». S. Buzău 5—2. Voința 
5—0, C. S. M. Cluj 5-2

Modern-Club 
șl stadionul Republicii 

a avut loc etapa fi- 
campionatulul de cali- . Dreptul de

formațiilor de cîu > 
noastră, l-au cîștigat 

echipele Locomotiva 
(Viorica Ivan, Marta 

Marla și Georgeta Pa- 
antrpnor Mircea Po- 

și Politehnica Timișoar.- 
Eleonora 
— antre-

nătatea Sa tu Mare 5—1. 
tehnica cu S S. Buzău 
Voința Bacău 5—0, C. S. M. 
5—2, Sănătatea Satu Mare 
Locui 3 
Jucătoare 
(antrenor 
C. S. M. 
menționăm 
Viorica 
21—18.
rel

(Gh. Cobîrzan, 
E. Horvath și 

antrenor Gh.
S. A. M. Bucu-

turneul 
7 for- 

Loco-
5—2, 

Bacău 
și Să-

Poli* 
5—2, 
Cluj 

___    5—2. 
a revenit tinerelor 

de la S. S. Buzău 
E. Băcioiu) 5—2 cu 
Cluj. Dintre rezultate, 

victoria obținută de 
Ivan cu 2—1 (17—21,

21—19) in fața Eleono- 
Mihalca.

La băieți, 
mătoarele 
sânte : 
A. S. 
BUC. 9—0, 
9—o : '
ti va . ..
mal buni lucătorl al turneului : 
Gh. 7.*.:___ / “ -------
evldențlindu-se și o serie de tinere ' . «...
glcă (10 ani — S.
Cr. Bobonete șl 
/Locomotiva).

AUREL PĂPĂDIE — coresp.

s-au înregistrat ur- 
rezultate mal intere- 
Volnta Cluj cu 
M. 9—4, Locomotiva 
Tehnolemn Timișoara 

S. A. M. cu Locomo- 
9—4, Tehnolemn 9—0. Cei

A.
A.

Cobîrzan și F. Hidveghy. 
elemente : Cristinel Pătlă- 

S. Buzău), 
M Lambru

I
I
I
I
I
I
I
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apoi Tn 
O corn- 
să au- 
fi stră-

Valeriu CHIOSE

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
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SURPRIZE ÎN ULTIMA
DE AMPLOARE A

COMPETIȚIE 
ANULUI

ÎN SALA DIN PARCUL „23 AUGUST"

RECORDURI REPUBLICANE
„ABIA ACUM AM PRICEPUT MAI BINE 

CE AVEM DE APĂRAT"
știut 
trei 

con- 
Ma- 
ele-

sonore ca 
Johansson. 
Amelin și 

Miko la 
Rita

Maeștrii paletei din 13 țări 
s-au întîlnit recent, în locali
tatea suedeză Trolhattan. în ul
tima confruntare de amploare 
a anului.

In mijlocul unul peisaj de 
iarnă aspră, cu zăpadă și ger, 
ambianța frumoasei săli în care 
s-a desfășurat concursul nu a 
reușit să ispitească prea mulți 
spectatori. Nu e mai puțin a- 
devărat că, spre deosebire de 
competițiile anterioare, de data 
aceasta, eforturile participanți- 
lor au Îmbrăcat un văl de o- 
boseală care a frustrat între
cerea de dispute electrizante.

Ca de obicei însă, cînd par
ticipă atîtea nume 
Schdler, Alser șl 
Barnes, Gomozkov, 
Sarhoian, Stanek și
băieți, sau Zoia Rudnova, 
Pogosova, Diane Schaler șl Ag
nes Simon, Marita Neidert, îm
preună cu sportivele noastre, 
surprizele și-au făcut din nou 
apariția.

Maghiarul Tibor Klampar, în 
vîrstă de 18 ani, a cîștigat pro
ba de simplu bărbați, învingînd 
la rînd pe Lleck (3—0). Alser 
(3—1), Gomozkov (3—2), Sar- 
hoian (3—1) și în finală, pe Jo
hansson cu 3—2. De asemenea, 
Jonyer (Ungaria) l-a eliminat în 
turul doi pe Schgler cu 3—2. 
Reprezentativa masculină a gaz
delor a trebuit să se mulțu
mească cu un singur titlu cu
cerit, cel la echipe. Finala pro
bei disputate între Suedia (în 
formația Johansson—Alser) și 
U.R.S.S. (Amelin—Gomozkov) 3-2. 
a furnizat publicului cele mai 
bune meciuri ale competiției, 
în schimb, sovieticii și-au luat 

(3—2) printr-o victorie 
asupra campionilor 
In finala de dublu

jocul de la început* și a 
?ă beneficieze în 'numai 
seturi (12, 9, 18) de acțiunilq 
fuze și pline de greșeli ale 
riei. Numeroasele greșeli
mentare, mă refer în special la 
jocul de mijloc total dereglat, 
la repetatele goluri de concen
trare, la desele acțiuni neinspi
rate — la capătul unei etape de 
formă sportivă și antrenament 
continuu — mă îndeamnă să 
cred că șl la Alexandru poate 
fi vorba de o doză de oboseală 
alături de unele lipsuri tehnice 
în atac încă neremediate. In 
progres față de evoluțiile an
terioare. dar încă fără victorii 
concludente, a evoluat Eleono
ra Mlhalca. In proba de simplu 
ea a fost eliminată de Rud
nova (U.R.S.S.) cu 3—0 (în
sferturi de finală), iar la echi
pe a învins pe JilJ Shirley (An
glia) și a pierdut după un meci 
disputat la Diane Scholer.

Mai bine a evoluat cuplul 
nostru M. Alexandru—E. Mihal- 
ca. Siguranța și topspinul îm
bunătățit la Mihalca au readus-o 
în postura de inițiatoare și re
alizatoare principală a acțiuni
lor. Cuplul nostru a urcat pe 
prima treaptă a învingătorilor 
după victorii înregistrate cu 3-2 
Ja Calinska—Novorita, cu 3—2 
îa Simon—Scholer, cu 3—2 la 
Rudnova—Pogosova, în finală.

La dublu mixt am încercat un 
cuplu format din Maria Alexan
dru și maghiarul Borzsei. Am
bii fiind defensivi nu trezesc 
încă speranțele pentru alcătui-

rea unul dublu de perspectivă, 
spre deosebire de soții Scholer 
care cu apărarea lor mai inci
sivă continuă să se numere 
brintre protagoniștii probei. To
tuși, el au pierdut în cinci 
seturi, la Rudnova—Gomozkov 
In finală.

Revenind la proba de simplu 
femei, tenacitatea reprezentan
telor din echipa R.F.G. s-a con
cretizat printr-o finală a vete
ranelor Agnes Simon șl Diane 
Scholer. încneiată după un joc 
anost de activizare, cu victoria 
primei jucătoare : 3—2.

A fost al doilea 
anvergură la care a 
Shannon—Wright și 
gliei resimte absența 
însă că proaspetele 
rirl de mamă au redus mult din 
interesul pe care-1 avea pentru 
tenis de masă.

Suita de concursuri de 
ceputul actualului sezon a mal 
înregistrat absența totală a cam
pioanei europene Ilona Vostova 
și a campioanei mondiale (la e- 
chipe), Svetlana Grinberg. Ele 
vor relua întrecerile în a doua 
jumătate a sezonului.

In continuarea programului 
nostru, lunile decembrie și ia
nuarie sînt destinate pregătirii, 
apoi publicul bucureștean va 
avea prilejul să urmărească o 
nouă confruntare a paletelor din 
Europa, între 6 șl 8 februarie, 
la București, cînd se vor des
fășura internaționalele României, 
prof. Ella CONSTANTINESCU 

antrenor federal

concurs de 
lipsit Mary 
echipa An
ei. Se pare 
ei îndato-

la în-

DE JUNIORI Șl RECORDURI DE...
Un nou concurs organizat 

de Viitorul ! La sfîrșitul fie
cărui an, iubitorii atletismu
lui bucureștean s-au obișnuit 
cu aceste ultime tentative de 
îmbunătățire a performan
țelor. Numărul mare de con- 
curenți este o dovadă a in
teresului suscitat de între
ceri. La ultimul concurs, în 
sala „23 August" din Capi
tală, au evoluat 810 atleți (!), 
un adevărat record de parti
cipare. La 50 m s-au desfă
șurat 63 de serii, însumînd 
378 de alergători !

Dar au mai fost șl 
corduri în concursul 
zat de Viitorul (în
rare cu Ș.S.A. și cu spriji
nul comisiei municipale de 
atletism). După ce a fost ținu
tă mult timp „pe tușă" de 
un traumatism multilateral, 
Elena Mîrza 
(eleva prof, 
a reintrat în 
7,5 s la 50 
egalînd recordul republican 
de junioare și de senioare. 
Sărind la lungime 6,65 m,

PARTICIPARE (Urmare din pag. I)

alte re- 
organi- 
colabo-

de la Ș.S.A. 
Gh. Stănescu), 
atenție cu un 

metri garduri,

revanșa 
meritată 
mondiallg 
bărbați.

Echipa 
evolua la adevărata ei valoare 
întrucît, Stipancici. bolnav, s-a 
retras din concurs, iar Șur- 
bek n-a fost nici el în deplină 
stare de sănătate.

Nici în probele feminine n-au 
lipsit surprizele. Cea mai pu
țin scontată : înfrîngerea Măriei 
Alexandru, în primul meci, la 
Wibke Hendriksen (R.F.G.). Cîș- 
tigătoarea este o jucătoare tî- 
nără și tenace care a închis;

Iugoslaviei nu a putut
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„CUPA LfTOII 4 ORAȘE ii

CLUJ (prin telefon). în lo
calitate, a luat sfîrșit tradi
ționala întrecere șahistă „Cu
pa celor 4 orașe" 
radea, Satu Mare 
flată la cea de a 
Nivelul turneului 
dicat, în echipele 
te (cîte 8 bărbați 
găsindu-se 4 maeștri și 7 can
didați maeștri. Cea mai omo
genă garnitură au prezentat-o 
gazdele, care și-au reeditat, 
de altfel, succesele din ulti
mii doi ani. Clujenii au ob
ținut următoarele rezultate t 
5‘/2—4>/i cu Arad, 9—1 cu 
Satu Mare, 6%—372 cu Ora
dea. De menționat că, în în- 
țîlnire;a cu selecționata orașu
lui Satu Mare, clujeanul A- 
drian Buza, mergînd cu ne
grele, l-a învins (la mutarea 
55) pe maestrul Iuliu Szabo, 
revelația recentei finale a 
campionatului național. Din 
echipa învingătoare s-au mai 
remarcat Margareta Juncu și 
Mihai Breazu (acestuia din 
urmă i s-a înmînat, în mod 
festiv, titlul de maestru, a- 
cordat de curînd). Alte evi
dențieri : Rodica Ghișa. Vio
rica Kertes, Alfred Kertes 
(Arad), Mihai Șuta, Marga
reta Bereczki (Oradea) și Ște
fan Gall (S. Mare). Clasament 
final: 1. Cluj 21 p, 2. Arad 
17 p, 3. Oradea 14’/2 p, 4. Sa
tu Mare 77a P-

PAUL RAD VANI, coresp.

(Arad* O- 
și Cluj), a- 
15-a ediție, 
a fost ri- 
participan- 
și 2 femei)

SOLUL ARID
în

In prologul investigației asu
pra debilității voleiului româ
nesc afirmam că rădăcinile rău
lui de care este bîntuit acest 
sport sînt împlîntate adînc
realitate In realitatea unui sol 
devenit insuficient și arid, 
tr-adevăr, cea mai recentă sta
tistică privind numărul de prac- 
ticanți arată că în prezent sînt 
de circa 3 ori mai puțini jucă
tori legitimați față de o pe
rioadă nu prea îndepărtată șț 
că, de-a lungul unui deceniu, 
acest număr a coborît continuu. 
Suprafața de pe care se recol
tau marii performeri, jucătorii 
de excepție, s-a îngustat, con
tribuind în mare măsură la de
clanșarea crizei, începînd cu 
1967, cînd vechea generație de 
aur a început să părăsească a- 
rena. Situația — neobservată 
sau, mai bine zis, ignorată de 
forul de specialitate — are mai 
multe determinante. Pe de o 
parte, sporirea interesului tine
rilor pentru alte domenii (ex- 
trasportive) o dată cu pierderea 
stimulentelor și entuziasmului 
care îi atrăgeau pe terenurile și 
în sălile de sport, pe de altă 
parte transferarea preferințelor 
către alte jocuri — în vogă — 
și care ofereau posibilități mai 
mari de a atinge în scurt timp 
marea performanță, voleiul ne- 
cesitînd o pregătire mai înde
lungată și mai dură. Din dispu
ta preferințelor, voleiul — lip
sit de arme cu care să-și apere 
firma și prestigiul cîștigat cîndva 
în rindul amatorilor de sport 
— a ieșit foarte șifonat. Totul 
s-a petrecut sub privirile im
pasibile ale celor care ar fi pu
tut să-i stăvilească degringo
lada lentă, dar sigură și evi
dentă. Așa s-a ajuns ca astăzi 
voleiul să părăsească sfera ce
lor mai populare sporturi, în- 
gustîndu-și amenințător baza. 
Acum, mai mult de jumătate 
din județele țării nu organizea
ză campionate, altele le-au în
locuit cu... ficțiunile hîrtiei. Ne- 
partlciparea multor reprezentan
te județene la etapa calificări
lor atestă — dincolo de rațiu
nile financiare invocate — o 
ignorare totală a voleiului la 
nivelul bazei.

Se va spune poate că este 
Insuficientă argumentarea, prin 
această situație, a declinului vo-

In

leiului românesc la nivelul e- 
litel. Bineînțeles, plăgile stăruie 
pe fiecam ireiptă a piramidei 
și poate cele de la vîrful ei 
«înt mai greu de tămăduit. Ni 
se par*4 insă uă răul pornește 
de la bază și că voleiul de 
mare performanță, cu toate me
tehnele sale, se sprijină pe un 
teren foarte slăbit.

Se crede și nu fără dreptate, 
că mediul rural este o sursă 
de talente, încă în stare ma
tură, de oameni viguroși, apți 
pentru înalta performanță. Ce 
folos, însă, dacă acest mediu 
a fost în ultima vreme — în 
ceea ce privește voleiul — în- 
cet-încet părăsit pînă la igno
rare. Se pare că în curînd di
vizia școlară, care nu și-a dat 
încă deplin roadele și care stră
bate și mediul rural, va rezol
va această stare de lucruri. To
tuși. trebuie să recunoaștem că 
și aici profesorii caută perfor
manta Imediată, ieftină, folosind 
școlari dotați din punct de ve
dere fizic (în stare să dea sa
tisfacții la acest nivel), dar care 
nu prezintă nici o garanție în 
ce privește progresul, fiind ne- 
înzestrati pentru volei. Ciți din
tre profesori se pot făli că au 
scos un jucător sau doi de va
loare ? Foarte puțini. Este și 
mai trist faptul că secțiile de 
volei ale școlilor sportive nu-și 
aduc contribuția la ridicarea 
performanței (mai ales la fete). 
Menirea acestor 
mai aceea de a 
mente absolut 
nalele pe țară 
lor de junioare 
turie în acest 
volei ?

Nici 15 la sută din profesorii 
cu echipe în divizia școlară, ca 

ceilalți, 
contri- 
în ge-

unități este nu- 
învăța niște ele- 
nedotate (și fi- 
ale campionate- 
au fost o mâr- 
sens) jocul de

să nu mai vorbim de 
nu se gîndesc să aducă o 
buție minimă voleiului 
neral.

Exista mai înainte o 
mulată pasiune a unor 
tori de perle" ; aceștia 
ierau orașele și satele în cău
tarea jucătorilor. Acum pare ci 
nimic nu mai frapează privirile 
antrenorilor, nu-1 mai interesea
ză creșterea jucătorilor, ci își 
dispută cu lăcomie pe cei ce 
răsar id-colo. Așa se face că a 
fost necesar ochiul de Argus 
al profesorului bucureștean Jean

Săvulescu pentru a descoperi 
un Codoi în jurul Aradului, un 
Cătălin in jurul Mizilulul. un 
Penciulescu în Capitală — ca 
să dăm doar unul din puținele 
exemple (căci pasionațil sînt pu
țini) ce ne stau la îndemînă. El 
ne oferă argumentul (nu unic) 
în favoarea ideii că voleiul în 
provincie nu are susținători. 
Ciți Cătălin, Penciulescu, Dumă- 
noiu, Codoi etc. nu se pierd 
in toate colțurile țării ? Ade
sea primim la redacție scrisori 
de la tinerii care ar vrea să 
joace volei și nu știu cui să se 
adreseze 1

O vină in lîncezirea căutări
lor de talente revine federației 
care i-a ignorat, nu i-a stimu
lat îndeajuns, pierzînd 
„mîini 
în anii 
talente

Prin 
ariei __________ .
rea cantitativă, se adaugă cobo
rârea pe plan calitativ. îngus
tul teren din care își trage seva 
voleiul nostru este, deci, pe 
deasupra, quasi arid. Multe iz
voare care-i întrețineau strălu
cirea și la nivelul naționalei 
s-au blocat undeva în adînc în
tre limitele bazei performanței. 
Prăbușirea unor centre voleiba
listice (Cluj, Brașov, Timișoara 
etc.), ce-au fost ani în șir pe
pinieră pentru elită, ilustrează 
criza voleiului la nivel națio
nal. Resuscitarea recentă a Ti
mișoarei nu-i mai dă totuși aces
tui centru vigoarea de altădată.

Si totul pornește de la acea 
bază, unde voleiul a pierdut 
adeziunea majoritară a tine
retului, a pierdut dragostea 
vechilor săi animatori, precum 
și bătălia cu celelalte sporturi. 
In plus, nici nu a primit o 
„mină de ajutor* din partea ni
mănui.

FI. Stoian (Viitorul — an
trenor N. Pâcuraru) a depă
șit cu 4 cm recordul de sală 
al juniorilor mici. în sfîr
șit, Al. Szantpeteri (Ș.S.A.) 
și-a egalat recordul stabilit 
cu o săptămînă înainte, rea
lizînd 7,1 s la 50 metri gar
duri juniori mici.

Din restul probelor, remar
căm disputata cursă a se
niorilor pe 50 m (Munteanu 
5,8, Lăzărescu 5,8, Zamfires- 
cu 5,9), ca și întrecerea fe
minină pe distanța similară, 
în seriile căreia aceeași Ele
na Mîrza a marcat 6,6 s — 
la o zecime de recordul ju
nioarelor.

Alte rezultate : JUNIORI I — 
50 m : FI. Stoian 6,1, T. Pe
trescu (C.A.U.) 6,1, Al. Dirațlan
(Viitorul) 6.1; 50 mg: FI. Grlgore 
(Constructorul) 7,2; înălțime.: I. 
Cherciu (Metalul) 1,85; lungime : 
V. Toma (C.S.Ș.) 6,67, HC-Cr.
Ivan (Dinamo) 6,77; triplu : P. 
Mânu (C.A.U.) 13,98, A. Berbec 
(Viit.) 13,17 ; greutate : Gh. Dum
bravă (Progresul) 13,95, M. Belțig 
(Lie. 35) 13,35, N. Pană (Ș.S.A.)
13,33 ; JUNIOARE I — 50 m : Ma
riana Balaban (Viit.) 6,9 (6,8 în 
serii); înălțime : Lucia Mărginea- 
nu (Progr.) 1,45; lungime : Elena 
Mîrza 5,42, Ecaterina Bidilică 
(Ș. S. A.) 5,27, Emilia Huiung
(Viitorul), 5,20 ; greutate : Elena 
Dumitrescu .............. .
NIORI II — 
(Progr.) 6,2, 
6,2; 
7.2; 
1,80 
3,80, I. 
lungime 
6,48, G. 
greutate 
14,22, P. ____________ _
NIOARE II — 50 m : Adriana Teo
dora (C.S.Ș.) 6,9; 50 mg : Carmen 
Dumitrescu (Constr.) 7,9, George- 
ta Popa (C.S.Ș.) 7.9 (în serii — 
7,8); înălțime : Cecilia Drîmbărea- 
nu (Progr.) 1.40; lungime : Dorina 
Câtineanu (Met.) 5,16 ; greutate : 
Cristina Slașomeanu *------
Brănești) 10,62, Elena 
(Progr.) 10,58, Domida 
(Progr.) 10,53 ; COPII I (născuți 
1955 — 56) — BĂIEȚI -Hm: 
I. Predescu (Ș.S.A.) ți c. lacomi 
(Constr.) 6,3; înălțime : Cr. Ene 
1.65, C. Geambașu 1,65 (ambii de 
la Ș.S.A.); lungime : I. Predescu 
5,69, B. Bedrosian (Vllt.) 5,63; 
greutate 4 kg : M. Matei (Progr.) 

w m : Virginia Si- 
7,0, Florica Nistor 
Adriana Dumltrache 

Înălțime : Paula Laru 
lungime : Ileana Gă- 

vozdea (Progr.) 4,94; greutate 3 
kg : Felicia Drăgol (Progr.) 9,18, 
Ellsabeta ștefan (Constr.) 9,10; 
COPir II (1957-58) — BĂIEȚI — 
50 m : Cr. Ostaficluc (Viit.) 6,8, 
C. Petrea (C.S.Ș.) 7,0; Înălțime : 
C. Petrea 1,34; lungime : M. Voi
cu (Șc. Gr. 66) 4.60; FETE — 50 m: 
Corina Boboc (Ș.S.A.) 7,2,‘ lungi
me : Tatiana Bursuc (C.S.Ș.) 4,47. 
(AD. I.).

(Ș.S.A.) 10,52; JU-
50 m : S. Zbarcea 
D. Popa (Lie. 35) 

E. Gheorghe (C.S.Ș.) 
; Cr. Dreptu (Ș.S.A.)

50 mg : 
înălțime _______

prăjină : M. Voicu (C.S.Ș.) 
Dragomir (Ș.S.A.) 3,50;
: V. Dumitrescu (Ș.S.A.) 
Rădășan (C.S.Ș.) 6.45 ;
5 kg î G. Călin (Ș.S.A.) 

Neagu (Lie. 35) 13,61; JU-

10,70 ; FETE 
lași (Met.) 
(Ș.S.A.) 7.0, 
(Rapid) 7,0 ; 
(Met.) 1,37 ;

nedisi- 
„căută- 
cutre-

(Tehnica 
Pațac 

Bănică

mis o greșeală. Căzut jos, 
între corzi, cu capul în afa
ra ringului, el a fost lovit 
năpraznic, în plină figură. 
Ne așteptam ca meciul să 
ia sfîrșit prin descalificarea 
adversarului. Dar arbitrul 
l-a numărat pe Chivăr pînă 
la opt și a dictat reluarea 
luptei. Maestrul Popa, sesi- 
zînd că Chivăr nu-și reve
nise complet și ținînd cont 
de celelalte două meciuri 
care-1 așteptau, a aruncat 
prosopul în ring. Așa s-a 
produs abandonul lui Chivăr. 
în rest, știți prea bine din... 
presă.

— Despre acel 5—5 cu re
prezentativa Irlandei, ce ne 
puteți spune ?

— Sosiți la Dublin în ziua 
de 26 noiembrie, după vic
toria asupra Franței, băieții 
noștri se simțeau mai... gro
zavi decît sînt... Chestie psi
hologică. în afară de aceasta, 
gripa și-a făcut cîteva vic
time printre noi... Dumitres
cu și Silberman aveau deja 
febră. Totuși, au boxat. Și, 
bineînțeles, evoluțiile lor au 
fost ceva mai slabe. Factorul 
care a influențat însă cel 
mai mult evoluția unora din
tre boxerii noștri a fost 
schimbarea ordinii meciuri
lor, anunțată cu cîteva mi
nute înaintea partidei, din 
cauza televiziunii, care a 
transmis o parte din gală. 
Cuțov, de pildă, a inaugurat 
întîlnirea, intrînd în ring 
complet neîncălzit. în prima 
repriză, în care și-a făcut 
încălzirea, eram îngrijorați. 
Următoarele, însă, au consti
tuit recitalul său de voință.

— Cum v-ați simțit în 
Irlanda ?

— Deși nu mai simțeam 
temperamentul latin cu care 
ne obișnuiseră francezii, am 
întîlnit acolo multă conside
rație. De altfel, am fost in
vitați la una din... ședințe
le parlamentului, unde în- 
tr-una din pauze, am între
ținut o interesantă convorbi
re cu ministrul de externe

al Irlandei, dr. Hillery, un 
mare iubitor al sportului cu 
mănuși.

După meciul cu Irlanda, 
care ne demonstrase că sim
pla prezentare a „cărții de 
vizită" nu este de ajuns, am 
luat măsuri deosebite. An
trenamente zilnice, regim 
strict de odihnă, alimentație 
specifică și rațională. Me
dicul lotului, Petru Rado
vici, și-a adus contribuția, 
grăbind procesul de restabi
lire a celor bolnavi. După 
meciul de la Glasgow, mulți 
dintre cei care au urmărit 
în Goven Town Hall sau la 
televizor întîlnirea, au afir
mat că, de fapt, românii 
cîștigaseră cu 10—0. Decizia 
dată în defavoarea lui Aurel 
Dumitrescu a fost discuta
bilă, iar campionul Scoției, 
Mc Hugh, trebuie să mul
țumească în totalitate arbi
trilor pentru victoria sa asu
pra lui Ciucă.

I
— Dacă ați face un sumar 

al tuturor aspectelor, ce ne 
puteți spune, în două cuvin
te, despre acest turneu 7

— Turneul, primul de acest 
gen efectuat de reprezenta
tiva României, s-a dovedit 
extrem de util. A fost un 
mijloc de a-i deconecta pu
țin pe băieți, dar, în același 
timp, de a-i menține în ac
tivitate. Deși aici, acasă, nu 
acordasem întîlnirilor o aten
ție mai mare decît unor 
„amicale", acolo ne-am dat 
seama că trebuie să privim 
lucrurile cu mare seriozitate. 
Meciurile au fost strînse, ri- 
dieîndu-se, uneori, la nivelul 
ringului continental sau olim
pic. Astfel, turneul a consti
tuit și un veritabil mijloc de 
sondare a nivelului boxului 
din trei țări cu tradiție, la 
numai cîteva luni după cr Â 
pionatul european. Boxer” 
noștri au cîștigat un plus de 
experiență. S-au stabilit o se
rie de legături cu federațiile 
acestor țări și am reușit să 
facem o frumoasă propagan
dă boxului românesc.

Am înțeles, totodată, mai 
bine ca oricînd, că reprezen
tăm un „nume" în boxul 
continental, că ne-am cîști
gat 'un prestigiu pe care 
trebuie să-l apărăm oricînd 
și oriunde...

„POATE LA TARBES..."
Așadar, mai sînt doar două zile 

pînă cînd, duminică, la Tarbes. 
rugbyul continental se va apro
pia de tensiunea maximă, datori
tă întîlnirii dintre naționalele 
Franței și României, al cărei re
zultat va lansa în cîșligătoare pe 
una dintre aceste două competi
toare pentru „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A." ediția 1969—1970.

Să privim, deci, spre taberele 
celor două combatante unde, fi
resc, pregătirile au intrat în sta
diul finisărilor. „Cocoșul", după 
ce și-a trimis „posibilii" să-și dis
pute șansele în cîteva întîlnlri 
desfășurate pe toate fronturile — 
„A”, „B“, „speranțe" — și-a reu
nit remarcațil într-un „XV“ pe 
care-1 va prezenta pe arena din 
Tarbes.

Lotul Franței obligă folosirea 
majusculelor din mai multe mo
tive. Mal întîi, cîteva noutăți : 
„aripa speranță", Bourgarel, ju
cător de mare viteză, posesor al 
unor foarte derutante schimbări 
d» direcție, șl tînărul de numai 
20 de ani Bastiat (Dax), a cărui 
statură e de-a dreptul impresio

nantă : 1,98 m și 106 kg. Tot in 
rindul „noutăților" am putea tre
ce renunțarea la „8“-ul consacrat, 
„Spanghero" (nerestabilit), cel 
căruia anul trecut i se acorda cu 
îndreptățită încredere căpitănia 
XV-lui francez, precum și reve
nirea celui care s-a folosit din 
plin de „prilejul București" pen
tru a reintra în drepturi, Benoit 
Dauga. Măsura pare a fi un 
ultim experiment, rezerva avută 
față de Carrere în reacordarea 
epoletului de căpitan (de care 
beneficiază acum Puget) venind 
să susțină afirmația.

Nu lipsesc „numele" de mare 
sonoritate, respectiv mereu pre
zentul fundaș Villepreux, inci
siva aripă treisferturl Bonal, 
mijlocașul la grămadă Puget 
(un autentic căpitan de echipă), 
centrul Trillo (singurul repre
zentant al echipei campioane. Be- 
gles), precum șl narbonezll Viard 
și Benesis, ambii în certă ascen
siune de formă.

Fără îndoială, pentru selecțione
rii francezi problemele serioase 
ridicate de Indisponibilitățile de

PANORAMIC SPORTIV
(Urmare din pag. I)

Turneul feminin înscrie pe 
agendă o etapă obișnuită, ca 
multe altele, în care nici un 
meci nu ar merita să figu
reze pe un buletin de pro
nosticuri. Pentru simplul mo
tiv că rezultatele se pot ghici 
ușor dinainte.

♦

Baschetul, în schimb, o- 
feră întîietatea de in
teres fetelor, prin jocul 

Politehnica București—I.E.F.S. 
care opune primele două cla-

I.E.F.S.-U1 a adunat din 
toată țara elementele tinere 
cele mai dotate pentru bas
chet, fete înalte și zvelte ca
re adaugă îndemînării și ta
lentului o pregătire fizică 
polisportivă cerută de Insti
tutul pe care îl urmează. Este 
echipa de care baschetul 
nostru feminin își leagă spe
ranțele reabilitării, de atîta 
vreme neîmplinite. Politeh
nica este neînvinsă în ac 
tualul campionat* Va rămî- 
ne oare și după acest joc ?

Atunci, cel puțin în ce pri
vește bilanțul primului tur, 
apele vor fi mult limpezite.

*
lubul Olimpia își ono
rează tradițiile punînd 
în joc pentru a opta

oară cupa care îi poartă nu
mele. Duminică, de la ora 10, 
în sala Casei de cultură a ti
neretului din sectorul VIII 
(de ce nu li s-ar da acestor 
lăcașe niște nume semnifica
tive?!), de pe Calea Șerban 
Vodă, se desfășoară o gală 
extrem de atractivă. Partici
pă juniori, tineri, maeștri ai 
ringului. Desigur, programul 
a fost astfel întocmit încît 
între corzi să se întîlneased 
oameni de pregătire, valoare 
și experiență apropiate. Dar 
oricum, pentru copii va fi 
foarte instructiv să-i vadă din 
tribună pe virtuozii artei no
bile.

¥
anoramicul este sărac 
Dar nici duminica spor
tivă nu-i prea bogată.

Așa-i cînd toamna s-a înche
iat, dar iarna cea adevărată 
n-a început încă.

îndeajuns, 
de aur“ ce îi 

de glorie ai 
remarcabile, 
urmare, la 

voleibalistice. la

astfel 
furnizase, 
voleiului,

îngustarea 
diminua-

Aurelian BREBEANU

ÎN FAȚA

FILEULUI
CLASAMENTE DIVIZIA A

FEMININ

VÎSlE ft ff AMf
STROC RIDICAT^

ultimă oră constituie un prilej 
de frâmintare. In schimb, daca 
nici el nu au de unde alege...

Trecînd de partea cealaltă, XV-le 
tricolor își menține vechea struc
tură. Beneficiază, astfel, de argu
mentul omogenității, singurele 
modificări constltuindu-le reveni
rea Iul Nlca pe aripă, titulariza
rea Iul Niculescu la „deschidere" 
și. în sfîrșlt, debutul fundașului 
Marinescu, înlocuitor de ultimă 
oră al lui Durbac (accidentat) ce 
părea a fi devenit titularul pos
tului. Și totuși, nu debutanții au 
fost cel care au pus probleme 
In formarea echipei, Incertitudi
nile planlnd, paradoxal, tocmai 
asupra compartimentului care a 
suferit în final cele mal puține 
modificări. înaintarea.

In dorința asigurării unul pa
chet cu o pună forță de împinge
re. dar șl cu o inteligență șl mo
bilitate mereu prezente în joc, 
s-au făcut tatonări și încercări 
vlzînd in special primele două 
linii ale grămezii. In final, au 
fost preferați Baciu, Onuțlu șl 
Dinu pentru Unia I, Șerban și 
Tuțuianu pentru linia a n-a, li
nia a în-a. căreia 1 se va alătura 
Demian. rămînînd obișnuita ulti
milor ani — subsemnatul și Răș- 
canu. Evident, nu va lipsi din 
formație Irimescu, om care, prin 
precizia loviturilor sale de picior, 
a materializat victoria de anul 
trecut asupra XV-lui francez, el 
realizînd toate cele 15 puncte ale 
noastre.

O ultimă considerație asupra 
manierei de joc pe care o vor 
adopta, probabil, cele două for
mații, ne face să ne gindlm la 
un joc de uzură practicat de 
înaintarea franceză, în scopul re
ducerii posibilităților de repliaj 
ale înaintării noastre, lăsind ast
fel „dmp" unei linii de trelsfer- 
turi care va încerca să joace, tac
tică ce i-a dus pe oaspeți la un 
final victorios în recenta întilnire 
cu „B“-ul nostru.

Iar din partea noastră, pe lingă 
datoria înaintașilor de a „răspun
de" pachetului advers, conside
răm că surpriza unul joc in care 
atacul să nu fie refuzat va avea 
efectul moral, dar șl material 
realizat în teren, ultimele rezul
tate ale naționalei noastre, manie
ra jocului, constituind argumen
tul ce pledează în perioada unei 
tactici cu accent pe atac.

Să așteptăm ucum seara zilei de 
14 decembrie pentru a afla (sau, 
poate, cu concursul televiziunii, 
pentru a vedea) în ce mod s-a 
desfășurat și care este rezulta
tul (din ce în ce mal greu de pre
văzut) al tradiționalului meci de 
rugby dintre naționalele Franței 
și României.

Paul CIOBĂNEL
maestru erberit al sportului

1. Penicilina 9 8 1 25: 6 17
2. Rapid 8 7 1 22: 3 15
3. Dinamo 8 7 1 22: 5 15
4. Univ. Timiș. 8 6 2 20:11 14
5. Medicina 8 5 3 16:14 13
6. I.E.F.S. 9 4 5 13:15 13
7. Farul 8 4 4 14:15 12
8. C.S.M. Sibiu 8 3 5 12:16 11
9. Ceahlăul 8 2 6 12:19 1010. C.P.B. 8 2 6 10:19 10

11. Progresul 8 2 6 6:19 10
12. Voința 10 0 10 0:30 10

MASCULIN
1. Dinamo 9 8 1 26: 7 172. Steaua 9 8 1 25: 7 173. Politehnica Gl. 9 8 1 25:11 174. Rapid 9 7 2 24: 8 16
5. Viitorul 9 6 3 20:13 156. Unirea Tricolor 9 4 5 14:18 137. Tractorul 9 3 6 14:22 128. Minerul B. M. 9 3 6 11:19 129. Politehnica Tm. 9 2 7 13:23 1110. Petrolul 9 2 7 9:23 1111. Univ. Craiova 9 2 7 9:25 1112. Progresul 9 1 8 11:25 10

Prezent în mod constant pe 
programul J.O. moderne, extins 
pe toate continentele,, canotajul 
se află, astăzi, în fața unor încer
cări de înnoire, de renunțare la 
unele tradiții conservatoare. Fe
derația internațională purcede 
acum (mai bine mal tîrziu...) la 
modificarea statutelor și a regula
mentelor întocmite încă din peri
oada cînd acest sport era prac
ticat doar în cinci-șase țări din 
Europa. Una dintre cele mal esen
țiale hotărîri din cadrul ultimului 
congres al F.I.S.A. se referă la 
modificarea actualului sistem 
competlțlonal, prin transformarea 
campionatelor europene mascu
line în campionate mondiale, în- 
eepînd cu anul 1973, și a campio
natelor europene feminine tot în 
„mondiale", din 1974. La fel de 
importantă apare și Intervenția 
F.I.S.A. pe lîngă C.I.O. pentru 
includerea canotajului feminin în 
programul J.O., începînd cu edi
ția din 1976, intervenție care pre
zintă șanse mari de rezolvare.

Paralel, fiecare federație națio
nală se vede obligată să-și mă
rească eforturile, pentru a nu 
rămine In urma Înnoirilor care 
vor aduce restructurări sensibile 
în dezvoltarea acestui sport.

In fața federației române de 
specialitate — care în ultimii ani 
a dovedit, din păcate, unele încli
nații spre conservatorism șl mai 
ales rutină — stă mai mult decit 
oricînd rezolvarea unei serii de 
dificile probleme, atlt de ordin 
organizatoric cit, mai cu seamă, 
metodic. Unele dintre ele se re
feră la un viitor mal îndepărtat, 
altele la unul foarte apropiat, 
privind desfășurarea sezonului 
1970. Toate au însă o impor
tanță vitală. De aceea. In rindu- 
rile de față vom căuta să le enu
merăm, ca un ghid al preocupă
rilor majore, în ceea ce privește 
activitatea canotajului românesc :

— asigurarea cadrelor de pers
pectiva pentru cele două loturi 
reprezentative, masculin și femi
nin, care se mențin astăzi doar 
prin aplicarea unei „respirații ar- 
tificale", fapt ce nu poate asigura 
cantitatea și, îndeosebi, calitatea 
necesară schimbului de miine ;

— întărirea actualelor loturi, 
prin aplicarea unei epurări dras
tice privind tot ce este lipsit de 
perspectivă, prin acordarea unor

condiții diferențiate de pregătire 
sportivilor fruntași. Aceasta — 
pentru crearea unor concordanțe 
între cerințe șl condiții și pentru 
a se oferi stimulentul necesar ;

— folosirea judicioasă a calen
darului competițional Internațio
nal, care chiar și atunci cînd se 
prezintă insuficient — ca număr 
de competiții — nu este folosit în 
mod corespunzător ;

— revizuirea concepției privind 
metodica pregătirii, mal ales la 
nivelul juniorilor și al lotului re
prezentativ masculin ;

— îmbunătățirea bazei materiale, 
pornind de la ameliorarea condi
țiilor de pregătire de la Snagov 
sau căutarea altor soluții și ter- 
mlnînd cu gospodărirea corectă a 
parcului actual de ambarcațiuni 
de concurs, folosit abuziv în ul
timii ani ;

— revitallzarea activității sec
țiilor, cu influență directă asupra 
valorii internaționale a schifiști- 
lor noștri. Canotajul nu poate fi 
privit doar sub prisma echipaje
lor reprezentative, iar grija față 
de viața cluburilor șl secțiilor de 
specialitate trebuie înțeleasă ca 
o condiție firească a existenței 
elitei schitului românesc, care 
numai prin formule de laborator 
nu-și va putea asigura viitorul;

— înviorarea centrelor cu tradi
ție, acțiune ce ar trebui să oblige 
la mal mare răspundere cadrele

de specialitate sau comisiile lo
cale.

Iată cum se înfățișează, după 
părerea noastră, cele mal acute 
probleme din canotajul românesc. 
Avem de-a face cu cîteva ele
mente chele și am dori să subli
niem că numai prin rezolvarea 
tuturor acestora, fără excepție, de 
către toți factorii interesați, vom 
putea asigura dezvoltarea șl pro
gresul valoric dorit.

La noi, activitatea a reînceput 
în acest sens aproape Imediat 
după terminarea sezonului com
petițional, atît în cadrul federației 
și a activului său obștesc, cit și 
la nivelul secțiilor. Unele proble
me teoretice finalizate sînt puse 
in aplicare : lotul de juniori 
băieți este pe punctul de a se 
contura ; o parte a lotului repre
zentativ masculin și-a început 
pregătirea de cîteva săptămînl, 
după o nouă orientare metodică,- 
pe apă, la Timișoara ; lotul fe
minin este gata să-și reia activi
tatea pentru obiectivele anului 
1970, cu gindul la primele mon
diale din 1974 șl (de ce nu 7) la 
cea dinții participare la J.O., în 
1976.

Se pare că In majoritatea sec
țiilor munca reîncepe cu mai 
mult optimism și bune intenții 
decit In alțl ani. Asistăm ia un 
start care ne dă speranțe...

Sergiu ZELINSCHI

Ieri, in divizia masculină A

I.C.H.F. a Învins
PE UNIVERSITATEA CLUJ

I.C.H.F. BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 62—60 (38-27). 
Pînă în minutul 15 (scor 26—22 
pentru „U") se părea că studenții 
clujeni vor reedita frumoasele lor 
performanțe obținute în Capitală.

Dar, o perioadă inexplicabilă da 
ineficacitate, de care bucureștenii 
au profitat prompt, a răsturnat 
situația, așa încît la sfîrșitul re
prizei I.C.H.F. conducea cu 12 
puncte. In partea a doua a me-

CALENDARUL SPORTIV AL ȘCOLII
(Urmare din pag. I) 

tori". Nimic, însă, referitor 
la măsurile ce se vor lua 
pentru ca în școli să se 
respecte un calendar spor
tiv !
SITUAȚIE PARADOXALA 
LA LICEUL DE BĂIEȚI! ?
Liceul „NIcolae Bălcescu", 

cu amintirea centenarului de 
curînd sărbătorit, liceul ce
lor 1 500 de băieți piteșteni, 
trăiește cu înfrigurare rea
lizarea unui mare vis : ame
najarea unui complex spor
tiv în aer liber, compus din- 
tr-un teren bituminizat, pis
tă pentru atletism, vestiare, 
tribune, luminăție pentru 
nocturnă.

Toți elevii au muncit cu 
entuziasm la terenul lor „din 
deal" (1 400 sînt membri sus
ținători ai organizației spor
tive din liceu), iar în pri
măvară se speră inaugura
rea. Profesorul de educație 
fizică. Ion Vorovenci, s-a 
deplasat din proprie iniția
tivă la București spre a co
manda echipamente sporti
ve pentru ca elevii liceului 
să poarte culorile proprii.

în ciuda acestui climat fe
bril, activitatea competițio- 
nală se realizează în mică 
măsură, sporadic și fără a 
angrena toate clasele Elevul 
Viorel Aciobăniței, din cla

sa a XlI-a F, fost pînă a- 
cum cîteva zile (!) șeful co
misiei sportive, cursant al 
unei pregătiri speciale ținu
te la Brașov, consideră drept 
„birocrație" a planifica și a 
urmări întrecerile interclase 
prevăzute de calendar. A- 
ceasta să fi învățat la Bra
șov ? Oare o concepție ase
mănătoare să i-o fi transmis 
și elevului Mircea Pale, se
cretar U.T.C. pe școală care 
manifestă același dezinteres ? 
De ce nepăsarea își face loc 
într-o școală unde dorința 
de sport este evidentă ?

NOI NU VĂ 
CONTRAZICEM...

La Liceul de fete nr. 2 
întrecerile interclase la vo
lei, baschet, handbal sînt în 
plină desfășurare. în dosa
rele U.T.C., la nivel de gru
pe, sînt consemnate victo
riile și, respectiv, înfrîngeri- 
le clasei, o mini-cronică a 
meciurilor, precum și nume
le jucătoarelor ce s-au evi
dențiat. Elevelor li se anun
ță programarea meciurilor 
prin stația de radio a școlii, 
în cadrul emisiunii „Cinci 
minute despre sport", așlep- 
tindu-se, de asemenea că
derea zăpezii pentru a în
cepe pregătirile în vederea 
cuceririi „Săniuței de ar
gint", competiție inhala deja

în tradiția liceului. Tovarășa 
Silvia Popa, din conducerea 
școlii, ne-a mărturisit că 
s-ar putea face și mai mult 
în această direcție. Noi nu 
vă contrazicem !

LICEUL NR. 3 POATE FI 
CONSIDERAT... NR. 1 !
Liceul nr. 3 „Alexandru 

Odobescu" a primit, odată 
cu noul local, și mult do
rita bază sportivă. Activita
tea competițională este foar
te vie, deși terenurile sînt 
în curs de amenajare. Cam
pionatul de fotbal a intrat în 
faza finală, handbaliștii și 
gimnaștii își desfășoară în
trecerile interclase, crosul 
și-a desemnat deja campio
nii, nouă echipe au partici
pat la un concurs de orien
tare turistică, iar șahul cu
noaște mulți adepți (repre
zentativa școlii s-a clasat pe 
locul I în campionatul ju
dețean).

Colaborarea dintre orga
nizația U.T.C. din școală, 
prin comisia sportivă și ca
tedra de educație fizică, sub 
supravegherea atentă a di
rectorului Gheorghe Lungoci, 
are ca rezultat — după cum 
ne-am convins — o frumoa
să activitate sportivă, ceea 
ce ne face să considerăm a- 
cest liceu pe primul loc în 
domeniul, activității sportive.

clului formația condusă de maes
trul sportului Emil Niculescu și-a 
păstrat avansul pînă în apro
pierea finalului, cînd clujenii au 
avut la rindul lor o revenire, a- 
jungînd la numai două puncte 
diferență. In ultimul minut 
I.C.H.F. a reușit să mențină a- 
vansul minim și să cîștlge me
ritat o partidă în care a deținut 
Inițiativa majoritatea timpului. Au 
arbitrat bine P. Marin și Em 
Niculescu.

I.E.F.S. — VOINȚA BUCU
REȘTI 78—72 (32—32). începutul 
partidei a fost foarte echilibrat, 
avantajul alternînd. în min. 9 
Voința a obținut un avans de 4 
puncte (15—11), dar în mai puțin 
de trei minute o serie de coșuri 
au adus studenților un avans de 10 
puncte (25—15). In partea a doua a 
partidei I.E.F.S. a dominat, s-a 
distanțat din nou cu 10 p și pini 
la urmă, în ciuda eforturilor de
puse de baschetbaliștii de la Vo
ința, a obținut victoria. Au ar
bitrat R. Simion și P. Spira. 
(D. St.).

RAPID — POLITEHNICA 76—69 
(29—39). Cele două echipe bucu- 
reștene au furnizat o partidă viu 
disputată și echilibrată, cu o in
teresantă evoluție a scorului. In 
prima repriză, studenții, cu o 
precizie mai mare în aruncări, 
au luat un avantaj de 5 coșuri. 
La reluare, rapidiștil echilibrează 
jocul șl în cîteva minute întorc 
rezultatul in favoarea lor. cu 
toate că studenții au aplicat pre
singul pe tot terenul. Au arbitrat 
corect G. Chiraleu și N. Iliescu.

A PĂPĂDIE—coresp.
POLITEHNICA GALAȚI — PO

LITEHNICA BRAȘOV 96—72 
(40—35). In sfîrșit, după o serie 
de insuccese, gălățenli au repur
tat o victorie categorică și pe 
deplin meritată. Repriza întîi a 
fost mai echilibrată, dar apoi, 
gazdele joacă din ce în ce mal 
bine, creînd faze spectaculoase, 
concretizate prin „coșuri". Au 
arbitrat bine C. Negulescu și M. 
Rizea (București).

T. SIRIO!1 OL—coresp.
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JOCUL
CU „LIBERO
- JOC

VALOAREA LOTULUI
Șl RANDAMENTUL ECHIPEI

DEFENSIV ?
Printre noutățile de ordin 

tactic pe care le-a adus fot
balul contemporan este și 
folosirea de cît mai multe e- 
chipe a jocului cu „libero", 
formă a apărării bazată pe 
mai multă siguranță.

Prin ce se caracterizează 
jocul cu „libero" 7 Conside
răm necesar să spicuim cî
teva caracteristici :

1. Prin prezența unul apă
rător cu o poziție mai retra
să (în funcție de viteza pe 
care o posedă), cu sarcina 
principală de a dubla întreaga 
linie de fundași sau de a in
terveni prompt în situațiile 
periculoase.

2. Sarcini precise — în fa
za de apărare — de aplicare 
a marcajului strict de către 
ceilalți trei fundași, la care 
se adaugă și mijlocașul de
fensiv atunci cînd adversarul 
joacă cu patru vîrfuri.

3. Folosirea presingului și 
de ceilalți jucători pentru a 
împiedica organizarea acțiu
nilor adversarului.

4. Circulație permanentă 
cu sau fără minge.

Rezumînd aceste cîteva ca
racteristici, constatăm că în 
faza de apărare echipa are 
sarcini precise, la care tre
buie să concure toți jucătorii, 
fapt ce azi a devenit un prin
cipiu în fotbalul modern. Dar 
jocul de fotbal este format 
din două faze fundamentale:

specia 
tistului

face cu o formă de apâ- 
aglomerată, pe care tre- 
s-o numim beton. Dar 
după rezolvarea fazei de

(Lim-Zoong-Sun), Uru- 
(Troche), Italia (Salva- 
Mexic (Del Muro), Bul- 
(Largov), Franța (Bud-

i de apărare și faza de a- 
tac.

Dacă faza de apărare este 
prelungită, premeditat, echi-' 
pa neavînd intenția să atace, 
ci mulțumi ndu-se numai cu 
ideea de a se apăra, avem 
de-a 
rare 
buie 
dacă 
apărare echipa trece la orga
nizarea rapidă a atacului, de 
multe ori supranumeric și cu 
folosirea elementului surpriză, 
prin participarea jucătorilor 
din „spate", avem de-a face 
cu un joc elastic, variat și 
ofensiv.

După cum se știe, la ulti
mul campionat mondial, din 
Anglia, 12 echipe reprezenta
tive au folosit jucătorul „li
bero" și anume : Anglia pe 
J. Charlton, R.F.G. (Schulz), 
Portugalia (Baptista și Ger
mano), U.R.S.S (Șesternev), 
Ungaria (Matrai), Coreea de 
Nord 
guay 
dore), 
garia 
zinski) și Elveția (Schneiter 
și Leimgruber).

Oare, în Anglia, antrenorii 
celor 12 echipe printre care 
și primele clasate (din totalul 
de 16) ce au folosit în apăra
re jucătorul „libero" s-au gîn- 
dit că pot cîștiga Campiona
tul Mondial numai apărin- 
du-se ?

De aici rezultă o concluzie 
categorică i nu jucătorul în 
plus („libero"), creat pentru 
întărirea siguranței în faza 
de apărare dă caracteristica 
jocului unei echipe, ci dina
mica de joc pe care echipa o 
are în realizarea celor două 
faze fundamentale ale jocu
lui : apărarea și atacul.

Trecînd la fotbalul nostru 
încerc să aduo cîteva argu
mente, din care să rezulte 
că utilizarea jocului cu „li
bero" de către unele echipe 
românești nu înseamnă nu- 
maidecît orientare defensivă.

în anul 1965—66, an în 
care echipa Petrolul Ploiești 
a experimentat jocul cu „li
bero", ea a reușit să cîștige 
detașat campionatul național, 
avînd și cel mai mare număr 
de goluri marcate.

Echipa Dinamo 
o altă echipă care 
joacă cu „libero", 
fi etichetată ca o 
fensivă, ci, dimpotrivă, o e- 
chipă cu un joc ofensiv, con
structiv materializat în fie
care an printr-un număr ma
re de goluri înscrise.

Anul acesta, F.C. Argeș, re
structurată tactic 
apreciatul coleg 
după principiile 
„libero", a reușit 
tur să fie alături de Steaua, 
echipa cu cele mai multe go
luri înscrise.

Nu doresc ca în aceste rîn- 
duri să pledez pentru nece
sitatea utilizării jocului cu 
„libero" (mai ales că și eu 
am renunțat pentru acest an 
la el, din motive pur peda
gogice legate de instruirea ti
nerilor mei jucători), dar... 
încerc să mă opun unor pă
reri, că a juca cu „libero" în
seamnă categoric a juca de
fensiv, a strica frumusețea 
jocului de lotbal, a închista 
personalitatea jucătorilor ș.a.

București, 
a jucat și 
nu poate 

echipă de-

radical de 
C. Teașcă, 
jocului cu 

ca în acest

Constantin CERNÂIANU 
antrenor al echipei Petrolul 
Ploiești

Se afirmă ca un adevăr — 
adesea, însă, nedemonstrat — 
că echipa este oglinda an
trenorului și, totodată, bene
ficiara propriei străduinți. 
Dar nu ne amintim să fi au
zit vreodată spunîndu-se că 
echipa este expresia fidelă 
și concentrată a Iotului. 
Deși este evident că de omo
genitatea lotului, de valoa
rea lui la un moment dat. 
depinde, în ultima instanță, 
randamentul de-a lungul 
unui campionat. Pentru că 
dacă „unsprezecele" unei 
săptămîni poate fi supus os
cilațiilor de formă, indispo
nibilităților de moment lo
tul trebuie să dfere, prin 
omogenitatea și valoarea sa. 
orieînd. o alternativă orică
rui post. Aceasta presupune, 
evident ca loturile divizio
narelor A să aibă în com
ponența lor jucători a că
ror valoare apropiată să 
poată stîrni o emulație per
manentă pentru un loc în 
echipă, 
timp, 
seisme.

Este, 
ideală 
fotbal, 
formantei. Dar cum și ten
dința de a te apropia de a- 
ceastă 
niată, 
nimei 
cipiul 
contează", necesită o con
fruntare cu realitatea, ne 
propunem să abordăm în a- 
cest articol problema loturi
lor divizionare A.

loc în 
garantînd, în același 

un randament fără

desigur, condiția 
a oricărui club de 

condiția ideală a per

sferă merită subli- 
după cum cea a mi- 
rezistente. după prin- 
„numărul jucătorilor 

necesită o 
cu realitatea.

EXISTĂ O CONCEPȚIE 
CĂLĂUZITOARE 7

Am fl, desigur. taxați 
drept idealiști incorigibili 
dacă am pretinde ca lotu
rile protagonistelor din pri
ma divizie să fie alcătuite 
după concepțiile tactice ale 
antrenorilor respectivi. Pen
tru cel puțin două motive: 
în primul rind, pentru că 
majoritatea antrenorilor n-au 
timpul necesar alcătuirii u- 
nui asemenea lot în perspec
tivă. intrucit girul său se 
reduce de obicei la 3—1 se
zoane și, in al doilea rind, 
pentru că sînt destui antre
nori care lasă principiile 
tactice pe seama teoreticie
nilor, ei adăpostindu-se sub 
umbrela practicismului, do
vedită mult prea îngustă.

Iată de ce o bună parte 
din loturile primelor noastre 
echipe sint alcătuite fie la 
întimplare, fie. intr-un caz 
mai fericit, după reteta 
„cîrpirii" unor posturi defi
citare. Avem, desigur, și loturi 
relativ omogene (pe baza ra
portului între compartimen
te, ca și între titulari și re
zerve) și enumerind pe 
Steaua, „U" Cluj, F.C. Ar
geș, Universitatea Craiova, 
Crișul. Politehnica, nu avem 
convingerea că am epuizat 
lista. întrebările care se 
nasc, însă, sînt altele : rele
vă aceste loturi o cotă va
lorică ridicată ? Dar cele
lalte protagoniste, în care 
decalajul între titulari si re
zerve este 
severa pe 
tei ?

CÎND
CONSTITUIE ALTERNA

TIVA AȘTEPTATĂ
Iată de pildă Steaua, echi

pa, după părerea noastră, cu 
lotul cel mai echilibrat valo
ric, cu peste 90 la sută din
tre componentii săi, titulari, 
la un moment dat, în diver
se reprezentative ale tării. 
Pentru o echipă în care figu
rează alături de Suciu. Săt- 
măreanu, Dumitru Nicolae, 
Hăltmăgeanu, Voinea, Creini- 
ceanu, Tătaru II, Dumitriu 
III, Pantea, Manea, — inter
naționali 
cători ca 
Ciugarin, 
abia au 
tionalei de juniori, obiective
le performantei, cel puțin pe

flagrant. pot per- 
calea performan-

TINERII NU

A și de tineret, ju- 
Stefănescu. Mirăută, 

Iordănescu, care 
depășit stagiul na-

FIȘIER DIVIZIA (II)

Cluj la Po- 
la Crișul, 
Steagul ro- 
Dinamo Ba-

• Politehnica a realizat 
prima victorie de-abia în e- 
tapa a VIII-a ! (3—0 cu Stea
gul roșu).

• Trei echipe au realizat 
cite două victorii în depla
sare : Rapid la F.C. Argeș si 
Dinamo București ; Steaua la 
C.F.R. și Farul; Dinamo Bucu
rești la Steaua și Farul: 
9 echipe au reușit doar cite 
o victorie în deplasare : Uni
versitatea Craiova la Crișul, 
U.T.A. la Steaua, F. C. Argeș 
la A.S.A., Jiul la Steagul ro- 
șu, Universitatea 
litehnica, Farul 
Crișul la A.S.A., 
șu la „U“ Cluj și 
cău la Crișul.

• Nu au reușit să obțină 
nici o victorie în deplasare : 
C.F.R., Politehnica, Petrolul și 
A.S.A.

• Cele mai multe goluri 
marcate de un jucător intr-un 
meci : Dobrin, în meciul F.C. 
Argeș — Crișul, etapa 1, 
scor 6—1, Dumitrache, în me
ciul Dinamo București — Ji
ul etapa I, scor 5—2, Creini- 
ceanu în meciul Steaua — 
A.S.A., etapa a V-a, scor 
10—1, fiecare cîte 4 goluri; 
cîte 3 goluri au înscris : Radu 
în meciul F.C. Argeș — 
C.F.R., scor 3—0, Lereter, în 
meciul U.T.A. — Farul, scor 

Pe cei 11 jucători 
să îmbrace culorile 
militare în fiecare 
n-a reușit să se ex-

planul competițiilor interne, 
sint mart Echipa însă — în- 
țelegind 
chemați 
echipei 
etapă —
prime la adevărata valoare 
a lotului pentru că n-a ac
ționat ca un colectiv, cu ran
dament sensibil egal al fie

Tur de orizont la sfârșitul
sezonului de toamnă (III)

cărui component decît în 
cîteva meciuri și pentru că 
jucătorii de rezervă, o dată 
intrați în echipă, nu s-au 
străduit suficient (atit înain
tea, cit și în timpul meciului) 
să devină titulari. Mirăută. 
de pildă, a evoluat la prima 
apariție în noul campionat 
(2—4 la București, cu U.TA.) 
și a fost notat cu 4. ca direct 
vinovat de o înfrîngere ne
scontată a echipei sale. Poate 
a fost de vină tracul începu
tului. Poate..., dar atunci de 
ce nu a revenit după un 
timp, cu îndîrjire, în echipă, 
la o cotă corespunzătoare ? 
Sau cumva eforturile lui la 
antrenamente, antrenamentul 
invizibil, s-au păstrat la 
cota primei etape ? Manea, 
despre care Constantin nu 
pierdea prilejul să ne vor
bească ca de un autentic ta
lent, se complace într-o me
diocritate dezarmantă, ca si 
Iordănescu, de altfel, ca și 
Dumitriu III, ca și Ștefănes- 
cu. atit de departe, toti de 
predecesorii lor, deși fiecare 
dintre ei a reprezentat, nu 
cu mult înainte, o promisiu
ne.

Părerea noastră este că 
asaltul „noului val" din clu
bul militar n-are decizia și 
abnegația celor ce se pregă
tesc temeinic și cu ardoare 
pentru un țel, în cazul nos
tru performanța.

Nicolae Dumitrescu, antre
norul arădean, opina înaintea 
începerii actualului campionat 
că lotul restrins (ca valori 
apte de *A“ !) Si uzat de 
lupta pentru dobîndirea ti
tlului'in trecuta ediție nu va 
putea să reziste unei noi 
campanii, cu atît mai mult 
cu cît federația $i unele clu
buri nu le rezolvaseră niscaiva 
cereri imperioase de transfer. 
Iată insă câ cererile lui Mo
ritz și Regep au primit, în 
cele din urmă, aviz favorabil, 
dar apariția primului în echi
pa campioană a 
deziderat iar a 
urmă, o firavă
Iar tinerii Broșovschi, Brin- 
descu, Bodea. Sima. Atodire- 
sei. pe a căror vigoare se 
sconta, in primul rind, s-au 
retras în umbra lipsei de 
răspundere, lăsînd ca norii 
unui sezon traversat de fur
tuni să se descarce pe cape
tele „bătrinilor" Lereter. Ba- 
coș, Petescu. Singurul dintre 
tineri, care n-a depus armele, 
spre cinstea lui. a fost inter
naționalul Domide.

La U.T.A. se impune, după 
părerea noastră, o restructu
rare a lotului, echipa avînd 
acum multe posturi descope
rite : cuplurile fundașilor cen
trali și vîrfurile de atac, ex
tremele. Și dacă nici cei 11 
nu sînț siguri, ce să mai 
vorbim

rămas un 
celui din 

amintire.

de lot...

UN
JOC

PARADOX SI UN 
CICLIC NESERIOS

Dinamo oferă un exemplu 
de-a dreptul paradoxal : a- 
vind în componența sa nu 
mai puțin de 8 jucători 
combatanți ai campaniei 
„Mexic ”70“, încununată, în 
cele din urmă, de succes, 
echipa plătește tribut, perio
dic, inconstanței. In princi
pal, credem noi, aceasta se 
datorește superficialității cu

3—0, Lupescu în meciul Ra
pid — Jiul, scor 4—3, Cvper- 
man în meciul Politehnica — 
A.S.A., scor 4—1, Oblemenco 
în meciul „U“ Craiova — Fa
rul, scor 4—0, Tătaru II In 
meciurile Steaua — A.S.A. și 
Steaua — Dinamo Bacău (scor 
8—0) și Voinea în meciul 
Steaua — A.S.A.

• Cel dinții gol al actua
lei ediții a campionatului a 
fost înscris de Dobrin, in e- 
tapa I, minutul 3, în jocul cu 
Crișul; tot el a fost acela ca
re a executat primul penalty 
dictat în acest campionat 
(min. 51, al aceluiași joc).

• Primul autogol, chiar In 
etapa I : Boțea (Farul în me
ciul cu Steagul roșu, iar ul
timul Olteanu (F.C. Argeș) în 
minutul 90 al etapei a XV-a 
în meciul cu „U“ Craiova!

• Au beneficiat de goluri... 
primite cadou de la adver
sari : „U“ Craiova (3), F. C. 
Argeș și Dinamo București 
(2) și... „doar" de cîte unul 
Petrolul, „U* Cluj, Dinamo 
Bacău, Jiul, Steagul roșu, Fa
rul și Politehnica.

• Locul I în clasament, la 
sfîrșitul turului, Rapid și lo
cul 16, A.S.A Tg. Mureș sînt 
despărțite de 12 puncte !

• Au terminat turul cu 
un golaveraj pozitiv doar 6 

care acești titulari siguri, 
lipsiți de orice concurentă în 
cadrul propriului lot. abor
dează uneori pregătirea la 
club. Această lipsă de concu
rentă se manifestă însă nu 
numai prin evoluția neambi- 
țioasă a celor mai sus-amin- 
tiți, ci și prin folosirea unor 
jucători din compartimentul 

apărării. aCați mul; sub cota 
valorică a restului echiDei. 
Dinamo are nn lot si o echipă 
neomogene, ca urmare a 
unei flagrante discrepante 
valorice între titulari si rezer
ve. între compartimente. Din 
această cauză, deși are. ipo
tetic. cele mai mari șanse la 
titlu, navighează fără busolă 
pe apele actualului campio
nat

Ne-am oprit înaintea înce
perii campionatului, asupra 
ultimelor încercări ale clu
bului constăntean de a-și Paul SLAVESCU

Creiniceanu, piesă „veche" din lotul echipei militare bucureștene și Stoica, piesa 
rodată, încă, in lotul Farului

M. POPESCU

NU-I SUFICIENT SĂ PLECI LA DRUM RECURSUL LUI BOC

se

Ctad s-a anunțat câ la Timi
șoara a reapârut Ripens.a. am 
sperat cu toții câ fotbalul timi
șorean. bogat in tradiție și ta
lente, îș: va relua locul în pri
mul eșalon. Mai ales câ măsurile 
luate atunci, precum și altele 
preconizate a se lua pe parcurs, 
promiteau o evoluție favorabilă a 
noului club Înființat in cadrul 
Politehnicii Timișoara.

Desigur, este prematur a 
trage concluzii definitive, acum, 
la încheierea jumătății campiona
tului. s-ar putea ca in retur lu
crurile să evolueze altfel. Dar, 
aenn, la jumătatea drumului, se 
poate totuși aprecia că Ripensia 
nu a satisfăcut pe deplin miile 
de susținători. Spre surprinderea 
generală. Ripensia ocupă doar 
locul patru in clasament, după 
trei echipe care nu 11 sînt supe
rioare ca valoare, două din ele 
fiind Învinsele ei în actualul cam
pionat.

în evoluțiile pe teren propriu, 
Ripensia prestează un fotbal de 
calitate .tehnic, cu multă mișcare 
in teren, ofensiv șl rezultatele 

sint cele așteptate. Mal ales, ul-

echipe : Steaua 4-15, F.C. Ar
geș și Dinamo București 4-11, 
Rapid +9, „U“ Craiova +6 
și „U* Cluj +3; au înregis
trat un golaveraj negativ t 
A.S.A. —17, C.F.R. —13, Cri
șul —9, Politehnica —4, Di
namo Bacău și Farul —3, 
Steagul roșu și Petrolul —2, 
Jiul și U.T.A. —1.

• Cinci echipe s-au situat 
în decursul turului, în unele 
etape, în poziție de lider: 
U.T.A., o dată (după etapa a 
IlI-a), „U“ Craiova o dată 
(după etapa a Vil-a), F. C. 
Argeș, de trei ori (după eta
pele I. a II-a și a V-a); Di
namo București a deținut „șe
fia clasamentului" de 7 ori I 
(după etapele a IV-a și de la 
etapa a VIII-a pînă la 
XIII-a inclusiv); Rapid
deținut conducerea în etapa a
VI- a, venind în ultimele do
uă, a XlV-a și a XV-a, în 
fruntea clasamentului.
• Două echipe au avut te

renul suspendat cîte o etapă : 
C.F.R. Cluj a susținut jocul 
cu Politehnica din etapa a 
V-a la Dej, iar Universitatea 
Craiova jocul din etapa a
VII- a cu Rapid la Tg. Jiu. 
Coincidență i ambele partide 
s-au încheiat cu același re
zultat pentru gazde : 1—0.

M. ORZEA

a 
a

I
iar 
ti- 

Ca- 
cu 

fără

cirpi echipa. Si ne-am expri
mat atunci părerea că noile 
achiziții. — jucători puțin 
dispuși și mai puțin capabili 
de un reviriment, ca D. Po
pescu. S. Avram — nu vor 
putea să impulsioneze echipa 
FaruL Așa s-a și întimplat 
în acest tur. în schimb, jocul 
de-a dezlegarea și apoi 
legitimarea, practicat cu 
nerii Etern, Biliboacă și 
raman. se repetă ciclic, 
neseriozitate, arâtind 
nici un echivoc care este con
cepția dominantă aci in pri
vința formării și creșterii 
lotului.

..Aceasta-i trupa, cu ea de
filăm !“ — se spune în ase
menea cazuri, jumătate în 
glumă, jumătate în serios, sub- 
ințelegîndu-se că alcătuirea 
loturilor este un proces ce 
merge de la sine. Ceea ce nu ne 
împiedică pe noi să-i între
băm. cu toată seriozitatea, pe 
conducătorii și antrenorii clu
burilor, care în curînd vor 
trebui să se gospodărească 
singuri: credeți că astfel o 
veți scoate la capăt ?

tlma evoluție de acasă In me
ciul cu C.S.M. Sibiu, pe care l-a 
ciștigat cu 4—1 după un joc ex
celent. în schimb, in Jocurile din 
deplasare echipa este de nerecu
noscut. Parcă uită în cabine în
treg bagajul de cunoștințe. Este 
de necrezut ca o echipă care 
luptă pentru promovarea în divi
zia națională A să nu ciștlge în 
deplasare nici un meci I

Oare care să fie motivul evo
luției neconcludente de pînă acum

NOTĂ

a echipei șl cum se explică ocu- 
pâ'rea unul loc patru, modest 
iată de posibilități ?

Nepăsarea care se manifestă Ia 
o parte a jucătorilor în meciurile 
din deplasare și uneori șl acasă 
este unul dintre motivele slabei 
evoluții — spunea tov. eoni. Io
nel Fleșerlu, președintele secției 
de fotbal a Ripenslel. Și tot opi
nia sa este că : „Selecția jucăto
rilor făcută la înființarea Ripen- 
siei nu a fost cea mai bună. Unii 
dintre jucătorii noi veniți aici nu 
au dovedit entuziasm pentru 
transplantul Intervenit și randa
mentul lor nu este la nivelul po
sibilităților lor (Seceleanu, Cali- 
nin, Surdan, Dobândă, Panici). 
Alții, care au plecat în urma se
lecției joacă mult mai bine la 
noul club și randamentul lor esto 
net superior unor jucători de la 
noi (Manolache, Recelescu, Mehe
dinți). Operația de selecție a fost

PURICELE IN URECHE
comedie de Georges Feydeau 
în românește de Erastia Sever

Premieră simbătă 13 decembrie,, ora 20 la

TEATRUL BULANDRA
(SALA STUDIO)

In distribuție: Octavian Cotescu, Gina Patriciii, Lucia Mara, Paul Sava, 
ion Besoiu, Aurel Cioranu, Vasile Florescu, Florian Pittiș, Dan Damian, Dorin 
Dron, Adrian Georgescu, Mariella Petrescu, Rodica Suciu, Cornelia Turian, Tra
ian Petruf.

Decoruri : Liviu Ciulei
Regia : Emil Mândrie

Coșfum^j^Georg^^l^fâneșcțh^j
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ȘEDINȚA DE LUCRU LA F.R. FOTBAL
ieri s-a ținut la F. R. Fot

bal o ședință de lucru cu an
trenorii echipelor diviziei A, 
care au discutat — făcînd in
teresante propuneri — planul 
de pregătire (încă nedefiniti
vat) a lotului 
vederea C. M.

Au fost aduse, 
la cunoștința 
programele de lucru ale lo
turilor olimpice, de tineret 
și de juniori.

F. R. F. a prezentat, în 
aceeași ședință, îndrumări me
todice privind pregătirea

național în 
din Mexic, 

de asemenea, 
antrenorilor

Măsuri ale Comisiei 
centrale de competiții

și disciplină
în ultima ședință a Comisiei 

centrale de competiții și dis
ciplină a Federației române de 
fotbal s-a analizat abaterea 
jucătorului Pop (Rapid) în 
timpul partidei Dinamo Bacău
— Rapid, Comisia hotărind să-i 
sancționeze cu ridicarea drep
tului de joc pe timp de două 
meciuri oficiale.

De asemenea. Comisia cen
trală de competiții și discipli
nă a luat următoarele măsuri :

— secția de fotbal Dinamo 
Bacău a fost sancționată cu 
ridicarea dreptului de organi
zare a două partide oficiale 
pe teren propriu pentru că in 
timpul meciului Dinamo Bacău
— Rapid s-a aruncat o sticlă 
în teren ;

— secția de fotbal U. T. 
Arad — ultim avertisment pen
tru insuficiente măsuri orga
nizatorice.

făcută fără știrea noastră și o 
vină serioasă în acest sens o are 
antrenorul Drăghiescu, „nașul" 
selecției, care a avut și are și în 
prezent mină liberă în toate pro
blemele de specialitate. Un alt 
motiv al slabelor rezultate în de
plasare se datorește sistemului fa
limentar de a ne apăra cu orice 
preț, desfășurind un joc străin e- 
chipei, chiar în fața echipelor 
mult mal slabe. Poate și dreptul 
acordat antrenorului principal de 
a hotărî singur în toate proble
mele de pregătire, tactice, de lot 
etc., ncținind cont nici de păre
rile antrenorului secund, fostul 
jucător ripensist și al Politehnicii, 
Mioc, trebuie revăzut în unele 
puncte.

Șl, în sfirșlt, de ce nu am spu
ne-o, am pierdut cel puțin cinci 
puncte în deplasare datorită și 
opticii de a împărți dreptatea ta 
teren a cavalerilor fluierului. Pe 
noi ne arbitrează, in majoritatea 
cazurilor, arbitri din Oradea, Arad, 
Reșița, orașe cu echipe care do
resc șl ele să promoveze. Cred 
că „regula celor 300 de kilome
tri" în delegarea arbitrilor nu se 
poate menține în continuare" — 
a Încheiat conf. Fleșeriu.

Iată cîteva din explicațiile 
neconcludentei evoluții a Rlpen- 
siei in turul actualului campio
nat. Avînd sprijinul tuturor fac
torilor locali, bune condiții de 
pregătire, clubul șl secția de fot
bal trebuie să analizeze temeinic 
evoluția de plnă acum a formației 
și împreună cu conducerea teh
nică a echipei să caute șl să 
aplice măsurile cele mai adecvate 
pentru îmbunătățirea Jocului în 
retur.

Gh. GLISiCI 

echipelor divizionare în peri
oada de iarnă.

INDISCREȚII ■ ■■

de săp-
dinamo- 
la Iași.

jucători, o
Speram (ce 
măcar post-

• Aminteam — cu discreție
— in rubrica noastră 
tâmina trecută despre o aba
tere a doi fotbaliști 
viști după meciul de 
La sfîrșitul acelor rînduri, adre
sam. destul de străveziu, o in
vitație celor doi j ’. 
invitație la curaj, la dispun, 
dere, la bărbăție, 
naivi am fost) ca 
factum cei doi să-și recunoas
că deschis greșeala. O speran
ță care-i onora, în fond... Cei 
doi dinamoviști au înțeles însă, 
probabil, altceva din invitația 
noastră la demnitate. Nu ideea 
de „acoperire” a numelor ce
lor doi fotbaliști ne-a determi
nat să le păstrăm... secrete. 
Ci speranța că ei vor ști să 
reacționeze, măcar în „timpul 
doi", bărbătește.

Dar Dinu și Deleanu — căci 
despre ei este vorba —, pre- 
zenți la apelul de seară (ora 
22,30) în paturile lor și care la 
3—4 noaptea (de fapt, dimi
neața !) erau în... formă la 
Barul Unirea, n-au avut cura
jul să depășească condiția șco
larului (știm, criticii ne vor 
imputa eufemismul) chiulangiu.

Am vrea să trecem peste 
faptul că pierderea — delibe
rată — a unei nopți din trei 
(pînă la jocul de miercuri) în
semna un evident dezinteres 
pentru rezultatul următoarei 
partide. în definitiv, este o 
chestiune dinamovistă „de or
din intern". 11 ascultam însă, 
de curînd, pe antrenorul Ni- 
cușor mărturisindu-ne câ o ve
che afecțiune hepatică și-a 
arătat din nou, în ultima vre
me, colții. „Problemele de via
ță fotbalistică (N.A. — de fapt 
antifotbalistică) din echipă 
mi-au consumat o grămadă de 
nervi, in ultimul timp. Orice 
pas înainte in această direcție 
îl obțin foarte greu, cu sacri
ficii. .Am înțeles, o dată 
mai mult, cît au de PĂTIMIT 
criticații noștri antrenori de 
fotbal în viața lor atît de zbu
ciumată. Pe cine, sau pe cîți, 
l-a interesat ulcerul rebel al 
lui Valentin Stănescu sau fica
tul sensibil al lui Nicușor ?

Evident, de asemenea gîn- 
duri nu-i putem... acuza pe 
Dinu sau Deleanu.

Dar Dinu și Deleanu sînt 
chemați — credem noi, s-ar 
putea ca ei să ne dezmintă — 
să apere culorile României la 
C.M. din Mexic ! De la doi 
fotbaliști investiți cu această 
onoare (pe care, de fapt, și-au 
cucerit-o cu Incontestabile me
rite) te aștepți la cu totul altă 
atitudine față de oameni, față 
de viață I Te aștepți șl pre
tinzi I

• Micro-intermezzo cu maes
trul emerit al sportului Ion 
Voinescu.

— .. .Ce-1 lipsește echipei 
Steaua 7 Un creier. Ani de zile, 
Constantin a fost pe... post 
de creier în acest team. Acum 
lipsește un asemenea articol. 
Și e greu. Pînă și jucăriile au 
un creier...

— Și cum crezi că se poate 
repara jucăria ?...

— Iordănescu ! Aceasta est» 
piesa-creier de care are nevoie 
echipa. Introducindu-1 pentru 
coordonare, manifestind o obli
gatorie (și înțeleaptă) răbdare
— măcar 3—4 etape — față de 
randamentul său imediat. 
Steaua își rezolvă prezentul și 
viitorul cu acest mare talent 
din „ograda proprie".

• Și una „patent Răducanu". 
Marți, la F.R.F,, jucătorii lo
tului național și-au dat fiecare 
măsura piciorului (desenul) 
pentru o comandă specială de 
ghete Adidas. Toti jucătorii 
și-au predat desenul pe o coa
lă de hîrtie obișnuită. Cu ex
cepția lui Răducanu. El a ve
nit cu o hîrtie de împachetat. 
Piciorul său cu nr. 45 nu în
căpea pe o coală obișnuită..

lipsește echipei

A FOST RESPINS
Ieri, Tribunalul Militar Te

ritorial București a respins 
recursul fotbalistului ALE
XANDRU BOC, sentința de 
condamnare la 2 ani și 6 
luni închisoare corecțională 
rămînînd, astfel, definitivă.

Duminică, la Oltenița: 

Meci restantă 
din divizia C: 

Ș. N. 0. - I. T. C.
Partida dintre Ș. N. Olte

nița și I. T. Constanța (se
ria a IlI-a), care trebuia să 
se dispute în cadrul etapei 
a Xl-a, din 2 noiembrie, se 
va juca duminică 14 decem
brie, conform hotărîrii Co
misiei de competiții din 
F.R.F. Cheltuielile de depla
sare ale constănțenilor vor 
fi suportate de către Ș.N.G. 
Meciul va fi condus, la cen
tru, de către T. Marin (Bucu
rești).
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ÎN ULTIMUL MOMENT REMANIERE TOTALA!
Gripa și accidentările au determinat mari modificări in „XV"-le gazdelor pentru meciul de la Tarbes

în numai cî- 
s-a înregistrat o 

ploaie de forfait- 
rănirea lui Walter 
de altminteri cu-

Echipa Franței — total re
maniată ! Iată o noutate de 
ultimă oră. deosebit de im
portantă:, și cîteva amănunte 
în legătură cu ea. Joi. proba
bil la ora la care românii că
lătoreau spre Tarbes via Pa
ris. puși în fața situației cre
ate de numeroasele răniri și 
de valul de gripă, care au 
decimat, pur și simplu, rân
durile selecționaților, condu
cerea tehnică a echipei fran
ceze a fost nevoită să proce
deze la completa refacere a 
„XV”-lui pentru Tarbes.

într-ade’’ăr. 
teva zile 
adevărată 
uri. După 
Spanghero.
noscută publicului român, cei 
trei centri dintre care trebuia 
ales unul care să facă pere
che cu Trillo au fost nevoiti 
să renunțe, pe rînd : Maso 
mai întîi (nerefâcut de pe 
urma unei răni la genunchi), 
apoi Dourthe (gripă...) și. în 
sfîrșit. Lux (acuză încă mari 
dureri de șale). Pînă la urmă, 
tînărul Alain Marot (Brive) 
este cel ce va debuta ca in
ternațional pe postul de cen
tru. chiar dacă joacă de obi
cei fundaș la echipa sa de 
club. Si pentru postul de mij
locaș la deschidere s-au ivit 
aceleași probleme, 
prevăzut inițial pentru 
da de la București 
echipele secunde, se 
la gleznă și nu s-a mai 
bilit între timp. A fost deci 
ales Roques, pentru că este 
partenerul lui Puget în echi
pa de club (Brive), dar și el. 
suferind de o luxatie a umă
rului, a trebuit să renunțe 
luni. Va fi prezent Dehez 
(Agen) pe postul de mijlocaș 
la grămadă, iar calitatea lui 
principală e aceea de a fi un 
excelent șuter, unul dintre 
cei mai siguri a'ctualmente în 
Franța. El beneficiază și de 
prețioasa experiență a turne
ului întreprins în Republica 
Sud-Africană. în_ 1967. în 
compartimentul înaintașilor, 
pierderile 
importante, 
după altul, 
intași de 
justificat își 
tionerii cele 
ranțe, anume Carrere și Ces
ter, au fost nevoiți. de ase
menea, să renunțe. Cester 
este una dintre numeroasele 
victime ale epidemiei de gri
pă asiatică ce bîntuie în 
Franța de două săptămîni în
coace (un sfert din populație 
suferă în regiunea de sud-

Paries 
parti - 
dintre 
rănise 
resta-

sînt și 
întrucît, 
cei 

bază, 
întemeiau 
mai mari

mai 
unul 
îna- 
care 

selec- 
soe-

în dispută directă cu celebrul Grey-Căpitanul echipei Franței la Tarbes, Puget (stingă), 
ling (fază din meciul „Springbolts" — Franța, 6—6).
vest a tării). Cît despre Ca
rrere, o lovitură în coaste, 
cu zece zile în urmă, l-a eli
minat din discuție, în nofida 
îngrijirilor energice de care 
a beneficiat. Aceste două 
„abandonuri1* au determinat 
o totală remaniere a „Dacic

ului francez. Responsabilii 
tehnici au ezitat îndelung 
mai întîi, apoi au hotărît, pur 
și simplu, să schimbe „om cu 
om*, făcînd apel la doi de- 
butanți : Darbos (Dax) în lo
cul lui Carrere și Savitsky 
(La Voulte — coechipierul

Darbos, 
Faptul îi 
pe selec- 
cu cine

Trimisul nostru special, Romeo CĂLĂRĂȘANU, transmite din Lodz;

5 boxeri români în semifinale

FOTBAL - MERIDIANE
ENGLEZII NEMULȚUMIȚI

DE JOCUL CU
Comentind meciul amical de 

fotbal disputat la Londra între 
echipele Angliei și Portuga
liei, încheiat cu victoria gaz
delor la scorul de 1—0, cores
pondentul Agenției „FRANCE 
PRESS” notează printre altele: 
„Deși Anglia și-a adăugat o 
nouă victorie în palmares, cei 
100 000 de spectatori prezenti 
la Wembley au fost se parc 
decepționați, întrucît ei se aș
teptau la o victorie mai netă 
asupra unei echipe portugheze 
din care lipseau Eusebio, Tor
res și alte vedete. Meciul a 
început bine pentru englezi 
care au dominat categoric in

HOCHEIȘTII CANADIENI
IAU MASURI DE PRECAUȚIE
Antrenorul Mc Leod spera intr-o revanșă

PORTUGALIA...

Dintre sporturile de iar
nă. hocheiul a ancorat cel 
mai rapid în actualitate. Pe 
toate meridianele, pregătirile 
pentru viitorul campionat 
mondial acaparează preocu-' 
pările specialiștilor. care-si 
verifică team-urile în tot mai 
numeroase confruntări cu ca
racter amical.

Urmînd o tradiție instaura 
tă de mai mulți ani, jucătorii 
canadieni au poposit pe con
tinentul nostru, inaugurînd 
seria test-meciurilor în com
pania sportivilor 
Firește, apariția 
avînd ca semn 
frunza de arțar a 
cu un deosebit interes. Pe de 
o parte, pentru că oficialită
țile de peste ocean n-au e- 
zitat să anunțe, de pe acum, 
o revanșă a echipei lor asu
pra celor europene în cadrul 
mondialelor ce se vor desfă
șura la Toronto și Winnipeg, 
iar pe de alta, deoarece lotul 
reprezentativ a fost serios 
întărit prin recrutarea unor 
jucători profesioniști cu mare 
popularitate în această țară 

înarmat cu aceste argumen
te, cunoscutul J. McLeod 
care a succedat pastorului 
Bauer la conducerea tehnică 
a echipei, a făcut cîteva de
clarații interesante presei 
înaintea meciului, jubiliar (al 
70-lea) cu Cehoslovacia. „Pres
tigiul nostru '— spunea Mc 
I.eod — a fost cam șifonat in 
urma marilor competiții din 
ultimii ani, și toți iubitorii 
hocheiului din Canada aș
teaptă de la noi o revanșă 
Pentru aceasta ne-am luat 
toate măsurile de precauție, 
selecționind pe cei mai buni 
jucători amatori, cărora le-am 
alăturat cîțiva dintre proas-

cehoslovaci, 
sportivilor 
distinctiv 

fost privită

profesionis- 
deocamdată

Poi- 
cu- 

scr- 
Pin- 
care 
Ste-

peții recruți ai 
mulul. Am ales 
pe Mackenzie, Lepage, 
rier și Conacher, iar în 
rînd vom beneficia și de 
viciile lui Lefley și G. 
der. Cu această echipă, 
mai cuprinde pe Wayne

O’Malley, Murdock, 
McMillan, vom ta
in cadrul turneului 
îl întreprindem —

phenson. 
Huck și 
tona — 
pe care 
posibilitățile viitorilor noștri 
adversari. Apoi, va urma pe
rioada cea mai grea, de omo
genizare a liniilor de 
care, sper, să devină 
mai puternică decît cealaltă*

Multe întrebări 
antrenorului canadian 
vizat și opiniile 
pra modului de 
a programului 
întreceri 
oarecari 
cum și un pronostic final. 
„Realmente sînt surprins că 
se discută asupra programu
lui — a declarat McLeod. 
Nu-mi amintesc ca la vreuna 
din edițiile precedente, des
fășurate pe continentul 
pean, delegația noastră 
formulat cea mai mică 
ție asupra ordinei de 
șurare a întîlnirilor. Și

(care
nemulțumiri).

atac, 
una

adresate 
au 

sale asu- 
alcătuire 

viitoarelor 
a stîrnit 

pre-

euro- 
să fi 

obiec- 
desfă- 
poate 

că, uneori, nici nouă nu ne-a 
convenit tragerea la sorți... 
în fine, păstrez convingerea 
că, de această dată, titlul su
prem nu va mai scăpa cana
dienilor. Fără ca să minimali
zez șansele marilor formații 
europene, care ne-au depășit 
deseori prin omogenitatea lor, 
păstrez credința că de data 
aceasta vom reuși să contra
balansăm acest atu și vom 
reveni în fruntea plutonului.

prima repriză. Replica tinerei 
formații portugheze a fost mo- 
clestâ^ în acest răstimp gaz
dele au înscris golul 
prin Jackie Chariton, 
priza a doua englezii 
zut ritmul permițind 
lor să atace mai decis, dar a- 
tacanții au ratat citeva bune 
ocazii." în min. 70, Anglia are 
prilejul să mărească scorul, 
dar Lee ratează o lovitură de 
la 11 m. Din echipa engleză 
s-au remarcat Moore și Bo- 
netti în apărare, Lee și Booby 
Charlton în atac. Portugalia, 
cu o apărare destul de soli
dă, a fost in schimb inexis
tentă în atac. Numai Cardoso 
și Carlos pot fi evidentiați din 
echipa oaspete.

Arbitrul Mouton (Franța) a 
condus următoarele formații : 
ANGLIA : Bonetti-Reaney, Hu
ghes, Mullery, J. Charlton, 
Moore, Simpson, Lee, Astle, B. 
Charlton, Ball ; PORTUGA
LIA : Henriques—Conceicao.
Cardoso. Carlos, Murea, Tome, 
Toni, Graca Guerreiro, Anto
nio, Jacinto.

A-
• La Neapole s-a desfășu

rat primul 
pele F. C. 
Amsterdam, 
optimile de 
europene a 
a revenit fotbaliștilor italieni 
cu 1—0 (1—0) prin golul în
scris în 
servisi.

* Echipa Slavia Praga s-a 
calificat în sferturile de finală 
ale „Cupei Europei Centrale”, 
învingînd cu scorul de 3—0 
formația italiană Verona. In 
primul joc (pe teren propriu), 
fotbaliștii cehoslovaci câștiga
seră cu 4—1.

victoriei
In re- 

au scă- 
oaspeți-

meci dintre echi- 
Neapole și Ajax 
contînd pentru 

finală ale „Cupei 
tîrgurilor”. Victoria

minutul 37 de Man-

TENISMANII DIN
R.S.A. ÎMPOTRIVA
APARTHEIDULUI!

JOHANNESBURG 11 — Ju
cătorii de tenis din Republica 
Sud-Africană au cerut guver
nului de la Pretoria să re
nunțe la politica de segrega
ție rasială in domeniul spor
tului și să permită tenisma
nului american de culoare. 
Arthur Ashe, să participe la 
campionatele internaționale ale 
Republicii Sud-Africane pro
gramate la începutul anului 
vdtor la Johannesburg.

binecunoscut al lui Wussek...) 
în locul lui Cester.

în rezumat, iată cei cinci 
debutanți din echipa gazdă : 
Bourgarel, Marot, 
Savitsky și Bastiat. 
îngrijorează nespus 
ționeri, care știu...
vor avea de a face : linia a 
II-a (Bastiat — Savitsky) are 
o medie de vîrstă de 21 de 
ani. fapt care poate consti
tui un mare handicap în com
pania românilor.

Iată, în încheiere, formația 
Franței : Villepreux ; Bourga
rel, Trillo. Marot, Bonal ; 
Dehez, Puget (căpitanul echi
pei) ; Darbos, Dauga, Viard ; 
Savitsky, Bastiat ; Irațabal, 
Benesis, Azarețe; rezerve : 
Dargeles, Sutra. Billiere. La- 
sserre, Vignau.

Pentru boxerii români an
gajați în dificilele confruntări 
din turneul speranțelor olim
pice, miercuri a fost o zi ne
favorabilă. Din cei cinci pu- 
giliști care au evoluat în sfer
turi de finală, trei au pără
sit .competiția. Despre modul 
cum au pierdut Boboc și Mo- 
raru am relatat in numărul 
nostru de ieri. Am așteptat 
cu nerăbdare să-1 vedem pe 
N. Păpălău, în meciul cu so
vieticul Zaițev. Cei doi ad
versari s-au angajat chiar de 
la primul sunet al gongului 
intr-un schimb de lovituri ex
trem de puternice. Zaițev a 
fost mai agresiv . în . aceste mi
nute, însă 1 ’ 
precizie. în 
a contrat din 
doi-uri clare 
pind prompt 
rului sovietic.
rundul II (min. 1) în timp ce 
Păpălău trecuse hotărît la a- 
tac, Zaițev a plasat o directă 
sub centură, iar boxerul nos
tru a căzut la podea. Lovitura 
a fost evident incorectă, ast
fel că ne așteptam ca arbitrul 
bulgar Stoiadinov să-1 desca
lifice pe Zaițev. Păpălău este 
numărat, se scoală greu la „6”, 
dovedind o voință extraordi
nară de a reluă lupta. La ..8” 
ia poziția de gardă, cu fața 
crispata de durere. în acest 
timp, arbitrul bulgar se o- 
prește din numărat, dar în 
loc să dea un avertisment pen
tru 
sau 
așa cum era normal, el hotă
răște k.o. Spectatorii protes
tează minute in șir împotriva 
acestei decizii injuste. De re
marcat faptul că, pe buleti
nele celor cinci judecători. Pă
pălău avea avantaj 20—19 in 
prima repriză.

tirul său n-a avut 
i schimb, Păpălău 

defensivă cu un- 
la figură, sto- 
ofensiva boxe- 
Iată însă că în

lovitură neregulamentară. 
să dicteze descalificarea.

Henri GARCIA
șeful rubricii de specialitate 

la „l’Equipe — Paris

două run- 
boxat ne- 

ascunzîn-
Timp de aproape 

duri, I. GySrffi a 
convingător, confuz, 
du-se deseori în mănuși, dind 
posibilitate lui Kalfas (Polo
nia) să dețină inițiativa. Spre 
sfîrșitul reprizei secunde, 
Gyorffi se decide, în sfirșit, 
să' dea drumul la brațe și pla
sează un puternic upercut de 
stingă la ficat care-1 zdrun
cină pe boxerul polonez. In 
rundul III. Kalfas se resimte 
în urma loviturii în ficat și 
dă semne vădite de oboseală. 
Gyorffi profită de deruta ad
versarului și continuă seria 
upercuturilor, urmate de drep
te la figură, astfel că-1 a- 
duoe pe Kalfas în situația de 
groggy, ceea ce-1 determină 
pe antrenorul său să arunce 
prosopul. Disputa dintre Biec- 
nick (Polonia) și Cepelik ' 
hoslovacia) a constituit o 
vărată demonstrație de 
box. Arbitrul Epureanu 
văzut pus în situația de a 
dicta, in cele din urmă, o du
blă descalificare, hotărîre a- 
plaudată de spectatori.

Semigreul Ion Siliște a de
monstrat nebănuite calități teh
nice in fața cubanezului Pe
rez, un boxer foarte puternic, 
care a urmărit exclusiv lovi
tura decisivă. Reprezentantul 
nostru n-a stat. însă, nici o 
clipă locului și a răspuns cu 
directe de stingă, totdeauna 
înaintea adversarului, făcîn- 
du-1 pe acesta să lovească de 
cele mai multe ori în gol. In 
aceste condiții, judecătorii n-au 
stat mult la îndoială și : 5—0 
pentru Siliște. Alte rezultate 
din gala de miercuri, cat. u- 
șoară — Dominikowscki (Po
lonia) b.p. Gheorghiev (Bul
garia) . Opalka (Cehoslovacia) 
b.p. Stable (Cuba), cat. mij
locie mică : Klimanov (URSS)

(Ce- 
ade- 
anti- 

s-a

înv. k.o. II Werner (R.D.G.), 
Milan __(Cuba) _înv. kx>. II Kim 
Jon " ~
cat.
ria) 
(Polonia), Sachse (R.D.G.) b.p. 
Dikov (Bulgaria).

In ultimele „sferturi” au e- 
voluat alți boxeri români. Pri- 

a fost „semiușorul” ' C. 
care, în ciuda faptului 
dominat 

reprize, a fost declarat 
— surprinzător — 

...... sovieticului Galțev, 
care arbitrul il avertizase, în 
urma unor repetate lovituri la 
ceafă.

„Semimijlociul” D. Moraru a 
furnizat un meci calm în com
pania bulgarului Gheorgov. 
După trei reprize, cu lovituri 
rare și acțiuni prudente, româ
nul a cîștigat net la puncte.

Pînă la ora cînd transmit 
aceste rînduri (cînd gala este 
in plină desfășurare) avem, a- 
șadar, 5 boxeri in semifinale : 
Ivan, Dumitrascu, D. Moraru, 
Gyorffi și Siliște.

Reuniunile continuă sîmbătă.

Kil (R.P.D. Coreeană) ; 
semigrea : Nagy (Unga- 
înv. ab. II Zielepucha

mul 
Bumb 
că a 
două 
învins 
fata

clar primele
în 
pe

7HEV- TELEX
La Westwood (S.U.A.) a început 
un concurs de decatlon, în cadrul 
căruia Bill Toomey încearcă să 
doboare recordul mondial deținut 
de vest-germanul Kurt Bendlin 
(8319 p). După prima zi de întreceri 
Bill Toomey totalizează 4448 
(100 m — 10,3, lungime 
m; greutate — 14,38 m. 
personal; înălțime — 1,93 
m — 47,1).

P
7.76 

record 
m; 400

Continuindu-șl turneul in 
Britanle, echipa de rugby

SA DESCHIS SEZONUL DE SCHI ALPIN
D. Munteanu și C. Vulpe - locurile 73 și 74 la slalom uriaș

deSezonul internațional 
schi alpin s-a deschis în re
numita stațiune franceză Val 
d’Isere cu probele de slalom 
uriaș contînd pentru „Crite
riul primei zăpezi**. întrece
rea feminină s*a încheiat cu 
victoria schioarei franceze

Franțoise Macchi (18 ani), 
cronometrată în 1:49,81, iar 
cea masculină i-a revenit 
italianului Gustavo Thoeni — 
3:01,10. Românii D. Muntea
nu și C. Vulpe au ocupat 
locurile 73 (3:26,62) și, res
pectiv, 74 (3:27,27).

Marea 
. — ____  a Re

publicii Sud-Africane a jucat la 
Aberavon cu o selecționată loca
lă, pe care a învins-o cu scorul 
de 27—0. Ca și celelalte meciuri 
ale rugbyștilor sud-africanl și »- 
ceastă partidă a prilejuit ma 
festatil anti-apartheld, "ir

La Oslo, cunoscutul patinator 
norvegian Dag Fornaes a cîștigat 
proba de 3000 m cu 4:24,6. In pro
ba de 5000 m, Stlensen și Bolleurd 
(ambii Norvegia) au fost crono
metrat! tn același timp : 7:53.5.

După lo runde tn turneul de șah 
de la Belgrad conduc Lengyel 
(Ungaria) și Matulovid (Iugosla
via) 7 p, GUgoricl (Iugoslavia) — 
6»/» p, Polugaevskl (UBSS) — 5*/a 
(1) p, Ivkov (Iugoslavia) șl Ghei- 
ler (UBSS) — 5%.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Servește Țiriac! Kinograma și una din armele de ataclui Gil de Kermadec din serialul său „Arta apărării" prezintă 
ale tenismanului român

S-a scurs destulă vreme de 
cînd de dincolo de Ocean ne 
soseau veștile emoționante ale 
finalei „Cupei Davis“, in care 
erau angajați tenismanii re
prezentativei țării noastre. E- 
courile marelui eveniment 
sportiv nu s-au stins încă. în 
ultimul număr al prestigioa
sei reviste de specialitate 
„TENNIS DE FRANCE-* găsim 
o amplă relatare asupra 
challange-roundului, în care se 
fac aprecieri prețioase asupra

Un interviu acordat de PHILIPPE CHATRIER,
arbitrul principal al intilnirii S.U.A. — România

au decis 
challenge-

dublul. . .

din finala „Cupei Davis"

TER OVANESIAN VREA
SA CONCUREZE LA J.O. 1972

MOSCOVA. 11 (Agerpres). 
— în cadrul unui interviu a- 
cordat recent la Moscova, 
campionul european în proba

de săritură în lungime, atle
tul sovietic Igor Ter Ovane- 
sian, a declarat că speră ca 
pînă la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen-să stabilească un 
nou record european cu per
formanța de 8,70. Referindu-se 
la actualul record mondial al 
probei deținut de americanul 
Bob Beamon cu 8,90 m, Igor 
Ter Ovanesian a spus : „Re
cordul mondial al lui Beamon 
este fantastic, dar săritura lui 
a fost o lovitură a hazardu
lui..." în încheiere, campionul 
sovietic, în vîrstă de 31 de 
ani, a declarat că va participa 
la Jocurile Olimpice de vară 
din anul 1972.

evoluției jucătorilor români în 
competiția supremă a tenisu
lui.

Aceeași revistă franceză pu
blică la rubrica sa documentară 
„Stilul campionilor" un larg 
comentariu tehnic asupra tacti
cii în defensivă folosită de 
maestrul emerit al sportului 
Ion Țiriac. Cunoscutul specia
list Gil de Kermadec analizea
ză eficacitatea loviturilor iu 
apărare practicate de tenisma- 
nul român, domeniu în care 
„el se arată un adevărat maes
tru” — spune comentariul. Tex
tul este însoțit de nu mai pu
țin de 33 de imagini de kino- 
gramă, în care cititorii văd, în 
detaliu, mișcările folosite de 
Țiriac în execuțiile sale prefe
rate.

Revenind la descrierea în
trecerilor de la Cleveland, gă
sim interesant să reproducem 
citeva pasaje semnificative din 
interviul acordat revistei de 
către arbitrul principal al fi
nalei, francezul Philippe Cha- 
trier. Iată cîteva din temele 
abordate •

— In fața scorului final de 
5—0, cineva ar pittea crede că 
românii n-au fost la înălțime.

S-a confirmat aceasta in cursul 
partidelor 2

— De loc. Nu voi merge pînă 
la a spune, ca Donald Dell 
(n.n. căpitanul echipei S.U.A.), 
că meciul a fost mai strîns de- 
cît cel disputat de americani 
anul trecut, în compania Au
straliei, dar el a fost, totuși, 
extrem de disputat.

— Cum s-au jucat primele 
trei partide decisive pentru în
treaga intilnire 2

— Deși Ashe l-a învins pe 
Năstase în trei seturi, el n-a 
strălucit în această partidă. 
A cîștigat firește, ceea ce 
este principalul. Dar nervii fac 
parte dintre calitățile unui ju
cător de „Cupa Davis**..

Al doilea simplu a fost mult 
mai strîns și agitat. în cursul 
acestui meci s-a produs cotitu
ra decisivă a întregii întîlniri. 
Atunci cînd Smith era con
dus cu două seturi la unul, el 
a început să servească din ce 
în ce mai bine. Apoi, la 4—4, 
pe serviciul lui Țiriac, în se
tul cinci, americanul a plasat 
două loburi liftate perfect, 
bine mascate, care au aterizat 
la cîțiva centimetri în fața li
niei de fund. Aceste două lovi-

turi extraordinara 
partida și întreg 
roundul.

— Mai răminea
— Nici dublul nu parea ju

cat dinainte. Dar în cursul me
ciului, Lutz s-a arătat unul din 
cei mai buni jucători din lume 
la această specialitate, profe
sioniști inclusiv. El a luat jo
cul pe cont propriu, a reușit 
să-1 încălzească și pe Smith, 
datorită unor detente incredi
bile, smeciuri și voleuri din 
unghiuri extraordinare. Aci, 
intr-adevăr, românii, deși au 
o echipă foarte bună, n-au pu
tut ține pasul.

— Suprafața de joc a avan
tajat intr-atlta pe americani, 
incit rezultatul s-ar fi putut 
inversa pe teren cu zgură ?

— Terenul a avantajat in
discutabil pe americani. Cred, 
sincer, că pe teren cu zgură 
românii ar fi avut 60 ' 
șanse de victorie.

— Trăgtnd o linte 
nare, românii meritau 
in challenge-round 2

— Dacă lăsăm la 
faptul că cei mai buni jucă
tori 
sînt trecuți 
și că ei ar avea* dreptul să 
dispute un challenge-round, se 
poate spune că prezența româ
nilor n-a fost cîtuși de puțin 
deplasată. Ei au avut, bine
înțeles, o doză de șansă, dar 
aceasta face parte din joc. Ro
mânii posedă solide calități : 
hotărîre, spirit combativ, con
diție fizică. Acestea le-au per
mis să atingă ultimul stagiu al 
întrecerii.

la sută
de adu- 
locul lor
o parte

din lume, australienii, 
la profesionism

„HARLEM JOKERS" IN EUROPA La închiderea etirlîoî

Fundașul canadian Mac Millan în luptă cu trei adversari din echipa Cehoslovaciei.
Foto : ASSOCIATED PRESS

Tiparul I.P. „Informația**, str. Brezoianu nr. 23—25, București

BRUXELLES. 11 — Echipa 
americană de baschet „Har
lem Jokers'*, formată în ex
clusivitate din jucători negri, 
își începe turneul în Europa, 
evoluînd în Belgia. în cadrul 
acestei formații joacă 12 bas- 
chetballști cu o medie de

înălțime de 1,94 m, toți fiind 
adevărați virtuoși. Vedetele 
echipei sînt Wingo Wathone 
și Bill Corley. Cel mai 
„scund** jucător este Ronny 
Jackson (1,83 m), în trecut 
component al celebrei echipe 
de negri „Harlem Globe Trot
ters1*.

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite :

Handbaliștii români

învingători și în al doilea meci

Handbalistele românce învinse în R.D. Germană
La Ronneburg (B. D. Germa

nă) s-a disputat meciul interna
țional amical de handbal dintre 
reprezentativele feminine ale

R. D. Germane șl României. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 17—11 (10—5).

Joi seara, în sala „Olma** 
din St. Gallen, în prezența a 
peste 3000 de spectatori, e- 
chipa de handbal a Români
ei a întrecut formația Elve
ției cu scorul de 14—12 
(8—6). Rezultatul final este 
explicat în mare măsură prin 
faptul că sala este pardosită 
cu ciment, iar temperatura a

lost, de-a lungul întregii par
tide, foarte scăzută.

Punctele românilor au fost 
realizate de Gruia 4, 
2, Licu 2, Oțelea, 
Gațu, Kicsid, 
Moldovan.

Vom reveni cu amănunte 
în numărul următor al ziaru
lui.

Guneș 
Samungi, 

Birtolom și

40368


