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g Meciurile etapei a X-a “ 
jj a campionatului diviziei X 
S A da fotbal vor Începe “ 
X la ora 14,30, cu excepția ■’ 
• partidelor RAPID—C.F.R. " 
•j CLUJ (stadionul Republi- X 
» cil, de la ora 12) și PE- X 
X TROLUL—DINAMO (de - 
J la ora 12,30 — acesta fi- X 
g ind televizat). X
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LA HANDBAL MASCULIN

„TROFEUL CARPAȚI“-
TURNEUL MEDALIATELOR CAMPIONATULUI MONDIAL, 

0 COMPETIȚIE DE MARE AMPLOARE

Ediția trecută a „Trofeului Car păți" a prilejuit cîteva par
tide extrem de echilibrate, cum a fost cea dintre selecționa
tele României și Danemarcei, din care vă prezentăm o ima
gine Foto : N. DRAGOȘ

PROGRAMUL
JOCURILOR

Marți 17 noiembrie : RO- ; 
MANIA — ROMÂNIA TI
NERET ; U.R.S.S. — UNGA
RIA ; R.D. GERMANA — 
IUGOSLAVIA.

Miercuri 18 noiembrie : 
IUGOSLAVIA — ROMÂ
NIA TINERET; R.D. GER
MANA — UNGARIA ; RO
MANIA — U.R.S.S.

Joi 19 noiembrie : R.D. 
GERMANA — ROMÂNIA 
TINERET ; U.R.S.S. — 
IUGOSLAVIA ; ROMANIA
— UNGARIA.

Vineri 20 noiembrie — 
zi de pauză.

Sîmbăta 21 noiembrie i ! 
U.R.S.S. — ROMANIA TI
NERET ; R.D. GERMANA
— U.R.S.S. ; ROMANIA — 
IUGOSLAVIA.

Duminică 22 noiembrie : 
U.R.S.S. — ROMÂNIA TI
NERET ; UNGARIA — 
IUGOSLAVIA; ROMÂNIA
— R.D. GERMANA.

în fiecare zi meciurile 
încep la orele 16.45, 18 și 
19.15, cu excepția ultimei 
zile tcînd ele sînt progra
mate la orele 16, 17,15 și 
18.30.

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ
ALE R.P. CHINEZE AU SOSIT ÎN CAPITALĂ
• DECLARAȚIA CONDUCĂTORULUI SPORTIVILOR OASPEȚI • AL DOILEA 

LOT SOSEȘTE LUNI • PROGRAMUL COMPLET AL ÎNTÂLNIRILOR
Intîlnirile prietenești de tenis 

de masă dintre reprezentanții 
României și R. P. Chineze 
suscită un mare interes. In 
timp ce sportivii noștri își de- 
săvîrșesc ultimele pregătiri, or
ganizatorii pun la punct ioate 
amănuntele de ordin tehnic 
pentru ca partidele să se des
fășoare în cele mal bune con
diții. Cît privește pe oaspeți, 
ieri dimineață — Pe aeroportul 
internațional Otopeni — a sosit 
primul eșalon al reprezentati
velor R. P. Chineze care cu
prinde pe jucătoarele Li Ho
nan, Lian Li-cen, Li Li, Gian 
Huai-in și pe jucătorii Ciuan 
Tze-tun, Ciu Lan-sun, Li Gin- 
cuan și Iu Cian-ciun. Condu
cătorul delegației este CIAO 
SI-U, directorul direcției jocu
rilor din Comitetul de stat 
pentru educație fizică și sport, 
membru în conducerea Fede
rației chineze de tenis de 
masă, secretar al delegației 
fiind tov. Guam Huei-cuan. 
Primul lot este însoțit de an
trenorul Su In-șen.

Oaspeții au fost întimpinați 
de reprezentanți ai C.N.E.F.S., 
ai Federației noastre de spe
cialitate și de sportivi români. 
De asemenea, au fost de, față 
ambasadorul R. P. Chineze, 
Cian Hai-fun, și membri ai 
ambasadei chineze.

După sosire, conducătorul 
delegației sportivilor din 
R. P. Chineză, Ciao Si-u. a 
făcut următoarea declarație :

„Este o mare bucurie pen
tru noi de a putea oiMra in
vitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
din România să vizităm țara 
dv. Este pentru prima oară 
după patru ani cînd echipele 
de tenis de masă ale R- P- Chi
neze vizitează țările europene. 
Sintem foarte bucuroși să vi
zităm pe frații noștri, tovarășii 
români. Această vizită consti
tuie o dovadă a relațiilor de
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Floreasca II

S-a spus de nenumărate ori, 
atunci cînd se dorea subli
nierea strictă a unor eveni
mente competiționale de am
ploare, că este „ora" discipli
nei respective. Desigur, măsu
ra'de t'mp era convențională. 
„Ora" fotbalului a însemnat, 
de fapt, rele două săptămîni 
„mexicane", iar cea a atletis
mului, de pildă, suita autum
nală de finaluri ale competi
țiilor europene. Și dacă spu
nem acum că de săptămîna 
viitoare intrăm în „ora" hand
balului, vrem să înțelegem că 
pe plan intern activitatea 
competițională va fi domina
tă timp de 14 zile de dispu
tele din cadrul celor două 
mari și tradiționale turnee in
ternaționale, dotate cu „TRO
FEUL CARP AȚI".

începutul îl vor face forma
țiile masculine, care marți 1" 
noiembrie, în Sala Sporturilor 
din Cluj vor inaugura o în
trecere ce se anunță, fără exa
gerare, de valoarea unui cam
pionat mondial. Firește, în a- 
precierea pe care am făcut-o, 
sînt de păstrat unele propor
ții în direcția numărului de 
echipe participante sau a du
ratei întrecerii. în schimb, 
sub raport valoric, compara
ția se înscrie în limite abso
lut reale, spectatorii și tele
spectatorii avînd prilejul de 

Lotul jucătoarelor și jucătorilor de tenis de masă din R. P. Chineză la sosirea pe aero
portul internațional Otopeni

Foto : DRAGOȘ NEAGU

prietenie dintre sportivii și 
popoarele celor două țări. Sin
tem convinși că prin vizita 
noastră prietenia dintre spor
tivii celor două țări, dintre 
popoarele chinez și român, se 
va dezvolta și mai mult.

Reprezentativele de tenis de 
masă ale R. P. Chineza aduc 
cu ele cele mai bune urări 
din partea sportivilor și po
porului chinez sportiv'Hor și po
porului român.

Scopul principal al vizitei 
pe care o fac in țara dv echi
pele de tenis de masă ale 
R. P. Chineze este de a pro
mova și a dezvolta relațiile 
de prietenie dintre cele două 
țări ale noastre. In al doilea 
rind, dorim să învățăm multe 
lucruri folositoare de la to
varășii noștri români". 

a urmări cele trei selecționate 
naționale care în primăvara a- 
cestui ian au urcat pe podiumul 
campionatului mondial. La a- 
ceașta trebuie să adăugăm 
că la turneul de Ia Cluj va 
participa și reprezentativa 
Uniunii Sovietice, socotită cu 
puțin timp înainte de înce
perea C. M., drept una din 
marile favorite, dar care în 
timpul întrecerii, evident 
marcată de eforturile unei 
serii „infernale", și-a risipit 
șansele, încheind competiția

— c. a. — 

(Continuare tn pag. a *-a)

GIMNAȘTIl JUNIORI AU ÎNCEPUT FINALA
CLUJ, 13 (prin telefon). 

Cei mai buni gimnaști juni
ori ai tării au început vineri, 
în sala sporturilor din loca
litate, finala campionatului 
pe 1970, la finele căreia vom 
cunoaște campionii și primii 
clasați pe anul în curs. în
trecerea a fost inaugurată de 
concursul gimnaștilor și gim
nastelor de categoria a II-a 
de clasificare, care se dispu
tă atît la individual, cît și pe 
echipe — selecționate de ju
dețe sau municipii. La bă
ieți, așa cum era de așteptat, 
Capitala s-a impus cu autori
tate, selecționata municipiului 
București obținînd o victorie

Astăzi dimineață și după 
amiază, sportivii chinezi se vor 
antrena, în sala Floreasca, în 
compania jucătorilor români.

Cel de al doilea grup al 
reprezentativelor oaspete este 
așteptat pentru luni. Din el 
fac parte conducătorul adjunct 
al delegației, Pan Tl-can, pro
decan al Facultății de sporturi 
a Institutului de Educație Fizi
că din Pekin, antrenorul Van 
Ti-lian, jucătoarele Lin Hui- 
cin, Cen Min-ci, Cian Li și 
jucătorii Li Fu-iun. Cian Si
lin, Si En-din și Van Ven-hua.

★
Programul meciurilor priete

nești pe care jucătoarele și ju
cătorii de tenis de masă din 
R. P. Chineză le vor susține la 
București este următorul : sala 
Floreasca, duminică, de la ora

BUCUREȘTI - 
MOSCOVA

LA SCRIMĂ 
(TINERET)

0 revanșă
de mare intere:.

Aniuta Alexan' 
drov (dreapta) 
este una dintre 
componentele ac
tualei reprezenta
tive a Capitalei, 
care a evoluat și 
în intilnirea de 
la Moscova, con
tribuind la succe
sul echipei de 

floretă
(Citiți amănunte în 

pag. a 2-a)

confortabilă în fața adversa
relor sale. Succesul pe echipe 
a fost întregit și de izbînda 
lui Gabriel Popescu (Liceul 
35) la individual compus. Iată 
rezultatele pe echipe ; selec
ționata municipiului Bucu
rești 261,55 p, selecționata ju
dețului Brașov 249,40 p, sel. 
jud. Timiș 245,00 p, sel. jud. 
Sibiu 243,85 p, sel. jud. Har
ghita 234,65 p ; individual 
compus : Gabriel Popescu (Lie. 
35 Buc.), 55,65 p, Adrian 
Duică (Lie. Rm. Vîlcea) 54,30 
p, Gheorghe Predescu (Șc. sp. 
Pitești) 53,70 p. Iată și primii 
clasați pe aparate ; sol Ion 
Checioheș (Șc. sp. Reșița) 9,40

17 : întilnirile dintre reprezen
tativele feminine și masculine 
ale României și R. P. Chineze ; 
marți, de la ora 16,30 la 21 : un 
turneu individual (pe două 
grupe) cu participarea unui 
număr de opt jucători chinezi 
și tot atîția români, un alt tur
neu la care vor lua parte șapte 
jucătoare chineze și trei român
ce ; miercuri, de la ora 9 la 
13 ; continuarea turneelor indi
viduale, iar de la ora 16,30 ia 
21 : intîlnirile dintre echipele 
feminine și masculine ale Ro
mâniei și R. P- Chineze și 
desfășurarea ultimelor partide 
din turneele individuale.

Luni, sportivele și sportivii 
chinezi vor susfine meciuri de
monstrative la Palatul Pionieri
lor (de ia ora 17,30),

p, inele Gabriel Popescu 9,30 
p, paralele Duică și Popescu 
9,30 p, cal Popescu 9,15 p, să
rituri Ion Wforaru (Brașov) 
9,35 p, bară Popescu 9,35 p.

La fete, întrecerea pe echi
pe a fost mult mai strânsă, 
victoria fiind repurtată de se
lecționata județului Sibiu 
(171,05 p), urmată de cea a 
Prahovei (170,85 p) și de e- 
chipa municipiului București 
(167,00 p). Primele clasate la 
individual compus ; Gertrud 
Kartman (Șc. sp. Sibiu) 36,00 
p, Gabriela Trușă (Dinamo 
Bacău) 35,70 p, Liliana Brech- 
ner (CI. sp. șc. Buc.) 35,65 p.

Nușa DEMIAN

Nu vrem să producem ziza- ’ 
nie intre... literele alfabetului, 
dar nu putem să nu recu- I 
noaștem puternica prezență . 
în echipa națională a literei I 
„D". La Qardiff, în meciul j 
care ne-a adus un prețios 
rezultat de egalitate cu Țara 
Galilor, au jucat nu mai pu
țin de 6 fotbaliști cu litera 
„D". In fotografie ne zîm- 
besc Florian Dumitrescu, 
Dobrin și Domicie, care alcă
tuiesc și prin această prismă 
un terțet... omogen.

Să sperăm că, în curînd, 
vom avea buni fotbaliști de 
la... A la Z !

La Galați in campionatul de liochei

ETAPA DERBYULUI: STEAUA-DINAMO
ÎȘI VOR LUA DINAMOVIȘTII 

REVANȘA ?

Astăzi după amiază, patinoa
rul artificial din Galați găzdu
iește ultimele două partide ale 
rundei secunde din campiona
tul național de hochei pe ghea
ță. Este — fără nici o îndoială
— momentul de vîrf al întrece
rii ce s-a desfășurat timp de 
o săptămină în orașul de pe 
malurile Dunării, momentul aș
teptat, firește, cu mult interes, 
deoarece el prilejuiește con
fruntarea cea mai echilibrată 
a competiției, cea în care se 
vor afla față-n față STEAUA 
campioana țării și actualul li
der al clasamentului, și DINA
MO BUCUREȘTI, eterna sa ri
vală.

In afara duelului direct, care 
a pasionat întotdeauna, par
tida de azi de la Galați oon- 
stituie și un bun prilej de re
vanșă pentru dinamoviști sau
— mai bine zis — de reabili
tare, pentru că în prima man
șă ei au fost întrecuți catego
ric (5—1 !) de hocheiștii de la 
Steaua. Evoluțiile’ în jocurile de 
la Galați au dovedit că toți 
componenții formației Dinamo 
se află în revenire de formă, 
așa că este de așteptat o in
tilnire dinamică și echilibrată. 
Meciul va constitui — în plus
— și un ultim criteriu de ve
rificare a componenților lotu
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REGULILOR

S
porturile încep sâ îmbătrînească. Tot mai 
multe își serbează centenarul, fără a mai 
vorbi de cele care își caută strămoșii în an
tichitate sau în evul mediu. La asemenea ma
turitate s-ar cuveni înțelepciune și nu senili
tate.

Regulamentele majorității sporturilor înțepenesc tntr-o 
imobilitate nejustificată decît de conservatorism, de co
moditate. Este mult mai ușor să nu schimbi nimic, decît 
să clintești paragrafe înghețate. Din cînd în cînd, pentru 
a da măcar o aparentă de adaptare la realitățile zilei, 
se mai adaugă codurilor sportive cite o precizare, cite 
un detaliu nesemnificativ. Rezultatul este paradoxal : mo
dificările acestea complică înțelesul regulilor și nu ame
liorează practica sportului respectiv.

Cu mult mai firesc ar fi ca în mod periodic — la 20 
sau la 50 de ani o dată — tehnicienii, specialiștii să re
vadă regulile fiecărui sport în funcție de evoluția socie
tății, a științei, a tehnicii, cu gîndul oricum la nevoile de 
simplificare.

Cele trei exemple pe core le vom da nu sînt fun
damentale. Ele nu au decît intenția de a indica direcții 
de studiu și dorința de a semnala posibilități.

Aruncările și săriturile atletice în plan orizontal (lungi
me, triplusolt) sînt adesea supuse capriciilor atmosferice 
(vint, ploaie bruscă). Pentru a egaliza șansele concuren- 
tilor, se propune adiționarea celor mai bune trei aruncări 
sau sărituri, pentru ca învingătorul sâ fie cu siguranță 
prototipul regularității și nu beneficiarul unei circumstan
țe fericite.

Un vechi sportiv francez propune și modificarea unei 
prevederi a regulamentului „Cupei Davis", în cadrul că
reia s-au impus adesea echipe posedînd doar un singur 
jucător de mare clasă (cazul Santana în Spania). Revi
zuirea propusa sună așa : un jucător nu va putea disputa 
decît doua meciuri (două de simplu, sau unul de simplu 
și unul de dublu) la latitudinea căpitanului echipei. Ase 
menea regulă ar naște griji sporite la asigurarea omoge
nității echipei.

în sfîrșit, un detaliu nu lipsit de importanță, care ne 
stă la îndemînă. Pentru a evita, la meciurile de fotbal, 
veșnicele ciondăneli privind distanța adversarului față de 
executantul cornerului, se propune — cu ajutorul unei 
cantități infime de var — marcarea printr-o linioară 
scurtă, perpendiculară pe linia de fund a terenului, a 
distantei de 9,15 m de la stegulețul de colț.

De la modificări structurale pînâ la inovații nesemni
ficative, important este să nu lăsăm regulamentele spor
tive in stare imuabilă, pentru că progresul altfel se 
obține.

Victor BANCIULESCU

MÎINE „CUPA SPORTUL"

îl VEȚI APLAUDA PE „REPUBLICII"
• Cristian Staicu (Rapid) conduce plutonul celor 18
• Concursul incepe la ora

Așadar, miine — la ora 
13,45 — ne vom intilni cu cei 
18 finaliști ai concursului de 
jonglerie cu mingea „Cupa 
Sportul",

Cine sint ei 7
Sint tineri jucători ai cen

trelor de copii și juniori, din 
Capitală și din provincie, elevi 
întro 13 și 16 ani. Dar, mai 
bine, să vi-i prezentăm, in or
dinea, performanțelor :

Cristian STAICU (Rapid, 16 
ani. elev al antrenorului I. Cos- 
tea) 4 544 ;

Mircea FOAMETE (F.C. Ar
geș, 16 ani, — Leonte lanov- 
schi) 4 400 ;

Ion BUGNAR (Steaua 23 Au
gust, 13 ani — Dan Sirbu) 4 300; 
Nicolae TUDOR (Steaua Ghen- 
cea, 15 ani — Romeo Catană) 
2 800 ;

Cristian MIȚA (Șc. generală 
nr. 69, profil fotbal. 13 ani — 
Mircea Rotărăscu) 2 500 ;

Vasile COSMA (Farul, 16 ani
— Bibi Smărăndescu) 1 600 ;

Decebal CIMPEANU (Stea
gul roșu, 15 ani — St. Ilidișan) 
1 300 ;

Costel CORAVU (Dinamo 
București, 15 ani — Șt. Stăn- 
culescu) 1 200

Marcel LICA (Univ. Craiova, 
16 ani — Nicolae Opriș) 1 004 ;

Marian ROȘCULEȚ (Petrolul, 
16 ani — Gh. Dumitrescu) 812 ;

Ion COSTIN (C.F.R. Cluj, 16 
ani — I. Naghi) 794 ;

Septimiu ClMPEANU („U“ 
Cluj, 13 ani — Silviu Avram) 
710 ;

Gh. POPA (Sport club. Ba
cău, 15 ani — Ion Gavrilescu) 
671 ;

C. ASPR1CIOIU (Progresul 
Buc., 16 ani — Ion Kliige) 614;

Ion BALOȘ (Jiul, 16 ani — 
V. Lazăr) 585 ;

I. CROITORU (Politehnica 
Iași, 16 ani — Mihai Birzan) 
525 ;

Nicolae GRIGORESCU (C.F.R. 
Timișoara), 14 ani — Corn. 
Pcrianu, 387

Francisc TISA (U.T.A., 16 ani
— Alex. Dan) 300 ;

o Toți concurenții din provin
cie, însoțiți de antrenorii lor, vor 
sosi astăzi în Capitală șl vor fi 
cazați la hotelul Complexului 
sportiv „23 August". Fiecare jucă
tor va trebui să aibă asupra lui 
ghete de fotbal, tricou, cu nu
mele clubului, o minge alb-negru.
• Miine dimineață, de la ora 

11,45, la cabinele, jucătorilor de 
la Republicii, va avea loc ședin
ța tehnică, cu concurenții șl an-

lui. majoritatea membri ai aces
tor două formații, in vederea 
apropiatelor partide cu repre
zentativa Poloniei (21 și 22 no
iembrie, la București).

SEMICENTENARUL 
POLITEHNICII 
TIMIȘOARA

Duminică, luni și marți vor 
avea loc la Timișoara ultimele 
manifestații sportive prilejuite de 
semicentenarul clubului „Politeh
nica", unitate de deosebit pres
tigiu tn peisajul sportiv al ță
rii.

Programul — ce va fi inaugu
rat duminică, la ora 16, tn sala 
Olimpia, prin defilarea mal mul
tor generații de „politehniștl" — 
va cuprinde, intre altele, un meci 
de baschet intre veterani (Zu- 
grăvescu, Lache, Baeiu, Cirlan, 
Popovici, Mokoș și compania din 
nou sub panouri !), demonstrații 
de gimnastică, partide din „Cupa 
semicentenarului" la handbal — 
participă „Poli". Skoplje (Iugosla
via), F. C. Augsburg (R. F. a 
Germaniei) și Știința Lovrln —. 
întreceri de scrimă șl judo.

Festivitățile se vor încheia 
marți, prin finala turneului de 
volei dotat cu trofeul -.Traian 
Lalescu".

p. ARCAN—coresp. principal
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13,45

Cristian Staicu — unul din 
protagoniștii concursului de 
abilitate cu mingea, „CUPA 

SPORTUL"
Foto: M. THEO

trenorii. Reamintim premiile : lo
cul I : Cupa „Sportul" și o bi
cicletă bărbătească ; locul II : un 
aparat de radio cu tranzistor! ; 
locul III : un ceas de mină. De 
asemenea, F. R. Fotbal va oferi 
premii tuturor participanților, 
constînd în plachete de bronz, 
diplome, și mingi de fotbal.

O intilnire 

de rugby 

BUCUREȘTI - 

DUBLIN IN 1971

întâlnirile dintre orașele 
București și Dublin, care ur
mau să se dispute anul aces
ta, vor avea loc în octombrie 
1971 la Dublin și în toamna 
anului următor la București.

Iată programul de azi de la
Galați :

ORA 16 Avintul M. Cine —
I.P.G.G.,

ORA 19 Steaua — Dinamo

simen

■■ Declarînd că numele • 
X Wetzko. Larsson, Mathes, 3 
“ Fassnacht — eroii ulti- X 
jj mului campionat euro- J 
X pean de natație de la - 
X Barcelona — nu-1 spun 3 
j nimic, marea campioană 3 
• australiană Dawn Fraser <■ 
X confirmă ignoranța vo- X 
X luntară, deliberată, a 5
2 presei anglo-saxone față X 
— de tot ce nu aparține g 
X Commonwealthului. Ceea X 
X ce de fapt nu era o nou- 3 
X tate nici pentru noi care • 
» cunoaștem istoria adevă- •»
3 rată a ziarului scoțian • 
X publicind următoarea ști- X 
" re : „Glasgow. — Ieri X 
“ după-amiază s-au desfă- ■ 
X șurat în localitate cam- «■ 
X pionatele internaționale ■ 
“ de cross-country. Scoția- X

nul Bannon s-a clasat “
X al 16-lea”. Știrea nu era ■ 
X atît de scurtă din eco- » 
X nomie, ci din xenofobie. X 
X (vib) X
"ilIllllIIllllililIllllIIllliT
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0 revanșă de mare interes

BUCUREȘTI -
lileea acestei întîlniri bilate

rale București — Moscova, re
zervată scrimerilor tineri, s-a 
născut cu prilejul unui turneu 
triunghiular disputat (și cu par
ticiparea trăgătorilor din R.D.G.) 
în toamna anului trecut la 
Moscova. Inlîlnirea promite să 
se înscrie, de altfel, pe orbita 
tradiției căci, după cum sîn- 
tem informați, cea de a treia 
ediție a șl fost prevăzută în 
programul anului 1971.

Do fapt, această confruntare 
între speranțele scrimei a fost 
considerată foarte utilă de am
bele părți, căci formațiile opu
se, în cursul primei ediții, au 
demonstrat, în general, o va-

MOSCOVA LA SCRIMA (tineret)
Ioare apropiată reflectată șl 
de echilibrul înregistrat cu acel 
prilej în rezultatele dobindite 
de trăgătorii sovietici și români. 
In probele de floretă (băieți 
și fete), victoria a revenit re
prezentativelor Bucureștiului cu 
13—8 și, respectiv, 15—10 (s-au 
aliniat echipe de cîte 5 tră
gători), în timp ce la spedă și 
sabie au ciștigat trăgătorii din 
Moscova cu 13—4 și 5—2 (la 
spadă echipele fiind compuse 
doar din 3 sportivi).

Revanșa care începe azi (orele 
9) în sala Floreasca II se des
fășoară sub semnul acestui scor 
egal onorant și totodată anga- 
jant pentru tinerii noștri scrl-

meri. Este interesant de știut 
că unii din component!! selec
ționatei noastre de anul trecut 
vor apare, din nou, pe planșă 
pentru a servi replica valoroși
lor oaspeți. Dintre ei amintim 
pe floretiștii G. URSOVICI. A. 
ȘTEFAN, ȘT. MICLOȘ. pe flo- 
retista ANIUTA ALEXAN
DROV, spadasinii V. ȘTEFA- 
NESCU, A. CĂRĂMIDĂ, sabre- 
rul A. CREIȚARU. Lor li se a- 
daugă, firește, cei mai în formă 
trăgători ai „noului val” care 
fac un test foarte important în 
epoca de prefigurare a lotului 
țării noastre pentru viitoarele 
campionate mondiale de tineret.

Interviu cu V. CHELARU anticipări Înaintea balcaniadei
In preajma plecării mușchetarilor români la Sofia, pen

tru a participa la întrecerile celei de a IlI-a ediții a Balca
niadei de scrimă, am considerat interesant un dialog cu an
trenorul federal Vasile Chelaru, pe tema rezultatelor în... 
perspectivă ale reprezentanților României.

ECHIPA C.A.U. BUCUREȘTI-CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ PE 1970
• Formația județului Timiș a promovat in divizia A

COMUNICAT

N-a fost un accident!...

• înaintea Balcaniadei 
I de scrimă — Sofia, 19—22
I noiembrie — ce anticipări
I ne puteți face, tovarășe
, Chelaru, în calitatea dv.
; de antrenor federal ?

— Exceptînd proba de sa
bie, nu poate fi nici o îndo
ială asupra succesului repre
zentanților țării noastre.

. • V-am ruga să anaii-
I zați șansele scrimerilor 
I noștri în fiecare probă...
‘ — Este incontestabil că Ia 
floretă bărbați, România va 
alinia un „4“ redutabil alcă
tuit din doi tehnicieni de 
clasă, Mureșanu și Tiu, și doi 
tineri trăgători de mare 
perspectivă, Ursovici și Dinu. 
Vom lăsa acasă, în mod deli
berat, o serie de alți flore- 
tiști mai experimentați — Ar
deleanu, Falb, Haukler, Ha- 
bala — deoarece urmărim să 
aducem și mai mult, în prim 
planul performanțelor înalte, 
reprezentanții tinerei genera
ții. De fapt sînt și cei către 
care va trebui să ne îndrep-

tăm tot mai mult atenția în 
toate marile competiții vii
toare — C.M. și J.O. Este un 
principiu pe care înțelegem 
să-l aplicăm la toate probele. 

® O formulă îndrăznea
ță este preconizată și pen
tru floreta feminină...

— Da. La actuala ediție a 
Balcaniadei nu vor participa 
Olga Szabo, Ileana Drimbă, 
Ana Pascu, Ecaterina Stahl 
sau Maria Vicol. Așadar nici 
una din floretistele prezente 
la mondialele de la Anka
ra. Lotul este literalmente 
tinăr fiind alcătuit din cam
pioana țării pe acest an, Su- 
zana Ardelcanu, împreună 
cu Rodica Văduva, Ana Ilal- 
chin și Magdalena Bartoș. 
Ardeleanu deține o formă 
bună, la fel ca și Halchin, 
restabilită complet după acci
dentul din finalele „Cupei 
României". Văduva și Bar
toș sînt și ele sportive cu 
frumoase posibilități, verifi
cate în concursurile organi
zate îndeosebi anul acesta.

PARTIDE DE JUSTIFICAT INTERES LA MASCULIN
In etapa a V-a a campio

natelor diviziei A, partidele 
masculine programate sîmbă- 
tă si duminică prezintă un 
interes mult mai mare decît 
cele feminine, fie prin echi
librul valoric al formațiilor 
care se întîlnesc, fie prin cel 
conferit de avantajul terenu
lui propriu. Sîmbătă după- 
amiază, în sala Floreasca.se 
vor înfrunta întineritele gar
nituri ale cluburilor I.E.F.S 
si Dinamo. Avînd în vedere 
comportarea celor două e- 
chipe în ultimele etape, par
tida se anunță disputată și 
de promițător nivel tehnic, 
în orice caz. iubitorii voleiu
lui — să sperăm mai nume
roși ca de obicei — trebuie 
să acorde credit acestui Joc i 
I.E.F.S. a furnizat pînă acum 
cele mai frumoase partide în 
Capitală, iar Dinamo pare 
să-și fi găsit echilibrul.

în provincie reține în pri
mul rînd atenția confrunta
rea dintre cele două Politeh-

nici, la Timișoara. Apoi în 
partidele de la Brașov (Trac
torul — Steaua), Baia Mare 
(Explorări — Viitorul Bacău), 
Ploiești (Petrolul — „U“
Cluj), avantajul terenului pro
priu pledează pentru Jocuri 
echilibrate. Doar la Brăila, 
Rapidul mizează pe victorie, 
tinînd cont de criza prin care 
trece Unirea Tricolor.

Dacă la masculin incerti
tudinea rezultatelor caracte
rizează etapa, în schimb, în
trecerile 
siderate 
nalitate. 
echipele 
să de a 
puncte : Rapid — Ceahlăul P. 
Neamț. Farul — Universita
tea Craiova, I.E.F.S. — Uni
versitatea Timișoara. Medici
na — C.P.B., în timp ce în 
celelalte două, „U“ (Sluj — 
Penicilina lași și C.S-M. Si
biu — Dinamo, oaspetele 
sînt ereditate cu victorii ea- 
tegorice. (A. B.)

feminine pot fi coa
ma! „sigure", ca fi- 
în patru întîlniri, 
gazdă au prima șan- 

obține cele două

• Dacă consultăm 
atenție lista trăgătorilor 
pentru Balcaniadă se vede 
limpede că ați menținut 
un fel de statu quo ia 
spadă.

— Nu existau nici un fel 
de motive — în cazul probei 
de spadă — care să ne de
termine să apelăm la alți 
trăgători, în afara celor care, 
deși foarte tineri, au dat sa
tisfacție : Alexandru Istrate, 
Constantin Duțu, Nicolae 
Iorgu și Dan Podeanu. Este 
un lot în care ne punem 
mari nădejdi și pentru care 
Balcaniada va trebui să în
semne încă un prilej de ma
turizare, in afară de acela de 
a obține rezultate satisfăcă
toare.

• Aveți unele rezerve 
în ceea ce privește per
spectivele sabrerilor. Care 
ar fi motivele ?

— Procesul de masivă înti
nerire a loturilor a vizat și 
această probă. Dovadă for
mula la care ne-am oprit: 
Alexandru Nilcă, Iosif Buda- 
hazi, Ionică Pop și Cornel 
Marin. Ultimii doi trăgători 
abia au împlinit 17 ani. Sînt 
de necontestat talentul și pu
terea de luptă ale acestor foar
te tineri sabreri. Le lipsește, 
însă, experiența, rutina. Bal
caniada ar putea să însemne 
un început. Un examen des
tul de dificil în condițiile în 
care vor avea de întîlnit — 
în special în sabreri i bulgari 
— adversari redutabili. Si
gur, cu Irimiciuc în lot po
tențialul echipei ar fi crescut 
simțitor. Dar experiența, 
chiar dacă nu va fi sută Ia 
sută fructuoasă, merită să fie 
făcută.

Sîmbătă, duminică și luni 
marea majoritate a scrimeri
lor amintiți mai sus vor fi 
prezenți Ia startul întîlnirii 
de tineret dintre reprezenta
tivele orașelor București și 
Moscova. Antrenorul federal 
Vasile Chelaru este convins 
că aprecierile consemnate cu 
prilejul acestui dialog vor fi 
integral confirmate...

Tiberiu STAMA

CU

Biroul Federației române de atletism, întrunit In ședința din 31 
octombrie 1970, a luat în discuție contestațiile depuse de Clubul sportiv 
Steaua și de Consiliiil județean pentru Educație Fizică șl Sport Argeș, 
îu legătură cu desfășurarea ultimei etape a campionatului republican 
de atletism pe echipe Șl a omologat rezultatele înregistrate pe teren, 
deoarece, instrucțiunile comune ale Ministerului Sănătății șl Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică șl Sport, privind controlul și asis
tența medicală a sportivilor care participă tn campionatele republicane, 
menționează că vizita medicală se efectuează la Dispensarul pentru 
sportivi, policlinici, cabinete medicale ale bazelor sportive, tn acest 
caz, cercetind carnetele de legitimare ale C.A.U., biroul F.R.A. a cons
tatat că atleții contestați aveau efectuată, In timp, vizita medicală la 
Dispensarul pentru sportivi București.

In același timp, biroul F.R.A. a constatat șl unele lipsuri in disci
plină care s-au manifestat pe parcursul acestui campionat, precum și 
In alte competiții interne și internaționale, datorită unei Insuficiente 
munci educative și organizatorice din cluburi, asociații, echipa națională 
(nerespectarea instrucțiunilor privind controlul medical al sportivilor 
din lotul olimpic care trebuiau să efectueze vizita medicală la Centrul 
de medicină sportivă la un interval de 4 luni, neprezentarca la compe
tiții în echipamentul clubului sau al echipei naționale, atitudini neprin
cipiale și necoiegiale între membrii echipei naționale, precum șl Intre 
antrenorii acestora, neprezentarca la convocările lotului național, ne- 
prezentarea la festivitățile organizate cu prilejul unor competiții inter
naționale ctc). Biroul F.R.A. avertizează factorii răspunzători de aceste 
deficiențe și recomandă a se lua toate măsurile ca tn viitorul sezon 
să nu se mai repete asemenea situații.

Este necesar ca toate cluburile să examineze aceste manifestări șl 
să ia măsuri pentru evitarea lor tn viitor.

BIROUL FEDERAȚIEI ROMANE DE ATLETISM

NOTA REDACȚIEI. Stntem In
tru totul de acord cu hotărîrca 
Biroului F.R.A. de a fi omologat 
cu rezultatele de pe teren cele
două întilntri liotărltoare din
campionatul pe echipe C.A.U. 
Steaua (pentru desemnarea cam
pioanei pe 1970) ?1 Timiș - Ar
geș (pentru promovarea tn di
vizia A). ‘Jrt același timp insă consideram 
absolut necesar ca pentru evita
rea, tn viitor, a unor astfel de 
situații să se facă lumină in 
interpretarea acelor instrucțiuni 
comune ale Ministerului Sănăta- 
țll și C.N.E.F.S., privind vizita 
medicală a sportivilor din lotu
rile naționale șl a celor care 
participă la campionate naționa
le. Dc asemenea, va trebui ca,

tn primul rina, F.R.A. să lămu
rească exact această chestiune 
tn regulamentul diferitelor com
petiții pe care le organizează. 
Spunem aceasta intrucit și la 
ediția precedentă a campionatului 
republican pe echipe, F.R.A. 
s-a aflat tn fața unui caz iden
tic celui pe care l-a Judecat a- 
cum. Rapidul contestind atunci 
dreptul de concurs al unora din
tre atleții aceluiași C.A.U. pe 
motiv că nu aveau efectuată vi
zita medicală tn spiritul amin
titei hotărtrl. Va trebui deci ca 
tn regulamentele concursurilor 
din 1971. lucrurile să fie expri
mate cît se poate de clar. Altfel, 
contestațiile vor apare din nou, 
răpind din timpul de lucru al 
biroului federal.

tndiscutabil, una din mărite 
surprize înregistrate Ia campio
natele republicane de seniori ale 
anului 1970 • fost șl victoria 
romașcanulul Mihai PADURARU 
In lunga probă a maratonului. 
Pentru unii acest succes n-a fost 
altceva decît un simplu... acci
dent, căci Păduraru, la primul 
Iul maraton, n-a avut de lnfrlnt 
o concurentă deosebită (princi
palii candidați la titlu treclnd 
linia de sosire tn mașina... a- 
bandonatilor). In aceste condiții, 
el n-a avut de luptat deelț cu 
kilometrii șl cu căldura toridă...

Dar. iată că duminica trecută, 
Mihaî Păduraru s-a aflat, ală
turi de peste 50 de concurenți, 
la startul maratonului interna
tional jubiliar al clubului buda- 
pestan Csepel, cursă pe care a 
incheiat-o 
tr-un 
foarte mult; 
norul 2E—„
Nehol care l-a Însoțit, ne-a spus : 
„Mthat ar fi putut obține un 
timp șl mal bun, dar la km 30 
a fost nevoit să se oprească și 
să-șl scoată ciorapii care-1 fă- 
criseră răni la picioare 1“

Păduraru s-a născut Ia 
22. 11. 1944 în comuna Mlrăslă- 
rești Jud. Iași. In prezent este 
strungar la I. M. Roman șl le
gitimat la Clubul atletic din 
localitate. Practică atletismul 
din anul 1964. Deși, este un 
atlet fără cine Știe ce calități 
deosebite Iată-1. totuși, că ob
ține performanțe remarcabile 
grație unei ambiții cu totul 
deosebite unei seriozități șl con
știinciozități rar — 
această privință 
„Este cel mal 
sîrgulnclos elev 
avut vreodată".

Stimulat de 
de-al doilea

raru ne-a făcut cunoscute in
tențiile sale ca tn 1971 să 
afle printre concurenți la „euro
penele* de la Helsinki, unde 
dorește să obțină un rezultat 
sub 2.20:00,0, după care «e va 
gindl șl Ia... Miinchen !

Evoluția rezultatelor sale
5 000 m 10 000 m Maraton

1964 16:19,8
1965 — — —
1966 16:07,6 — —
1967 15:13,0 33:22,4 —•
1^68 14:52,0 31:33,6 —
1969 14:57.0 31:11,0 —
1970 — 30:37.0 2.25:15.8

NEDUMERIRI
Am primit recent două scrisori 

din țară, cărora le facem loc 
în cadrul acestei rubrici.

Tov. BENKO T1HANER din 
Caraș Severin relatează Intre al
tele : „Să știți ed fn județul nos
tru este tineret dornic să facă 
atletism, dar cum se organizează 
concursurile, ele lasă de dorit. 
Faza județeană a crosului a fost 
organizată numai pentru con
curența din municipiul Reșița. 
Nimic de zis : organizarea a fost 
Ireproșabilă, dar tovarășii din 
comisia județeană de atletism 
au uitat de tinerii din Oțelul 
roșu. Caransebeș. Bocșa, Moldo
va nouă șt din alte localități ale 
județului.

Crosul a fost anunțat pentru 
duminică 25 octombrie la ora 9 
dar, în cele din urmă, a fost 
programat cu o zl mai devreme, 
adică sîmbătă la ora 16.30, fără 
ca această modificare să fl fost 
anunțată șt tn județ. In felul a- 
cesta la start au fost prezent) 
doar clțlva concurenți I judecați 
șl dv dacă este just acest lucru 
șl dacă tovarășii din comisia 
județeană au procedat bine sau 
nu 1“

Că au procedat... nejust, nici 
nu mal încape vorbă. Precum 
se vede organizarea etapei ju
dețene a campionatului de cros 
a fos‘ executată complet for
mal. Așteptăm părerea. asupra 
acestei chestiuni a C.J.E.F.S. Ca- 
raș-Severin. în mod special 
tov. președinte Pătrulcă 
pînă nu de mult, antrenor 
atletism 1

Tov. MIHAI NAHORNTAC, fost 
antrenor la Petrochimistul 
Pitești, funcționează astăzi Ia U- 
nlrea din Alba Iulla.

„Primul meu scop a fost re
crutarea de tineri șl înființarea 
unei secții de atletism a muni
cipiului care să aibă la bază, 
pentru început, două grupe de 
probe-fond și marș, tn ziua de 
4 august, am tnceput pregătirile 
cu un grup de 20 de atleți din 
care am selecționat pe cel mai 
buni S. După o serie de inter
venții am reușit să mă deplasez 
cu echipa la București la com
petiția de marș a ziarului ..Mun
ca" (V. Btldea s-a clasat al 5- 
lea la începători, M. Borbely lo
cul 10 la juniori, ceilalți sosind 
între locurile 25 șt 35).

Credeam că aceste succese de 
tnceput vor determina forurile 
sportive locale să acorde un 
sprijin mal substanțial marșului, 
atletismului. Dar n-a fost de loc 
așa ! Ba. dtmpotrivă, ml 
spus că „marșul nu este un 
și că numai nebunii ll fac, 
rece are mișcări oribile 1“

Așa să fie oare tovarăși 
C.J.E.F.S. Alba T

*
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DUMINICA VOM CUNOAȘTE CAMPIONII

DIN NOU O ETAPĂ CU MECIURI „TARI“

’pe locul patru, !n" 
(imn care spune desigur 

2.23; 19,8! Antre- 
Ollmplu Constantinescu

Inttlntte. In 
Nehol spune : 
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pe care
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l-am
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„___  maraton din
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Printre culoare
• Marion Steiner, fostă cam

pioană de junioare la suliță a 
R. D. Germane, s-a căsătorit cu 
antrenorul timișorean prof. 
Siegfried Becker, stab!Hndu-se 
In orașul de pe Bega. După ce 
a născut un copil, Marion Bec
ker șl-a reluat tn toamnă pre
gătirile, iar tn octombrie acti
vitatea competlțională. în patru 
concursuri, studenta de la Inst. 
pedagogic din Timișoara a ob
ținut următoarele rezultate : 
43,38 m (29 oct.), 46,40 m (25 
oct.). 48.20 m (28 oct.) șl 50.02 m 
(7 noiembrie). Cu ultimul rezul
tat șl-a ’ —
Intrare în

îndeplinit 
lotul

dacă

norma de 
național.

• Chiar 
noile categorii 
nlorilor vor 
de la 1 
de pe acum, unii 
șl început să-și

în 
de 

Intra 
ianuarie

a fi o etapă 
programată să 
mîine. în es- 
A Ia baschet,

Departe de 
oarecare, cea 
se desfășoare 
drul diviziei 
cuprinde meciuri de real in
teres. ceea ce, trebuie să 
mărturisim, a devenit ceva 
obișnuit în actuala ediție a 
campionatului national. Așa, 
de pildă, studenții de la „U 
Timisoara, aureolați de fru
moasa comportare avută du
minică în partida cu Dinamo,

formația 
(ca po

ci e cam- 
nu și cu 
de afir- 
Capitală, 
întâlnirea

- tuPte

Finalele juniorilor

ultima selecție

pentru ,,mondiale“
Tnceplnd de miercuri șl pînă 

duminică, sala Armatei din Ora
dea va fl gazda finalelor indi
viduale de lupte, rezervate 
iilor (mari și mici). Cel de 
la „greco-romane" Ișl vor dis
puta tricourile de campioni na
ționali, Iar cei de la „libere , 
titlurile de clștigătorl al Con
cursului republican de toamna.

Evenimentul are anul acesta 
o importanță cu totul deosebita 
atlt pentru tinerii competitori, 
cit și pentru tehnicienii clubu
rilor, asociațiilor sportive și al 
federației de specialitate. Recent» 
Federația Internațională de lupte 
a stabilit ca a doua ediție a 
campionatelor mondiale ale Ju
niorilor, la arabele stiluri, să 
fie organizată tn .Japonia, la 
Începutul lunii mal a anului 
viitor. La prima ediție, tura 
noastră nu a participat, urmind

au de înfruntat 
I.E.F.S.-ului, slăbită 
tențial tehnic) fată 
pionatul trecut, dar 
mai puțină dorință 
mare. Tot în 
Steaua va căuta, în
cu Poli Galațî, să demonstre
ze că i-a „priit" dusul rece 
suferit în fața I.C.H.F.-ului 
și nu a uitat că, la începu
tul Iui decembrie, va trebui 
să se prezinte în formă cît 
mai bună la Istanbul. în Jo
cul cu Galat'asaray din ca
drul Cupei cupelor. în sfîrșit. 
la Cluj, două meciuri care 
pot fi interesante t „U“ — 
Rapid și Poli — Poli Bucu
rești. Celelalte întreceri mas
culine i Poli Brasov — Di
namo și Farul — I.C.H.F.

La fete, Mureșul Tg. Mureș
— Voința Brașov se anunță 
cea mai interesantă partidă, 
dar un Joc echilibrat între 
I.E.F.S. și Constructorul este, 
de asemenea, de așteptat, ti
nînd seama de buna com
portare a baschetbalistelor 
de la Constructorul și, în 
contrast, de evoluția nesatis
făcătoare a studentelor. Cele
lalte Jocuri i Rapid — Crișul, 
Sănătatea Satu Mare — 
Voința București, A.S.A. Cin]
— Poli București.

Complexul sportiv Metalul din 
șos. Pantelluon găzduiește du
minică actul final al campio
natului național de motocros, 
cînd vor fi atribuite medaliile 
șl tricourile de campioni pe 
anul 1970. Pentru alcătuirea cla
samentului final, cor form regu
lamentului, se iau tn considerația 
cele mal bune trei rezultate din 
etapele disputate, Iar tn caz de 
egalitate departajarea se va face 
,prln numărul de ture șl timpii 
realizați în etapele tn care s-au 
întîlnlt direct cel Interesați.

La clasa 250 cmc titlul de cam
pion este încă de pe acum în 
posesia talentatului ștefan Chițu 
(Steaua) pentru care prezența 
la startul ultimei etape este 
doar o chestiune de politeță. 
Pentru locul secund se vor bate 
A. Crisbay șt Fr. Szinte, ambii 
reprezentanți al clubului ~'- 
gul roșu. “ 
M. Banu 
C. Marin.

Dacă la____ ___ _____ ___
tia nu este prea complicată, în 
schimb, la cea a „greilor" 
lupta pentru primele 6 locuri 
este deschisă. Cr. Dovids (Meta
lul) șl A. Ionescu (Steaua) au 
șanse egale la titlu. In cazul 
vtetoriei, Ionescu îl va egala (ca 
punctaj) pe Dovids, urmînd ea 
departajarea să se facă prin 
ture șl timpi. Locurile 3—6 
sînt țintite de P. Paxîno (Meta
lul), FI. Ștefan (Loc. Ploiești), 
P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) și 
Tr. Moașa (St. r. Brașov). Pen
tru a ilustra mal 
la acestă clasă e 
mințim că în 
unul eșec. Ionescu 
va pierde titlul de 
se va putea clasa 
din locurile 5—6.

Siea- 
îar pentru locul IV 

(Steaua) și ctapineanu'

clasa .ușorilor" situa -

bine situația, 
destul să a- 
eventualitatea 
nu numai că 
campion, dar 
abia pe unul

clasamentele Înaintea ul- 
etape — clasa 250 cmc : 
Chițu 45 p, 2. A. Crisbay 
3. Fr. Szinte 24 p. ‘ " 
21 p, 5. C. Marin

Iordan (Metalul)
1. Cr. Dovids

3-4.

Iată 
tlmel
1. șt. 
30 P, Banu
6. M. 
500 cmc 1 1. Cr.
2. A. ronescu 27 p, 
xino și FI. Ștefan 23 p, 5. 
Filipescu 21 o, 6. Tr. Moașa 18 ,o,
7. P. Lucad (St. r. Brașov) 12 p,
8. FI. Davidescu (Vlct. Morenl) 
10 p. 9. o. Stephanl (St. r. Bra-

4. M.
18 p,
6 p ;
42 n, 

P. Pa- 
p.

șov) 0 p, 
Moren!) 7 
pi.) 6 p; 
(Met.) 40

PI.) 24

10. D. Motlșan (Vict. 
p, 11. M. Cfrlan (Loc. 
tineret : 1. P. Popescu 
p, 2. Șt. Mlhaly (Loc. 
p, 3. R. Vasilescu 

(Stei.ua) 18 p.

După clasamentele recordurilor 
șl antrenorilor, publicate săptă- 
mîna trecută, lată acum cele mai 
prodigioase secții de atletism In 
privința titlurilor de campioni 
republicani, seniori șl juniori, 
cucerite tn sezonul 1970. In sală 
șl tn aer liber; — ».-•«>-

1. Dinamo București 19 titluri, 
2. steaua — 14,
S.S.A., Metalul - 
C. A. Roman ----
Buc. — 9, 
9. Liceul 4 Timișoara — 4, 
Șc. Sp. Oradea, Șc. 
Llc. Nicolae Bălcescu 
2 Ctmpulung Muscel, 
Buc. — cîte 3 etc-

3—5. C.A.U., 
cîte

10. 7.
8. C.S.M. Cluj 

I, 
Sp. 
Cluj, Lie. 
Progreșul

12, 6. 
Rapid
— 7

10—14.
Cluj.

LA ÎNCHEIEREA 
PRIMULUI TUR AL

„BĂTĂLIEI PENTRU DIVIZIA A"
Turul dl videi B de handbal 

a oferit anul acesta dispute de
osebit de Interesante, terminate, 
nu o dată, cu rezultate sur
prinzătoare, care au dus la 
schimbări spectaculoase tn cla
samente (mal ales la masculin).

In prima 
echipe care 
tră, este șl 
am asistat, 
nouă etape, 
pentru primele locuri între trei 
formații de certă valoare : Tro
tușul Gh. Gheorghiu-Dej, A.S.A. 
Tg. Mureș șl Rafinăria Teleajen. 
La sfirșttal turului. această pa
sionantă dispută s-a încheiat la 
egalitate de puncte (14). pentru 
definirea pozițiilor In clasamente 
fiind necesară departalarea prin 
golaveraj. Surprizele, dintre care 
am putea aminti, spre exemplu, 
rezultatele jocurilor dintre Tro
tușul, A S A. Tg. Mureș și Re- 
lon Săvlneștl, în care Trotușul 
învinge Relonul (11—10), A.S.A. 
învinge Trotușul (21—17). Iar Re- 
lonttl învinge A.S.A. (15—13), au 
contribuit șl ele la creșterea ni
velului spectacular, dovedind 
totodată seriozitatea cu care a 
fost abordată fiecare partidă. 
Așa că nu trebuie să ne mal 
mire că Rafinăria Teleajen, 
ex-divizionară A, echipă ce ri
dica serioase probleme, tn urmă 
cu cîtiva ani, unor teamurl de 
frunte din handbalul nostru, ee 
află acum pe locul III în divi
zia B l

In seria a n-a. Independența 
Sibiu a avut un start puternic, 
lnstalindu-se Ia șefia clasamen
tului (16 puncte), pe care a păs
trat-o pînă în finalul sezonului, 
plerzînd. totuși, un joc în fața 
Gloriei Arad, dar menținîndu-șl 
un comod avantaj de 4 puncte

serie a acestor 
dună părerea noas- 
cca mal echilibrată, 
de-a lungul celor 
la o luptă acerbă

mod oficial 
vlrstă a 1u- 

în vigoare 
1971, totuși, 

antrenori au 
_ T. înjghebeze 

grupe de... minlatletl. O vlzliă 
făcută recent în cocheta sală de 
forță de Ia stadionul Tineretu
lui din Capitală ne-a prilejuit 
cunoștința cu cîteva dintre cele 
mal tlne.-e eleve ale antrenoru
lui Eugen Răducănescu de la 
Clubul școlar. Este vorba de : 
Elena Ivan, Tatiana șl Dorina 
Bursuc, Eugenia Perșanl etc.

• Fostul elev al antrenorului 
Eremia Adochlțel din Botoșani. 
Dan Mighiu, în prezent transfe
rat la Steaua, a ciștigat la Tg. 
Mureș tl*lul de campion republi
can de cros la tineret. Ca ju
nior, deși a fost în lotul repu
blican, n-a strălucit. La seniori 
însă a realizat 14 :47,4 pe 
5000 m șl acum a ciștigat titlul 
amintit. Pentru 1971 vizează un 
loc în echipa pentru Crosul 
Balcanic.

• Din această toamnă,
C.J.E.F.S. Timiș organizează
pentru liceele timișorene o com
petiție sistem divizie. Ia care 
participă 13 formații. După două 
etape interesul tn jurul compe
tiției este deosebit 
iată clasamentul ; 1.
6 12278 p. 2. Llc.

de mare. 
Liceul nr.

nr. 7 11939 p. 
3. Lie. nr. 1 7303 p, 4. Lie. nr. 5
6717 p, 5. Llc. nr. 10 6684 p» 

Lie. economic 5844 p ete.

Mozaic
față de a doua clasată, C.S M. 
Reșița. O notă specială se cu
vine echipei Mlnaur Baia Mare 
care, fără tnfrfngerea suferită 
în fața A.S.A. sibiu (cu multe 
semne de întrebare, privind ar
bitrajul) s-ar fi găsit acum pe 
locul secund.

In cele două serii ale forma
țiilor feminine, excepttnd loou- 
rile întîi din clasamente, în rest 
lupta a fost la fel de strfnsj. 
In prima serie, Rapid București 
cu un lot ale cărui componente 
ș! valoare sînt cunoscute, șl-a 
adus aminte de zilele de glorie 
cînd activa în divizia A, cîști- 
gînd toate partidele șl, o dată 
cu ele, o serioasă opțiune pen
tru revenirea în prima categorte 
valorică a țării. Notabilă este 
șl compotarea Universității Iași 
care — surprinzător, dar meri
tat — se găsește pe locul secund, 
cu 15 puncte. Și tot In această 
serie remarcăm rezultatele bune, 
Înregistrate de proaspăta pro
movată Constructorul București, 
aflată pe un merituos loc VI. 
înaintea unor echțpe cu vechi 
state de serviciu în divizia B.

Seria a Ii-a. dominată clar de 
Universitatea Cluj, care a clști- 
gat, asemenea Rapidului, toate 
jocurile, a înregistrat nume
roase frămîntări la mijlocul cla
samentului încheiate cu nu mal 
puțin trei situați! de egalitate 
în care s-a apelat, din nou, la 
golaveraj pentru deciderea po
zițiilor în clasamentul turului.

Iată deci, sumar, situația for
mațiilor din divizia secundă la 
încheierea primului tur al cam
pionatului, situație ce se anun
ță și mal disputată tn retur, 
ținlnd seama că este vorba de 
„bătălia" pentru divizia A.

• Comportarea bună a echipei 
Independenta Sibiu se datorește, 
tn mare măsură, reîntoarcerii in 
orașul natal a mor ,handbaltștl 
care au jucat la alte echipe, ca 
Stentzet (Politehnica Timișoara) 
și Oană (Universitatea Cluj), pre
cum și transferării tul Savu de 
la Steaua.
• Antrenorul Pană de la Ml

naur Bala Mare a cerut Fede
rației de specialitate, pentru jo
cul cu A.S.A. Sibiu, o brigadă 
de arbitri bucureșteni. interesant 
este faptul că, după meciul 
pierdut de băimăreni. antrenorul 
amintit, a înaintat federației un 
memoriu tn care își arată nemul
țumirea față de calitatea arbi
trajului I
• La partida feminină Rapid 

— Chimia Buzău, oaspetele au 
ajuns pe teren c„ o ord- șl ju
mătate tntîrzlere. pierzind, evi
dent, prin... neprezentare cu 
S—S Latura comică a situației a 
fost, insă, că rapldlstele regre
tau acest lucru, deoarece nu-și 
mai puteau mări golaverajul I
• Recordul de goluri înscrise 

intr-un joc aparține echipei Mi
nam Baia Mare, care a învins 
Gloria Arad cu 31—10 l

9 In prima parte a campiona
tului s-au înregistrat 20 de me
ciuri nule, dintre care 8 la mas
culin șl 12 la feminin.

9 Transferată de la Universita
tea București unde -„făcea tușă", 
Doina Cleeu a apărat excelent 
poarta noii sale ecMpe, Voința, 
dovedind cu prisosință reala ei 
valoare.

Rubrică realizată de
Horia ALEXA NDRESCU

ca debutul juniorilor români ia 
cea mai mare competiție să se 
facă la Tokio. După cum se 
știe, juniorii noștri au avut o 
frumoasă comportare la campi
onatele europene din acest an,- 
cucerind două medalii de aur, 
una de argint și patru de bronz. 
Finalele de la Oradea constituie 
ultima selecție pentru apropia
tele campionate mondiale. Așa 
se explică faptul că la „greco- 
romane” sînt înscriși 233 de ju
niori (la unele categorii cîte 
15—16 concurenți). iar la fina
lele de lupte libere ale Con
cursului republican de toamnă, 
un număr de 168 de juniori.

Antrenorii cluburilor bucure- 
ștone fac intense pregătiri cu 
elevii lor. El știu că tn ultimii 
ani, titlurile naționale au fost 
„atacate" cu succes de nume
roși Juniori din provincie. Glu-
leștenii se pare că au acordat 
cea mal mare atenție acestor 
confruntări. Antrenorii lor M. 
Belușlca. V. Pătrașcu șt V. Ca
ras se pot mfndri de pe acum 
cu cel mai mare număr de 
finaliști — 25. Bune reprezen
tări au șl cluburile Progresul 
(14), Dinamo și Steaua (cîte 13), 

In ședința Biroului federal de 
Joi seara, au fost stabilite toate 
măsurile necesare pentru o cit 
mai 
rllor. 
năm 
zare 
Al. 
federației, Gh 
general al 
federali I. 
nic. . . 
duși de 
central, C. Popescu, 
ționa la aceste finale.

In ultima zl a Întrecerilor se 
va sărbători a 40-a aniversare a 
Federației de lupte, Înființată 
Ia 23 noiembrie 1930 la Oradea.

__ necesare pentru o cit 
bună desfășurare a tntrece- 

Este suficient să mențio- 
că din comisia de organl- 
a acestor finale fac parte 
Crăciunescu, președintele 

Iacobini, secretar 
F.R.L. șl rntrenorii 
Corneanu și I. Crîs- 

Cei mai buni arbitri, con- 
președîntele colegiului 

C. Popescu, vor tune-

ORAȘUL CHIMIEI, AL TINEREȚII
Șl AL SPORTULUI DE MASA

Duminică însorită ăintr-un 
sfîrșit de toamnă — poate 
ultima cu irizații și pîlpiiri 
de flăcări galbene pe dealu
rile Oneștilor și Borzeștilor, 
unde, alături de stejarul și 
legendele marelui Ștefan al 
Moldovei, se înalță acum 
brazii uriași de aluminiu ai 
uzinelor în care se nasc 
reacțiile în lanț și se to
pesc sintezele chimiei mo
derne.

Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, cu certificatul de naș
tere din anii noi ai socia
lismului, poartă in toate 
pecetea tinereții creatoare, 
clocotind de entuziasm și 
abordînd orice sector de via
ță cu un nestăvilit elan ce 
ține de însuși romantismul 
epocii noastre.

In această zi de odihnă, toa
te străzile și bulevardele proas
pătului municipiu, creat și le
gat de- retortele mirifice ale 
fabricilor, sînt numai zumzet 
și zîmbet de adolescenți — 
băieți și fete — veniți în gru
puri compacte pentru a partici
pa la zeci de confruntări spor
tive. Echipe de handbal, de 
baschet, fotbaliști și atleți, bo
xeri și popicari, șahiști și vo
leibaliști se îndreaptă spre

sălile și terenurile ce le-au 
fost destinate pentru a-și mă
sura forțele, fie în campionate 
divizionare sau județene, fie 
în antrenamente și preselecții 
pentru escaladarea unor noi 
trepte de măiestrie sportivă

La sala de gimnastică — uni
că pe țară ca frumusețe și do
tare — cîteva junioare cu tru
puri suple, rămase după ple
carea celor trei campioane 
(Paula loan, Elisabeta Turcu 
și Felicia Dornea) la „mondia
lele" de la Ljubljana, exersea
ză asiduu la „cal“, sub su
pravegherea antrenorului Mi- 
clăuș, care pregătește un nou 
eșalon de gimnaste, spre' a fi 
în curînd gata să înlocuiască 
pe senioarele de astăzi.

Dincolo, pe malul Trotușului. 
zeci de echipe de tineri sapă 
și așază de zor brazdele de 
iarbă pentru a da în folosință 
stadionul „ENERGIA”, realizat 
„fără nici un fel de subvenții 
și numai cu mină voluntară de 
lucru” — după cum ne spune, 
cu legitimă satisfacție, Gh. 
Grunzu. președintele Consiliu
lui municipal pentru edueatie 
fizică și sport. „Terenul de fot
bal a fost .brăzduit in propor
ție dc 80 Ia sută. Au fost ter
minate tribunele cu 2 000 de

locuri în jumătatea de nord a 
stadionului. Cealaltă jumătate 
va cuprinde încă 3 000 de locuri. 
Sint gata și vestiarele (cu 6 
camere). Tot orașul a contri
buit cu materiale șl cu sute 
de mii de ore de muncă pa
triotică. Se amenajează acum 
pista do atletism cu patru cu
loare. In viitorul sezon, vom 
pune la dispoziția sportivilor 
acest prim centru pentru 
șurarea competițiilor, 
deosebite in realizarea 
directorul Gheorghiu 
Termocentrală, secretarul 
partid, C, Oprea, și președintele 
asociației sportive, I. Ștefan. 
După acest stadion vrem să 
împlinim un alt vis al sporti
vilor din orașul nostru : sta
dionul de 15 000 de locuri, pe 
care municipiul. 
Iui de 50 000 de 
eei 12 000 elevi 
școlilor locale, îl 
plin".

Și desfășurînd 
nuri de perspectivă, tov. Gh. 
Grunzu ne arată statistic febri
la activitate sportivă din Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej : 24 e- 
chrpe de fotbal, dintre care 
două angrenate în campionate
le republicane, patru in com
petiția municipală, alte opt în

desfă- 
Mcrite 
Iui au 
de Ia 

de

cu populația 
locuitori și cu 
ai liceelor si 
merită pe de-
grafice și pla-

campionatul școlilor generale, 
patru în campionatul județean 
și șase echipe de minifotbal.

Jncepînd cu noul an de în- 
vățămînt, pe lingă Școala spor
tivă. nou creată, s-a înființat 
o secție de fotbal, sub condu
cerea prof. Ion Coțofană, care 
a început „lucrul” cu 25 de 
elevi, pentru a trece la 50 de 
elevi în 1972 și 70 de elevi în 
1973. ș

Proporțiile de masă ale spor
tului sînt atestate și prin pro
gramul acelei duminici : 24 de 
atleți din localitate se întreceau 
la faza județeană la Comă- 
nești. în oraș se desfășurau 
două meciuri oficiale de hand
bal — unul în divizia B mas
culină (Trotușul — Tractorul 
Brașov), altul în divizia școla
ră (Școala sportivă locală cu 
Școala sportivă din P. Neamț 
— fete). La fotbal, Chimia din 
localitate (div. C) își măsura 
forțele eu Șoimii Buzău. Junio
rii acelorași asociații își dis
putau și ei un meci la amiază. 
Opt echipe de handbal băieți 
și alte opt de fete se luptau 
între ele pe toate terenurile 
pentru întîietatea în campio
natul municipal, organizat de 
comisia prezidată de tovarășul 
Eugen Popescu. Secția de lupte 
a asociației. Chimia se pregă
tește continuu sub conducerea 
antrenorului Gh. Călin. Un 
corp select de arbitri, din care 
fac parte Pavel Popa. Bogdan 
Burtea, Mircea N. Vasiliu etc. 
asigură buna desfășurare a cam
pionatelor municipale, făeind 
și pedagogie cu tinerii sportivi, 
care sînt gi harnici muncitori

Ziua de duminică este 
cea mai propice pentru 
practicarea diferitelor dis
cipline, înscriindu-se în 
permanenta mișcării de e- 
ducație fizică prin nume
roase manifestații, care do
vedesc eficienja angrenă
rii tineretului în sportul 
de mosă. în întreaga țară 
se desfășoară, în această 
zi de destindere, competiții 
pe plan local, comoletînd 
calendarul central elaborat 
pentru mrarea masă de 
sportivi.

Activitatea pe care am 
înregiștrat-o, într-o aseme
nea zi, cu oarecare timp în 
urmă, în centrul industrial 
de pe Valea Trotușului — 
Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — vine să confirme 
datele aciuate și speran
țele de viitor în dezvolta
rea unor tradiționale în
treceri sportive de masă.

în industria din Valea Trotu
șului.

Aceasta este activitatea spor
tivă dintr-o proaspătă așezare 
municipală, făurită pe plaiurile 
de cronică ale Iui Neculce, 
dar trimițînd viitorului semna
lele luminoase ale țării celei 
noi, ale tinereții ei triumfă
toare.

a vis.

Calendar 
internațional 1971
Recent a avut loc la Paris 

ședința pentru fixarea calenda
rului Asociației europene de at
letism. în ceea ce ne privește, 
iată principalele competiții ale 
anului 1971 la care vor lua par- 
te atleții români :

— SENTORT : 27 — 28.TT. Bucu
rești — Concurs ’internațional (I® 
sală ; 1.1 — 14.III. Sofia — Cam
pionatele europene de sală : 28. 
III. Sltven — Crosul Balcanic ; 
2—3 V. Constanța : România — 
Norvegia (bărbați) ; 5—6.VI. Cluț: 
România — R.F.G. — Polonia 
(decatlon) : 12.VI. Geretstri d : 
R. F. a Germaniei — România 
(femei) • 12—13.VI. In Italia : (- 
talia — R.D.G. — Norvegia — 
România (bărbați) ; 22—23 VI.

Helsinki t Finlanda — România — 
R.S.S. Estonă (bărbați) ; 25—
26.VI. în Cehoslovacia : Cehoslo
vacia — România (femei) ; 1—2.
VII. Budapesta : Ungaria — Ro
mânia (bărbați și femei) ; 10—15. 
VIIT. Helsinki : Campionatele eu
ropene ; 3—5.IX. Zagreb : Jocurile 
Balcanice ; 18—19.IX. București:
Campionatele internaționale ; ’5— 
26.IX. Madrid : Spania — România 
(bărbați) ; Varșovia : Polonia — 
România (femei).

Sînt în curs de perfectare : me
ciul de marș U.R.S.S, — România 
la Moscova și meciurile feminine 
Olanda — România șj S.U.A. — 
România, ambele în deplasare.

— JUNIORI : 29—30.V. Kdln :
Kftln — selecționata divizionară 
de juniori români ; 21.VII—1.VIII. 
Atena : Jocurile Balcanice ; 13—15.
VIII. Havana : Concursul Priete
nia ; 14— 15.VTII. Bratislava : Slo
vacia — Cehia — România ; 21 —
22.VIII. Gyula : Ungaria — Ro
mânia : 4—5.IX. Cracovia : Polo
nia — R.D.G — România ; 13—
14.IX. Pitești : România — Grecia
(băieți) ; 18—19.TX. Varșovia : 

Marele premiu de juniori al Var
șoviei • 2—3.X Kiev : R.S.S. U- 
craineană — România (tineret).

După cum se vede, un calendar 
foarte bogat, cu mari competiții, 
cele mai multe dintre ele în de
plasare. Participarea cu succes 
la aceste întreceri impune, de pe 
acum, cele mal atente măsuri 
privind selecționarea și pregăti
rea loturilor naționale

Rubrica redactata de 
Romeo VILARA

Mrnie mergem
SÎMBATA

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 16 : Voința București — 
Petrolul Ploiești (f) ; ARE
NA LAROMET, de la ora 16 
Laromet București — Hidro 
mecanica Brașov (f), meciuri 
de divizia A.

RUGBY : Teren progresul, 
ora 15.30 : Progresul — Arhi
tectura (div. B).

SCRIMA : Sala Floroasca
n, de la ora 9 : București — 
Moscova (tineret).

VOLEI : Sala Dinamo, de 
la ora 16 : Viitorul — Con
structorul (f. B) ; Dlnamo — 
I.E.F.S. un. A) ; Medicina - 
C.P.B. (f. A) ; SALA GIU- 
LEȘTI, de la ora 17 : Flacăra 
roșie — A.S.E. (f. B). Medici
na — Electra (m. B).

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca. 

de la ora 9.30 : I.E.F.S. — 
Constructorul (f), I.E.F.S. — 
„U" Timișoara (m). Steaua — 
„Poli" Galați (m) ț BALA 
GIULEȘTI, de la ora 12.30 : 
Rapid — Crișul Oradea (f).

FOTBAL t Stadionul Repu
blicii, ora 12 : Rapid Bucu
rești — C.F.R. Cluj (dlv. A): 
ora 14.30 : Steaua București
— Steagul roșu Brașov (dlv. 
A).

STADION GIULEȘTI, ora
9.30 : Rapid București —
C.F.R. Cluj (tineret).

TEREN GHENCEA (Steaua), 
ora 9.30 : Steaua București — 
Steagul roșu Brașov (tineret).

STADION METALUL, ora
8.30 : Metalul București — 
Steaua București >(junlorl) ; 

ora 10 : Metalul București — 
Metalul Tîrgoviște (dlv. B).

TEREN VOINȚA) ora 9-30 • 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — Fl. roșie 
București (juniori) 5 ora 11 
Voința București — Metalul 
Plopenl (div. C) ; ora 13 : 
Voința București — Metalul 
Plopenl (juniori).

TEREN ELECTRONICA) Ora 
11 : Electronica Buc. — Teh- 
nometal Buc. (dlv. C) ț ora 
13 : Electronica Buc. — Fa
rul Constanța (juniori).

TEREN LAROMET, ora 11 
Laromet Buc. — Fl. roșie Buc. 
(dlv. C).

TEREN AUTOBUZUL, ora 
11 : Autobuzul Buc. — Spor
tul muncitoresc Buc. (dlv. C).

TEREN SIRENA, ora 9.30 : 
Sirena Buc. — Mașini unelte 
Buc. (juniori) ; ora 11 : Si
rena Buc. — Mașini unelte 
Buc. (div. C).

TEREN SPORTUL MUNCI
TORESC, ora 13 : Sportul mun
citoresc — Unirea Mănăstirea 
(juniori).

TEREN 23 AUGUST TI, ora
9.30 : Șc. sp. Energia Buc. — 
Laromet Buc. (juniori).

MOTO : Traseul din șoseaua 
Pantelimon, de la ora 13, ul
tima etapă a campionatului 
național de motocros.

POPICE : Arena Glulești.
de la ora 8 : Rapid București
— Voința Tg. Mureș (m), 
meci de divizia A.

RUGBY : Teren Parcul Co
pilului, ora 10.30 : Lotul A 
(seniori) — Steaua ; STA 
DIONUL TINERETULUI (te
ren IV), ora 11 : Sportul stu
dențesc — Aeronautica ; TE
REN VULCAN, ora 11 : Vul
can — Dunărea Giurgiu ; TE
REN GLORIA, ora 10 : Glo
ria — Olimpia (div. B).

SCRIMA : Sala Floreasca
n, de la ora 9 : București — 
Moscova (tineret).

VOLEI : Sala Glulești, de 
la ora 8 : Aurora — Elec- 
troputere Craiova (m. B), 
I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara, Rapid - Ceahlăul 
P. Neamț (f. A) ; SALA PRO
GRESUL, de la ora 8 : Uni
versitatea — Universitatea 
teși, Spartac — Sănătatea A 
rad. I.T.B. — Medicina Tg 
Mureș, Progresul — sănăta
tea Ploiești (f. B).

Floreasca.se
Stei.ua
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PETROLUL-DINAMO, DERBY-UL ETAPEI A X-a
I* Vom avea, oare, un nou lider duminică seara?-o întrebare la care vor răspunde și... Petrolul

> |i Progresul • Duel Nunweiller lll-Dridea, ca „pe vremuri“ • Adamache, Dumitriu II șî... spe- 
• janțele brașovenilor • Farul împotriva lanternei • U. T. A. Iși joacă... blazonul

AVANCRONICA nr. 10
Reîntors! la campionatul nostru cel de toate zilele, la mi- 

Ț’la ambiții de casâ, la O etapâ care se așterne pe o fafâ de 
Jjyasă albâ (ca și scorul) țesută la Cardiff, iată-ne bătînd cu 
cîndul la poarta celei de-a zecea duminici a primei competiții 
fotbalistice interne.

UNIVERSITATEA CLUJ — F.C. ARGEȘ. împâcați, bănuim, 
toe traseul București — Cardiff — Cluj, Ozon și Dobrin vor în- 
Xerca sâ-și „marcheze* trecerea prin orașul de la poalele Fe- 
Jeacului. Campioni ai fanteziei, cei doi maeștri vor încerca, 
fard îndoială, să-i încurce la... tabela de marcaj pe universitari. 
Jn tondifii de angajare serioasă în joc a gazdelor (capricioase, 
țadeseOri, pe propriul teren), victoria lor pare, totuși, de dome
niul pronosticului cel mai sigur și mai banal. Dar, mai știi _ ce 
încoljește în mintea inventivului Ozon sau în... gheata jon- 
glerului din Trivale?

JIUL •— SPORT CLUB BACĂU. Tradifia spune „1*. Noi nu 
h» punem țcu 6a. Să vedem dacă o să se pună băcăuanii.

FARUL w- C.F.R. TIMIȘOARA. Licărul — de speranță — al 
timișorenilor (titularii lanternei), la concurență cu un far I Jude
cați și dv. ce se va întîmpla mîine pe malul mării...

STEAUA — STEAGUL ROȘU. Dorind să șteargă cît mai re
pede „hegrele umbre internaționale", Steaua va căuta să se 
reabiliteze în campionat. în primăvară, la același meci, Ada
mache b făcut minuni și a smuls un draw pentru brașoveni. 
Acum, însă, Steaua nu-și mai poate permite luxul să piardă nici 
măcar un sfert de punct...

U.T.A. — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Este de așteptat ca, 
pe fondul dezamăgirii arădene care a urmat „episodului Steaua 
joșie e- Geaici", oltenii să încerce o lovitură de teatru. Ambi- 
fia lor tradițională, sprijinită pe argumente forte numite Oble- 
Sienco, Strîmbeanu și cniar Donose, poate încurca buletinele 

ronosportiștilor, care țin cont de faptul că, la ora asta, U.T.A. 
jmai 6ste, totuși, campioană. Iar arădenii știu foarte bine că o 
înfrîngere — acum — acasă le-ar... pulveriza un blazon destul 
de șifonat. (La performanța cu Feijenoord nu se mai gîndesc 
Hecît sentimentalii).

RAPID — C.F.R. CLUJ. Meci „în familie" cu public. Dar 
jgiuleștenii nu mai fac cadouri nici familiei... (Vezi jocul de la 
Timisoara).

POLITEHNICA IAȘI — PROGRESUL O undă de euforie 
Specific moldovenească a început să legene pe romanticii Co- 
poului. Victor Stănculescu, antrenor tînăr și ambițios, va încerca 
să profite de această conjunctură favorabilă oaspetelui care 
yrea Să ia ceva gazdei. Nu-i mai puțin adevărat însă, că lu
cidul „Don Gil' (așa i se adresează literatul fotbalist al lașu
lui Mircea Radu lacoban) știe că poezia nu aduce puncte în 
clasament.

PETROLUL — DINAMO. Derbyul etapei prinde cele două 
adversare în ipostaze cu fotul diferite. Ploieștenii sînt în mare 
ovînt în ultimele etape și îsi doresc un învins de marcă. Dina- 
moviștii, în schimb, au echipa subțiată de cîfeva indisponibili
tăți... rezonante. Prevedem o dispută dramatică (o dorim și în 
limitele fair-play-ului) între... amintirea „furiei* petroliste de 
odinioară , (ce extraordinare meciuri Petrolul — Dmamo se ju
cau pe vremuri I) și „ultimul tip" de „11* dinamovist, care 
anul, acesta vrea să se breveteze echipă mare. Să nu uităm — 
supliment de atracție — duelul între „il vecchio" Nunweiller 
(III) și „il veochio* Dridea (I), două foste glorii ale soccerului 
nostru de-acum 5—10 ani. N-ar fi exclus ca tocmai el să-și 
pună semnături decisive pe... decizia meciului de mîine.

Lucescu, iată câ și Dinu 
(miercuri la Cardiff) șî Stoe- 
nescu (marți la antrenament)

PETROLUL:
— Dacă mina ți slabă, scep

trul ți-o apasă,
Altuia mai bine... LOCUL 

tău il lasă !

s-au accidentat. Lucescu, re- 
luase antrenamentele, dar a 
suferit joi o recidivă la în
tinderea avută, astfel că nu 
va putea fi utilizat cîteva 
etape. în meciul-școală de 
joi, cu echipa de tineret, ti
tularii rămași disponibili au 
manifestat multă poftă de 
joc, înscriindu-le cadeților 
6 goluri, prin Doru Popescu 
(5) și Haidu.

Se crede că Sălceanu va 
primi avizul medicului pen
tru meciul de mîine, iar 
pentru postul de fundaș 
dreapta, antrenorul Nicușor 
va apela la serviciile lui 
Ștefan. Iată formația proba
bilă: Constantinescu — Ște
fan, Cheran, Nunweiller Ut 
Deleanu — Mustățea, Nun
weiller VI — Sălceanu 
(Nuțu), Doru Popescu, Du- 
mitrache, Haidu. (Pavel 

PEANA).

„U“ CLUJ-F.C. ARGEȘ
ANTRENAMENTE 

„NON-STOP*

tabăra 
punc- 
acum 
etapa

Indiscutabil că în 
lui „U“ Cluj, bilanțul 
telor acumulate pînă 
nu mulțumește. După 
a 9-a și datorită pauzei in
tervenite în campionat, fie
care zi a însemnat un an
trenament. Programul a ră
mas 
stă

,POL1“ IAȘI
1
1

Marius POPESCU

®. T. A. - „r CRAIOVA
VOR DEBUTA POPOVICI 

Șl KUN II ?

Lipsiți de cîțiva jucători 
chemați la loturi (Gornea, 
Axente, Fl. Dumitrescu și 
Domide), țextiliștii au conti
nuat, totuși, antrenamentele 
cu o intensitate maximă. 
Joi au susținut un joc-școală 
cu echipa de tineret, care a 
durat 110 minute! Ieri, un 
nou joc, cu echipa de ju
niori. S-ar putea ca în jo
cul de duminică în echipa 
campioană să debuteze Po
povici și Kun II. dacă tra
tativele ce vor avea loc azi, 
cu clubul orădean, vor da 
rezultate.

Pentru partida cu Univer
sitatea, N. Dumitrescu inten
ționează să folosească echipa 
standard: Gornea — Calinin, 
Lereter, Pojoni, Broșovschi 
(Popovici), Petescu, Axente 
(Broșovschi), Dumbreanu, 
Dembrovschi (Kun II), Do- 
mide, Fl. Dumitrescu.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA — CU TARALUNGĂ
— ȚINTEȘTE'VICTORIA 1

De miercuri, echipa g-a 
deplasat la Hunedoara, unde 
joi a susținut un joc ami
cal cu Corvinul. Scor 1—1. 
Cu cîteva zile înainte, la 
Pitești, craiovenii au surcla
sat Argeșul cu 6—1. Așa cum 
ne-a declarat secretarul clu
bului. I. Dobrițoiu, toți ju
cătorii sînt hotărîți să recu
pereze. chiar în... fieful cam
pioanei, punctele pierdute a- 
căsă cu Steaua... La Arad 
s-ar putea să apară două 
nume noi în formație: Dinu 
(un mijlocaș transferat de la 
Progresul Balș) și Țarălun- 
gă (căruia clubul Progresul 
s-a hotărît, în sfîrșit, să-i dea 
dezlegarea).

Iată formația probabilă 
pentru jocul de mîine : Pilea
— Niculescu, Mincă, Desel- 
nicu, Lepădatu, Strîmbeanu, 
Ivan (Dinu), Martinovici, O- 
blemenco, Donose (Niță), 
Țarălungă (Bălan)

ȘT. GURGUI-coresp. principal

PETROLUL r DINAPIO
NEÎNVINȘI DE 6 ETAPE...

Ploieștenii, cu Iuhasz, Dri- 
dea și Bădin recuperați, cred 
ca vor obține cel puțin un 
punct în meciul cu liderul 
clasamentului! Petrolul s-a 
antrenat joi în compania 
formației de tineret-rezervă, 
echipă care, în ultimul timp, 
se află într-o formă foarte 
bună. La acest joc școală 
s-a urmărit punerea în a- 
plicare a unor scheme tac
tice destinate jocului cu Di
namo. Petrolul, neînvinsă de

șase etape, nu va face schim
bări în formație, deci: lo- 
nescu — Gruber, Bădin, Mo- 
canu, N. lonescu — iuhasz, 
Moraru — Petruț, Dincuță, 
Dridea, Grozea.

LUCESCU, STOENESCU, 
DINU — PE TUSA, SÂL- 
CEANU — SEMN DE ÎN

TREBARE

La dinamoviști, această 
săptămînă a fost tare ghi
nionistă. După Sălceanu și

STEAUA - STEAGUL ROȘU
TÂTARU NU JOACĂ

Steaua a susținut miercuri, 
în compania formației de di
vizia C, Sportul muncitoresc, 
tui Joc-școală, pe parcursul 
căruia a ieșit în evidență 
virulența liniei de atac care a 
înscris 8 goluri. La antrena
mentul de vineri au partici
pat gi Sătmăreanu si Hălmă- 
geanu, întorși de la Cardiff. 
Antrenorii Șt. Covad și Șt. 
Onisle au alcătuit următorul 
„11* : Sueiu — Mirăuță, Săt
măreanu, Hălmăgeann, Vign, 
Dumitriu ni, Naom, Pantea, 
Ștefănescu, Iordănescu, Vlad, 
(FLORIN SANDU).

V. STANESCU SPERA 
TOTUȘI...

In perioada de întrerupere, 
Steagul roșu a susținut două 
jocuri amicale, comportîndu-se 
total diferit: bine cu lotul 
național si slab cu Sudostroi- 
teli. Din această cauză, condu
cerea tehnică nu s-a stabilit 
încă asupra „Il“-lui pe care-1 
va utiliza, la București, în 
meciul cu Steaua. Antreno
rul V. Stănescu speră, însă, 
intr-o comportare satisfăcă
toare a elevilor săi in partida 
de mîine. Echipa probabilă: 
Adamache — Ivăncescu, je
nei, Olteanu, Rusn, Pescanr, 
Cadar, Drăgoi, Dumitriu II, 
Gherghelî, GySrfi. (C. GRUIA 
— coresp.)

RAPID-C.F.R. CUUJ
RAPID - ACEEAȘI 

FORMULĂ

Vineri dimineață, antre
norii Bărbulescu șl Cristescu 
au avut la îndemînă tot efec
tivul, cei patru titulari ai 
naționalei alăturîndu-se res
tului echipei.

După o ușoară ședință de 
pregătire, Marin Bărbulescu 
a alcătuit următoarea forma
ție pentru jocul cu C.F.R. 
Gluj: Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Codrea, Dinu, 
Dumitru, Năsturescu, M. sta
tion, Neagu, Codreanu. (Au
rei pApADIEJ.

MULTE INDISPONIBILI
TĂȚI LA C.F.R. CLUJ

Dintre cei cinci titulari in
disponibili numai doi, Sooși 
Gojocaru, sînt apți de joc în 
momentul de față. Iată de 
ce cuplul de antrenori lorda- 
che—Naghi va arunca în 
luptă pentru Jocul cu Ra
pid cîteva rezerve, plus cele 
două achiziții. Matei și Pe

tre Gheorghe. în aceste con
diții, va avea 0.F.R. Sluj un 
„11“ omogen la ora jocului? 
Echipa probabilă: Lenghel —

RAPIDUL:
— Ia să vedem cui o să-i 
meargă... fulgii l

Burlacii, Soos, Fanea Lazăr. 
Roman, M. Bretan, Cojocaru, 
Matei, P. Gheorghe, Soo, O. 
lonescu (M. VICTOR- coresp. 
principal) .

FARUL-CER. TIMIȘOARA
NU POȚI ȘTI DE UNDE 

SARE IEPURELE...
Constănțenii nu consideră 

o partidă „ușoară" întîlnîrea 
eu ultima clasată, 9.F.R. Ti
mișoara. Fotbaliștii de la 
Farul sînt conștienți de fap
tul că adversarii lor vor juca 
mai relaxați deeît ei, ceea ce 
le creează acestora un mare 
avantaj. Pentru orice even
tualitate, localnicii au sus
ținut trei meciuri de pregă
tire (unul cu divizionara (S, 
Energia Slobozia, și două cu 
formația de tineret-rezerve).

Pentru jocul de duminică, 
se pare că antrenorul Robert 
Cosmoc va apela la formația 
obișnuită: Popa — Stoica, 
Antonescu, Mares, Pleșa, Tu
nase, Badea, Oprea, Cara
mon, Tuf an, Kallo. (O. POPA 
— coresp. principal)

MANOLACHE SI COREC
— ACCIDENTAȚI

Antrenorii echipei C.F.R. 
Timișoara continuă să caute 
formula miraculoasă. Ei în- 
tîmpină, însă, serioase difi
cultăți din cauza lotului re
dus (Manolache și Corec sînt 
accidentați, iar Gaboraș se 
află în afara... formei spor
tive). Joi, feroviarii au evo
luat la Deta, unde au avut 
ca parteneră de antrenament 
echipa de divizia C, Furni
rul. Formația vizitatoare a 
învins cu 2—1, prin punctele 
înscrise de Floareș și Pîrvu. 
Formația probabilă: Tatar — 
Donca, Mehedinți, Răcelescu, 
Speriosu, Chimiuc, Hergan, 
Nestarovici, Floareț, Bojin, 
Panici. (P. ARCAN — co
resp. principal)

probabilă: Ștefan — Grețu, 
Pexa, Solomon (Mihăilă), 
Clmpeanu (Șoptăreanu), Anca, 
Stincel, Uifăleanu, Munteanu, 
Adam, Lică. Barbu a devenit 
indisponibil din cauza unei 
întinderi care a recidivat. 

(V. MOREA — coresp. prin
cipal)

PROGRESUL

PREGĂTIRI PENTRU 
O LUPTĂ GREA

REINTRĂ DOBRIN ?
neschimbat și în acea- 

săptămînă. cu excepția 
de joi, cînd echipa s-a

Extracție cu durere 

deplasat la Aiud pentru 
joc-școală. Vineri, 
antrenament din suita zil
nică a săptămînii. Formația

un 
ultimul

Antrenamentul de joi 
F.G. Argeș — joc-școală 
compania echipei locale Da
cia — s-a desfășurat în lipsa 
antrenorului său principal, 
Titus Ozon. Vineri, reîntors 
de la Cardiff, acesta a pre
luat conducerea echipei în 
vederea partidei cu Universi
tatea Cluj. Lotul piteștean a 
plecat azi dimineață cu a- 
vionul în orașul de la poa
lele Feleacului. Avînd în ve
dere cele două indisponibili
tăți probabile: Ivan II și 
Radu, ca și semnul de între
bare în privința utilizării lui 
Dobrin, se preconizează ur
mătoarea formație: Nicu
lescu — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Ivan II (Crăciunescu), 
Prepurgel, D. Ștefan, Radu 
(Dobrescu), Frățilă, Iancu 
(Dobrin), Jercan.

JIUL - SPORT CLUB BACAU
REINTRĂ LIBARDI, DAR 

NU JOACA GEORGESCU

In vederea partidei de du
minică, echipa din localitate 
a efectuat antrenamente zil
nice. Miercuri a susținut o 
partită de verificare cu Mi
nerul Lupeni, pe care a în
trecut-o cu scorul de 3—2 
(3—I) prin golurile înscrise 
de !• Constantin, Cotormani 
Si Turcan. Duminică va juca 
Libardi. In schimb Georgescu, 
accidentat la Brașov, nu va 
putea fi utilizat. în această 
situație, antrenorul 
nescu preconizează 
rea formație : Stan 
mails, Georgevici,
M. Popescu, R. Popa, Sandu, 
Peronescu, Țurean, Libardi, 
I. Constantin. (S. bALOI). w

I. Bălă- 
următoa- 
— Cara- 

Stockcr,

al 
în

Perioada de întrerupere a 
campionatului a fost folosită 
de „Poli" numai pentru jocul 
în familie, singurul joc „ex
tern" fiind cel de la Bacău 
(1—1 cu Sport Club). La ul
timele pregătiri au luat par
te și Stoicescu și Iordache, 
dar aceștia nu par încă apți 
de joc. Gil Mărdărescu pri
vește cu multă circumspecție 
meciul cu Progresul, un ad
versar care are forță de joc 
și în deplasare. O invitație 
pentru băieți : Cizic — Ro- 
mliă, lanul, Alecu, Pal, Ma
ries, Goleac, Incze IV, Cuper- 
ma.n, Lupulescu, Moldoveanu 
— de a privi partida cu toată 
seriozitatea. (D. DIACONES- 
CU — coresp. principal).

V. STĂNCULESCU: „MI
SIUNE DIFICILĂ LA IAȘI"

VA REINTRA 
DEMBROVSCHI ?

Băcăuanii s-au înapoiat 
seara în țară, după scurtul 
turneu efectuat în Bulgaria, 
unde au susținut un meci, în 
compania Iui Etar Trnovo 
(scor 2—1 pentru Etar). Vi
neri dimineață, elevii lui V. 
Neagu au efectuat un antre
nament la București, apoi au 
plecat cu un autobuz la Pe
troșani.

In meciul cu Etar a jucat 
și Dembrovschi, dar numai 70 
de minute. In ce privește fo
losirea lui în partida de mîi
ne, verdictul îl va da medicul 
echipei. După toate probabili
tățile V. Neagu va alinia ur
mătoarea formație ; Ghiță — 
Comănescu, Nedelcu, Velicu, 
Volmer, Văiafu, Hrițcu, So
rin Avram, Pană (Dembrov
schi), D. Ene, Florea.

joi

Profitînd de întreruperea 
campionatului, Progresul a 
efectuat antrenamente zilnice, 
punînd accent pe îmbunătăți
rea factorului fizic si pe 
sporirea eficacității liniei de 
atac. In meciurile amicale, 
susținute cu lotul olimpic și 
Laminorul, echipa Progresul 
a marcat un reviriment. An
trenorul V. Stănculescu ne a 
declarat : „Misiune dificilă la 
Iași pentru formația noastră, 
încercăm, însă, marea sur
priză". Formația probabilă: 
Manta — Tănâsescu, Măn- 
doiu, Grama (M. Matei), Con- 
stantinescu, D. Iordan, lîel- 
deanu, I. Sandu, D. Georges
cu, M. Sandu, Filipescu. (F.S.)

O interesanta
competiție
la Sibiu

Nume noi în loturile de tineret
în această săptămînă, 34 de 

tineri, in marea lor majoritate 
jucători din divizionarele B, 
și-au etalat calitățile tehnlco- 
tactice și fizice in fața publi
cului din București. Plopeni și 
Oltenița, cu prilejul trialuriior 
pentru loturile de tineret. Cele 
trei partide de selecție au con
stituit un bun prilej pentru an
trenorii Gh. Ola și N, Tătara 
de a completa cu noi date fișa 
fiecărui aspirant la un loc în 
loturile de tineret

Comportarea in meciurile res
pective a însemnat doar unul 
dintre criteriile de selecție. In 
cele patra zile ce le-au avut la 
dispoziție, antrenorii Gh. Ola și 
N. Tătara, ajutați de P. Rădu- 
lescu și T. Jurcă. au încercat să 
cunoască cit măi temeinic pe 
tinerii convocați la acesta tri
aturi. De aceea, fiecare jucător 
a fost supus unu! minuțios con
trol medical pentru cunoaște
rea stării actuale de sănătate 
și a posibilităților funcționale, 
apoi s-a trecut la examenul 
practic, care a constat în tre
cerea unor probe fizice, precum 
și verificarea potențialului teh
nic prin antrenamente individu
ale.

Bilanțul celor patru zile de 
activitate intensă este pozitiv. 
O bună parte dintre tineri au 
trecut cu succes probele, dove
dind calități reale. Ne referim 
în special la Ziler și Grădiș- 
teanu — portari. Mărgășoiu, 
Jurcă. Fanea, Brindescu — fun
dași. Urmeș. Niță. Moldovan — 
mijlocași, Pană. Bathori, Con
stantin, Bujor, si Marcu — îna
intași. In marea lor majori
tate, tinerii amintiți nu depă
șesc vlrsta de 22 de 
face față cerințelor 
de performanță.

Trialul din această
a fost doar începutul unei ac
țiuni mal îndelungate pe care 
și-au propus-o antrenorii Gh. 
Ola și N. Tătara în vederea

completării loturilor de tineret. 
Cei doi tehnicieni au în vedere 
să convoace încă în acest an 
un grup de jucători din echi
pele diviziei C care s-au re
marcat în ultimul timp. Apoi, 
vor fi definitivate cele două 
loturi de tineret.

V. POMPILIU
★

20 DE NOI CANDIDAȚI 
PENTRU LOTURILE 

NAȚIONALE DE JUNIORI

20 de juniori proveniți de 
la diferite echipe din țară 
vor participa, marți și 
miercuri, la București, La un 
trial, care are ca scop com
pletarea posturilor deficitare 
în cele două loturi naționale 
de juniori.

Va 
arăta 
tineri 
sigur,
firmării.

fi o întrecere în a-și 
măiestria între acești 
fotbaliști dornici, de- 
să forțeze porțile a-

ani șl pot 
fotbalului

săptămînă

Miercuri, 25 noiembrie, 
este programată o nouă eta
pă în actuala ediție a „Cu
pei României". Iată progra
mul jocurilor i Fulgerul Do- 
rohoi - •
Minerul 
Pașcani, I.M.U. Medgidia 
Portul 
Urziceni

Chimia Suceava, 
Comănești — C.F R-

In organizarea Somisiei ju
dețene de fotbal Sibiu se des
fășoară în localitate o inte
resantă competiție, la care 
participă echipele sibiene 
®.S,M. (divizia B), Indepen
dența, A.S.A. (divizia C) și 
Gaz

In 
trat 
cînd 
1—J). . 
lovituri de la 11 metri. In 
cealaltă partidă. Gaz metan 
Mediaț a învins pe Inde
pendența cu 4—2 (0—0).

Finala, între tî.S.A. Sibiu 
și Gaz 
disputa 
brie.

metan Mediaș (div. B). 
primul joc s-a înregis- 

o surpriză, A.S.A. între- 
pe G.S.M. cu 5—3 (1—1, 

prin executarea unor

metan Mediaș, se va 
în ziua de 26 noiem-

I. IONESCU, 
coresp. principal

ARBÎTBEAZĂ MÎIAB

Duminică, Ia Budapesta, 
avea loc un meci între 
prezentativele de tineret 
Ungariei ți Elveției.

întilnirca va fi condusă
arbitrul român Victor Pădu- 
"reanu.

va 
re
ale

de

JJCUPA ROMÂNIEI

Decupînd din filmul) de 
lung metraj al ședinței care 
a succedat rezultatelor nega
tive obținute de formațiile 
noastre de club vom alege 
pentru azi importanta sec
vență a bazei de mase.

„Avem puțini jucători, ia 
toate nivelele" — au subli
niat o parte dintre vorbitori. 
„La noi, la Timișoara — 
spunea Petre Becker — poți 
număra pe degetele de la o 
singură mină echipele de 
copii. Cum să-ți asiguri, în 
aceste condiții, baza nece
sară selecției ?“

într-adevăr, făcînd uz de 
datele de care dispunem, 
vom putea observa că situ-» 
ația bazei de mase a fotba
lului nostru, raportată Ia 
numărul de locuitori, este 
necorespunzătoare. Ocolind 
referirile la marile puteri 
fotbalistice ale continentu
lui nostru, cum sînt Anglia, 
R. F. a Germaniei, Italia', 
U-R.S.S., vom restrînge aria 
comparațiilor numai la cîte
va soccere cu care — dirț 
punct de vedere al spațiu
lui geografic, al resurselor, 
al tradiției — ne este, mai 
lesne, permis să ne măsu
răm. Iată de pildă, într-0 
țară CU 21.000.000 de locui
tori am numit Iugoslavia, 
activează 8 500 de echipe ți 
226 000 de jucători legitima
ți; în K. O. Germană care 
totalizează 17.076.500 de 10- 
fcuitorî, Sg JlWȘjȘ 26 984..F‘

Dupâ ședinfa cu antrenorii cluburilor de divizia A

Șl, TOTUȘI, DACĂ s-ar lucra bine.
chipe și 394875 fotbaliști cu 
carnete.

Știți care este situația din 
fotbalul nostru ? în controa
lele forului de specialitate 
figurează 2131 secții afiliate, 
cu cca 4000 echipe și 80.250 
de jucători. Adică mult mai 
Puțin deeît are, de exemplu,, 
Olanda (577 690 de Jucători) 
și chiar Ungaria (109 810 
jucători), țări care numără 
doar 12 445 000 de locuitori 
și respectiv, 10 197 000.

Și, totuși, dacă ne gîndim 
bine, în ultima analiză nu 
cifrele întristează, nu numai
Prin ele trebuie să ne expli-
căm nivelul scăzut al fotba-
lului nostru.

întrebarea care se pune
este următoarea i se duce o 
activitate corespunzătoare, o 
muncă de CALITATE, cu 
aceste 4000 echipe ? Se des
fășoară, cu metode și mij
loace moderne, procesul de 
instruire pentru cei 80.000 
de jucători — copii, juniori, 
tineret, seniori ?

Am văzut, nu de mult, 
cum echipele noastre de 
club au părăsit, lamentabil, 
compet.țiile europene la 
pare au participat. Cauza

principală — lipsa de rezis
tență pe parcursul celor 90 
de minute de Joc — reieșea 
foarte limpede; mat ales din 
rîndurile trimise de un tbst 
Jucător al Stelei, Florea 
Voinea, care .neobișnuit cu 
un regim de pregătire se
veră. acuza duritatea antre
namentelor de la noua sa 
formație, Nîmes.

Nu cu mult timp în urmă, 
Jucătorii Rapidului îți ex
plicau randamentul scăzut 
într-o competiție oficială prin 
diletantismul care caracte
riza, aproape fără excepție, 
ședințele lor de antrement. 
„Cum să Jucăm bine — 
se scuzau ei — dacă, zi de 
zi, la antrenamente noi ju
căm Ia două portițe, de-» 
latul terenului ? Doar cu 

miuța nu se pot rezolva toa
te problemele jocului la ni
velul diviziei A-“

Astfel stînd lucrurile la 
primul eșalon — cel al se
niorilor (unde, chipurile, este 
îndreptată în principal, 
atenția tuturor factorilor de 
răspundere din fotbalul no
stru); ce să mai zicem de 
juniori. Acestor juniori că
rora, deși li se mai spune ri

.schimbul de mîine*, clubu
rile și secțiile noastre de 
fotbal nu le acordă atenția 
cuvenită. îți ajung la urechi 
lucruri năstrușnice în legă
tură cu ei și parcă nu-ți 
vine a crede i „La U.T.A-, 
Ia „U“ Cluj, la Farul, echi
pele de juniori n-au acces 
pe terenurile pe care se pre
gătesc formațiile de divizia 
A ale acelorași cluburi*". 
Cum și unde să-ți perfecțio
nezi procedeele tehnice — se 
pune întrebarea — dacă tu, 
junior, n-aî voie să pui 
piciorul pe gazon ? Dacă 
astfel se prezintă situația la 
cluburile noastre de divizia 
A, ce pretenții să mai avem 
de la unitățile mai mă
runte, din B, C șî județ?

Dar, din păcate, nu-i vorba 
numai de baza materială 
Extinzînd observațiile noa
stre și Ia procesul de Instru
ire, vom putea constata cum 
foarte multe echipe de ju
niori șî — mai ales — de 
copii sînt date în grija unor 
cadre insuficient Pregătite,
antrenori cu categorie infe
rioară de calificare sau
^g^tructori.

Nici organizarea competi
țiilor rezervate „schimbului 

mîine" nu contribuie pe 
ar fi de dorit Ia crește- 

juniorilor, a copiilor, 
simte nevoia cît mai 

multor întreceri — CU PU
BLIC —, singurele în mă
sură să stimuleze pregătirea 
micului fotbalist, singurele 
în stare să-i ajute 
să-și lnfrîngă, cu 
emotivitatea în Joe.

în această ordine 
n-ar fi indicat ca 
de specialitate să 
posibilitatea organizării — 
deocamdată pentru echipele 
de juniori — a campionatu
lui național după modelul 
celui de divizia A ? Urmînd 
— în eventualitatea unui 
acord — ca partidele să fie 
programate în deschiderea 
focurilor echipelor de seni
ori. Fiind vorba de niște 
meciuri oficiale; cu miză, 
profitul (a se citi stimula
rea muncii de creștere a 
schimbului de mîine) ar fi 
mult mai’ substanțial deeît 
ceea ce se obține, în mo
mentul de față, prin organi
zarea campionatului de tine
ret, în actuala formulă.

In condițiile unei precare 
baze de mase, orice soluție 
menită să stimuleze calitatea 
procesului de pregătire a 
fotbaliștilor noștri, de toate 
viratele, merită să se bucure 
de atenția forului de specia
litate.

de 
cît 
rea
Se

acestuia 
timpul,

de idei, 
federația 
studieze

G- NICOLAESCU

Constanța, Aurora 
— Politehnica Ga

lați, Petrolul Videle — Me
talul București, Victoria Mo- 
reni — Progresul Brăila (a- 
ceastă partidă se va juca in 
localitatea Caragiale), I-R.A. 
Cîmpina — Flacăra Moreni, 
Steagul roșu Plenița — Elec- 
tropntere — Craiova, Meta
lul Tr. Severin — Politeh
nica Timișoara. Unirea Tom- 
natec — C.F.R. Arad, Mine
rul Teliuc — Corvinul Hu
nedoara, Unirea Alba Iulia
— C.S.M. Sibiu, Chimistul 
II. Mare — Crișul Oradea, 
Unirea Dej — Minerul B. 
Mare, Oltul Sf. Gheorghe
— Poiana Cîmpina, Chimia 
Făgăraș — Gaz metan Me
diaș.

Învingătoarele din aceste 
partide se vor califica pen
tru „16“-imile „cupei", pro
gramate la data de 8 martie 
1971, cînd vor intra în în
trecere și echipele de divi
zia A.

Revenind la 
25 noiembrie, 
cizarea că, în 
tate, întîlnirea 
te cu două reprize a 15 mi
nute. Dacă egalitatea se 
menține și după 120 de mi
nute de joc, PENTRU ETA
PA URMĂTOARE SE CALI
FICA ECHIPA CARE A E- 
VOLUAT ÎN DEPLASARE-

Așadar, peste două săptă- 
mîni, o nouă etapă în „Cu
pa României" Credem că 
ea va fi privită cu mai 
multă seriozitate de către 
formațiile de divizia B, 
care, se știe, în etapa pre
cedentă au părăsit competi
ția în număr neașteptat de 
mare.

partidele din 
facem pre- 

caz de egali- 
se preltingeș-

LOTO - PRONOSPORT
PREMII... PREMII... PREMII
Toate sistemele de joc conti

nuă să atribute premii de va
loare săptămînă de săptămînă.

Iată ultimii ctștigăton care șl-au 
ridicat autoturismele de la Cen
trala Administrației de Stat Loto- 
Pronosport In ultima vreme.

LA PRONOEXPRES 1

Bara Matei — Brașov : DACIA 
130».

Țopan Alexandra — Cluj : 
MOSKVICI 408.

Prodan Constantin — Sforie 
Nord : FIAT 890.

Gaal Alexandru — Tg- Mureș : 
FIAT 850.

LA LOZ IN PLIC S

Noadă Tonta — Berețtl, 
Galați : SKODA 100o M B.

Ivan Dumitra — Oltenița ; FIAT 
880.

Dan Iulian Constantin — 
ticeni s TRABANT tril.

Colcer Gavril — Chintsnl, 
ClUj : TRABANT «01.

A*oxan(lrescw Ion 
TRABANT SOI.

Partlclplnd cu regularitate la 
sistemele de joc LOTO-PRONO
SPORT, oricine tșl poate loterie

jud.

Pftl-

Jnfl.
Btrlafl :

numele pe lista marilor ctștlgă- 
tori.

■ Programul eoneursulu! Pro
nosport de mtine, cuprinde 7 me
ciuri dfn campionatul categoriei 
A de fotbal al țării noastre și 
8 întilnirt din campionatul Ita
lian. Partide atractive și inte
resante care vor face partici
parea șt mal numeroasă.

Ntl uitați I Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE 
tA TRAGEREA LOTO 

DIN ' ----
Fond

1 2:16 525 lei din care 340 199 
report.

Extragerea I : 28 2 « U SI 5S 
88 83 8

Fond de premii: 735.S93 lei clin 
care 282 443 Iei report categoria I.

Extragerea a n-a : 39 60 39 S2 
43 33 22

Fond de premii : 300 932 Ie! din 
care 87 786 lei report categoria A 

Plata premiilor se va face ast
fel : tn Capitală inceptnd da 
stmbătă 21 noiembrie 1970 plai la 
28 decembrie 197o inclusiv ; In 
țară tncepind de aproximativ 
marți 24 noiembrie 1970, pînă la 
28 decembrie 1370 inclusiv.

13 NOIEMBRIE IS70
general de premii : ------- lel
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SCOR RECORD • CAMPIOANELE UNGARIEI ELIMINATE 
ÎNTRECERI

• SLAVIA PRAGA
DIN COMPETIȚIE • PROGRAMUL VIITOARELOR

............... . — . . ■ , poH- 
al CCE, în care va juca cu cam- 
Sofia.

După succesul categoric obținut in fața campioanei Israelului, Ha poel Tel Aviv, 
tehnica are o misiune foarte dificilă în turul al doilea '

pioana Bulgariei, Akademik
SLAVIA PRAGA — 

PERFORMERA TURULUI

Honka Tapiola — Olimpia 
L.jlubljana; Olympique An
tibes — A.E.K. Atena și 
Ț.S.K.A. Moscova — Honved 
Budapesta.

M.T.K. BUDAPESTA — 
ELIMINATA IN TURUL I
învinse la Budapesta de 

către M.T.K. cu 55—51, bas
chetbalistele de 
mont-Ferrand 
Chazalon. 24 p, 
vă) și-au luat o 
revanșă, cîștigînd 
doua întîlnire cu 
54—32 (23—16). în 
ta, campioanele Franței ob
țin calificarea pentru turul 
următor.

Cu un rezultat oarecum 
surprinzător s-a încheiat și 
întîlnirea de la Viena. Uni
on Firestone cîștigase primul 
joc în deplasare, la S.C. Got
tingen (RF.G.), cu 66—65, 
dar în a doua partidă, jucă
toarele vest-germane au în
vins clar cu 79—57 (38—37). 
în competiția feminină mai 
sînt de disputat două ftie- 

tur : 
AU

la U.C. Cler- 
(cu

în
Jackie 

mare ver- 
strălucită 

cea de a 
scorul de 
felul aces-

ÎN FINALELE C. E. DE BOX PENTRU TINERET

CIL CIOCHINA VA ATACA TITLUL CONTINENTAL
MISKOLC, 13 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
Gtreu a fost «cest prim cam

pionat 
cei 144 
jați în 
gul din Miskolc. Cu toate a- 
cestea, capacitatea de luptă a 
multora din tinerii care aid 
au urcat treptele ringului n-a 
scăzut, evoluția lor în semifi
nalele de ieri fiind o vie 
mărturie. Pe măsură ce se 
apropiau finalele, printre „o- 
chiurile" sitei au trecut, cu 
mi’ci excepții, numai valorile

european pentru 
de tineri anga- 
luptă pe rin-

autentice. N-au lipsit însă 
nici surprizele.

Selecționata R.D. Germane 
a luat un start furtunos, a- 
jungînd cu 8 
mifinale, fată 
vietici. Dar, 
vineri seara, 
gong al semifinalelor, aveam 
să constatăm că doar doi 
sportivi din R.D.G. vor mai 
urca scările ringului în fina
le, în timo ce antrenorul so
vietic Kiseliov va prezenta 
pe toți cei 6 elevi ai săi ! Tot 
ca surpriză consemnăm faip-

pugiliști in se- 
de 6 boxeri so- 
făcînd bilanțul 
după ultimul

tul că un singur pugilist polo
nez (Osztab) îșl va disputa 
titlul continental. Un evident 
salt calitativ au făcut boxe
rii maghiari, care și-au pla
sat in ultimul act al compe
tiției 7 sportivi, din cei 9 care 
luptaseră în semifinale.

De la noi doar Ciochină a 
■ rămas in finale. El promite 

că-1 va învinge pe sovieticul 
Andrianov. 06 reconfortant 
ar fi, într-adevăr, pentru noi, 
un asemenea succes.

Romeo CALARĂȘANU

PARTIZAN, VOJVODINA ȘI DINAMO ZAGREB
IN AMERICA DE SUD

săptămînă 
turului 

de 
Partizan 

Di-

Da numai o 
după terminarea 
campionatului iugoslav 
fotbal, echipele 
Belgrad, Vojvodina și 
namo- Zagreb VOR PLECA 
ÎN TURNEU ÎN ȚĂRILE A- 
MERICII LATINE.

Partizan ia startul la Bo
gota (Columbia) în cadrul 
turneului octogonal la care 
mai participă Ujpesti Dosza, 
Spartak Trnava, Flamengo 
etc. In continuare, Partizan 
va juca la Sao Paulo cu F.C.

Santos și la Rio de Janeiro 
cu Botafogo. Da întoarcere 
în Europa este prevăzută o 
partidă cu Real Madrid în 
capitala Spaniei.

Vojvodina își începe tur
neul la 15 ianuarie la Cu
ritiba (Brazilia), jucînd cuo- 
cazia inaugurării noului sta
dion cu o 
100 000 
jocuri 
zuela.

Cea

capacitate de 
de locuri. Urmează 

în Mexic și Vene-

de a treia echipă iu-

1

l
goslavăj Dinamo Zagreb, care 
și-a perfectat turneul sud-a- 

la 
la 

care
Bra-

merican, va participa 
turneul hexagonal de 
Santiago de Chile, după 
va mai susține jocuri în 
ziiia și Argentina.

în fine, campioana Iugo
slaviei. Steaua Roșie, este 
invitată pentru o serie de 
jocuri în Australia. Tratati
vele campionilor, ca și ale 
echipelor O.F.K. și Velej 
sînt încă în curs.

TELEX • TELEX • TELEX

Union

Cu excepția disputei din
tre Slask Wroclaw și Tapion 
Honka Tapiola (Finlanda) — 
66—66 tn primul meci — toa
te celelalte întreceri din pri
mul tur al C.C.E. la baschet 
masculin s-au încheiat în a- 
ceste zile.

DINAMO BUCUREȘTI A 
ATINS „SUTA" Șl LA VIENA

în meciul retur cu
Firestone, o frumoasă parti
dă, de atac în care s-au în
scris 181 de puncte, DINAMO 
BUCUREȘTI a obținut din 
nou victoria : 101—80 (55—41) 
prin punctele înscrise de 
Dragomirescu 29, ALBU 18, 
DIACONESCU 17, Haneș 10, 
Chivulescu 10, Săuca 8, Ma- 
zilu 5, Visner 2 și Giurgiu 
2. Cei mai buni jucători ai 
gazdelor — Homaier 19 și 
Hirschl 16. în urma acestui 
rezultat, campioana Româ
niei se califică în turul ur
mător cu un coșaveraj de 
216—136.

în-Celelalte partide s-au 
cheiat cu succesele scontate 
ale echipelor favorite. Sco
rul record al acestui prim 
tur a fost realizat de Slavia 
Praga, echipă unde evoluea
ză Zidek, Zednicek, Ammer 
și Baroch, care a întrecut pe 
Virum Copenhaga cu 146— 
44 (72—15). Praghezii au
cîștigat și primul joc Cu 113 
—63. Iată, de altfel, rezulta
tele complete ale acestui tur :

HONVED BUDAPESTA — 
Benfica Lisabona 112—67 și 
118—66 (60—31) ; A.E.K. A- 
TENA — F.U.S. Rabat 84— 
80 și 95—44 (55—27) ; REAL 
MADRID — Alviks Broma 
Stockholm 99—80 și 118—52 
(52—22) ; SLAVIA PRAGA 
— Virum Copenhaga 113— 
63 și 146—44 ; DINAMO 
BUCUREȘTI — Union Fires
tone Viena 115—56 și 101— 
80 ; AKADEMIK SOFIA —

Cercle Jeunesse Alep (Siria) 
89—69 și 112—68 (62—36) ;
TUS LEVERKUSEN — Et- 
tzella Ettelbruck 99—72 și 
78—59 (36—24).

In turul II sînț programa
te următoarele partide :

Ignis Varese — T.U.S. Le
verkusen ; Macabi Tel Aviv 
— Standard Liege ; AKADE- 
MIK SOFIA - 
BUCUREȘTI ; 
rana — Slavia 
malek Cairo — 
Slask Wroclaw

DINAMO 
Partizan Ti- 
I’raga ; Za- 
Reai Madrid; 
sau Tapion

ciuri ale primului 
A.M.V.J. Amsterdam
Blacks Edinburg (106—35 în 
tur) și Hellas Gand — Geas 
Sesto San Giovani (40—93 
în tur).

PROGRAMUL ÎNTlLNIRI- 
LOR VIITOARE : U.C. Cler
mont-Ferrand — A.M.V.J. 
Amsterdam (probabil) ; S.C. 
Gottingen — Slavia Praga ; 
POLITEHNICA BUCUREȘTI- 
AKADEMIK SOFIA ;
Sesto San Giovani (proba- 
bil)-Vojvodina Novi Sad și 
C.R.E.F. Madrid-Wisla Kra- 
kovia. T.T.T. Daugava Riga 
este calificată direct în gru
pele semifinale.

Geas

Campionatul feminin de șah

LUPTA CONTINUĂ DÎRZĂ..
(prin telefon), 
al campiona-

PLOIEȘTI, 13
— Turneul final
tului național feminin de șah 
a continuat cu disputarea par
tidelor din runda a 7-a. Li
dera clasamentului, maestra in
ternațională Elisabeta Polihro- 
niade, a întîmpinat (cu negrele) 
o puternică opoziție din partea 
Eleonorei Gogîlea, care a de
clanșat un atac puternic pe 
flancul regelui. La mutarea 21. 
s-a ajuns într-o poziție com
plicată, greu de apreciat, în 
care ambele adversare au ac
ceptat rezultatul de remiză. Tn 
primele ore ale rundei s-au 
încheiat și partidele: Baum- 
starck — Olteanu 1—0, Gheor-

ghe — Chiș 0—1, Pascu — Ni- 
culescu '/t—‘A. La ora convor
birii telefonice, continuă par
tidele Juncu — Teodorescu, 
Nicolau — Pogorevici, Makai — 
Rădăcină, care pot aduce mo
dificări ordinii în clasament. 
Iată și alte rezultate, din runda 
precedentă : Olteanu — Reicher 
0—1, Pogorevici — Gheorghe 
‘A-'/î, Chiș — Makai 0—1.

In clasament : Elisabeta
Polihroniade 6 puncte. Marga
reta Teodorescu 5 (1) p. Ger
trude Baumstarck 5 p, Alexan
dra Nicolau, Suzana Makai și 
Eleonora Gogîlea 4 (1) p etc.

A. VLASCEANU — coresp.

La Gasa Sporturilor din 
Berna a avut loc, recent, cea 
de-a 57-a adunare generală or
dinară a Comitetului olimpic 
elvețian. Președintele acestui 
for, Raymond Gafner, a făcut 
o lungă expunere în cadrul că
reia a arătat jn ce stadiu de 
pregătire se află federațiile 
disciplinelor sportive olimpice. 
Cu acest prilej, R. Gafner a 
subliniat că epoca „turismului 
olimpic s-a terminat" deoarece 
la viitoarele J.O. vor face de
plasarea numai sportivii care 
vor îndeplini standardurile 
stabilite de federațiile intere
sate.

S-a arătat, totodată, că întru- 
cît antrenamentele la altitudi
ne s-au dovedit utile, ele vor 
continua și pentru noile J.O. 
în două centre : St. Moritz și 
Murren. In ceea ce privește 
politica de recrutare a olimpio- 
nicilor s-a recomandat să se 
aibă în vedere „tinerele spe
ranțe".

Comitetul olimpic elvețian 
s-a pronunțat pentru o coordo-

nare a pregătirilor conside
rând că „o concentrare a for
țelor este indispensabilă". R. 
Gafner a anunțat dbnstituirea 
Comitetului național pentru 
sportul de elită

în partea a Il-a a adunării 
generale s-au luat diverse ho- 
tărîri dintre care reținem că, 
la săptămînă preolimpică de 
la Sapporo (3—13 februarie, 
1971), Elveția va participa cu 
10 schiori, 4 boberi și 6 teh
nicieni.

ASTĂZI, LA TIMIȘOARA

HANDBALISTELE UNIVERSITATEA
IN C.C.E., INTILNIND PE LOKOMOTIV

A

DEBUTEAZĂ
ZAGREB

la Timișoara, în 
turneului internațio-

Astăzi, 
cadrul 
nai de handbal ce se orga
nizează în sala Olimpia cu 
prilejul semicentenarului In
stitutului Politehnic, se va 
disputa și prima manșă a în- 
tîlniri din cadrul „C.C.E.", 
în care se înfruntă echipele 
UNIVERSITATEA și LOKO
MOTIV ZAGREB. Partida,

un mic

VICTORIE
Șl iNFRiNGERE 
IN PARTIDELE 

CU HANDBALIȘTII

ca toate cele ce se dispută 
în această competiție elimi
natorie, are o miză deose
bită, fiecare gol marcat sau 
primit constituind
sau (uneori) mare pas spre 
calificarea în turul următor 
al competiției.

Formația iugoslavă a so
sit în cursul zilei de vineri 
la Timișoara, deplasînd efec
tivul complet. Campioanele 
țării noastre se pregătesc și 
ele intens încă de la încheie
rea primului turneu de sală 
al campionatului și este aș-

taptat ca fadweția, din care 
fac parte handbaliste tinere 
și dotate, cum sînt Neghină, 
Metzenrath, Secheli - Popa, 
Hrivniak, Simo, Rigo, Ga
vrilov, Onofraș și Pișcu, să 
valorifice cît mai bine avan- 
tanjul terenului propriu, lu- 
înd un substanțial avans pen
tru jocul retur, care va a- 
vea loc la 13 decembrie la 
Zagreb. Partida va începe 
la ora 17,30 și va fi condusă 
de cuplui de arbitri 
Nenov și Spas Spasov 
Bulgaria.

Boris
• din

„TROFEUL CARPAȚI"

La Budapesta s-a disputat întîlnirea dintre reprezen
tativele Ungariei și Angliei, conțină pentru „Cupa ligii 
europene" la tenis de masă. Sportivii maghiari au ter
minat învingători cu scorul de 6—1 ’ (primii sint trecuți 
jucătorii maghiari) : Klampar — Neaie 2—1 (21—17, 19 
—21, 21—16), Jonyer — Barnes 2—0 (21—13, 21—8) ;
Klampar — Barnes 2—0 (21—19, 21—19) ; Jonyer
Neale 0—2 (16—21, 17—21) : Kishazi — Matthews 
<21—11, 21—12) ; Klampar, Jonyer — Barnes, Neale 

Magos — Neale, Matthews 2—1(21—10, 21—19) ; Jonyer, 
(20—22, 21—14, 21—17).

înDupă disputarea a 16 etape, 
campionatul cehoslovac de ho
chei pe gheață continuă să con
ducă formația Dukla Jihlava cu 
22 de puncte, urmată de sonp 
Kladno 19 puncte, Slovan Bra
tislava 17 puncte etc. In etapaLLriltXVCă 1 ----a 16-a, Dukla Jihlava a învins 
cu scorul de 5—1 (1—# 2—0, 2 1) 
.pe Motor Ceske Budejovlce. Alte 
rezultate : Slovan^ Bratislava^_
Skoda
1-0) ;
Brno
Sonp
Brno
Sparta
5-4 (2—1.

plsen 
v.s.j.

4---- 4
Kladno

4—4
Praga

2—1.

4—2 (2-1,
Kosice — 

(0—1, 3—1,

(0-1,

1—1, 
Z.K.L. 
t-2) :u ■ 1 * *■ J •

Tesla Pardu-
3—1,

H.Z. : 
1-2).

, 1-2) ; Litvinov

femlnln
Varșovia 

echipei
Turneu) internațional 
de volei desfășurat la 
s-a Încheiat cu victoria
locale A.Z.S. In meciul decisiv,
voleibalistele poloneze au între
cut cu surul de 3—0 (15—7,
15—10, 15—12) formația S.K.A.
Sofia.■

In cadrul „Cupei Europei cen
trale" la fotbal, echipa italiană 
Lanerossi Vicenza a învins pe 
teren propriu cu scorul de 3—0 
(după prelungiri) formația iugo- 
slasă Radnickl Kraguevac. Go-

CONFERINȚA DT PRESA A LUI SIR ALF RAMSEY3

trecute, Sir 
referit la di- 
în pregătirea 
în etapa ac-

în discuția pe care a avut-o 
cu ziariștii la obișnuita con
ferință de presă ținută la fi
nele săptămînii 
Alf Ramsey s-a 
feritele aspecte 
echipei Angliei
tuală. E interesantă de sem
nalat declarația selecționeru
lui englez care se referă Ia 
„întinerirea totală" a națio
nalei engleze în vederea vii
torului campionat mondial. 
„Jucătorii care au format e- 
chipa Angliei la campionate
le mondiale din Anglia și din 
Mexic si-au făcut excelent 
datoria. Anglia le va fi recu
noscătoare" a spus Alf Ram
sey.

Vorbind despre campiona
tul mondial din Mexic. Ram
sey a observat că echipa An
gliei chiar dacă ar fi ajuns 
în finală oboseala și-ar fi 
spus cuvîntul, iar brazilienii 
ar fi învins clar. De altfel, 
întrebat ce i-a plăcut la 
campioana mondială, selecțio-

nerul englez a răspuns că a 
fost impresionat de jocul co
lectiv al brazilienilor, de teh
nica individuală a jucătorilor 
ei, ireproșabilă. Cei care l-a 
impresionat cel mai mult 
dintre brazilieni nu e Pele, 
Tostao sau Jairzinho. ci mij
locașul Clodoaldo. Despre 
Gerd Miiller, golgeterul cam
pionatului, Alf Ramsey sus
ține că este „excelent in ca
reul de 16 m, dar în afara 
lui ar trebui să stea pe ban
ca rezervelor"... Dintre cei
lalți jucători care au evoluat 
în Mexic 
Overath și 
tras.

Vorbind 
și perspectivele viitorului cam
pionat mondial, Ramsey a 
declarat: „Am fost surprins 
că Iugoslavia nu s-a califi
cat pentru turneul final din 
Mexic. Dacă Se va califica 
pentru Miinchen, ea este fa
vorita mea nr. 1 pentru ti
tlul suprem".

1-au impresionat 
cehoslovacul Pe-

despre Miinchen

AUSTRALIENII CONDUC
IN „CUPA MONDIALA“ LA GOLE

Tntr-un 
cal de 
echipa 
trecut
formația

Cehoslovaciei și R. F. a Germa
niei. Victoria a revenit tinerilor 
sportivi vest-germanl cu scorul 
de 9—5 (2—0, 4—2,

lurlle au fost înscrise de Tur» 
chetto, Ciccolo și Radlvojevicl 
(autogol).

! 4Oo m liberaml 
Paris, 

a tn-
(1-0)
Cele

CEI MAI RAPIZI CRAUI.IȘTI 
AI EUROPEI

meci Internațional 
fotbal disputat la 
Benfica Lisabona 

eu scorul de 2—0 
Stade Rennals.

Toshack, atacantJohn
al echipei Cardiff City, și 
unu] dintre cei mai buni 
fotbaliști galezi, a 
transferat la F.C. 
pool. Toshack, in 
de 21 de ani, este 
în echipa Țării ' 
dar, 
a putut 
meci cu

> fost 
Liver- 
vîrstă 
titular 

Galilor, 
fiind accidentat, nu 

juca în recentul 
echipa României.

ale învingătorilor audouă goluri
fost marcate de Grâca (min. 23) 
și Nene (min. 57).

La Praga s-a disputat întîlnîVea 
amicală de polo pe apă dintre 
selecționatele de juniori ale

Samsonov

Sperling

4:02,6 GUNNAR LARSSON 
(Suedia*)

4:03,0 Hans Fassnacht (RFG)
4:07,7 Santiago Esteva (Spa

nia)
4:09,9 Aleksandr 

(URSS)
4:10,1 Wolfram 

(RDG).
4:11,1 Vladimir Bure (URSS)
4:12,9 Antonio Correll (Spa

nia)
4:13,5 Andras Hargitay (Unga

ria)
4:13,6 Semen Bellz — Geiman 

(URSS)
4:13,7 Wilfried Hartung (RDG)
4:21,1 EUGEN ALMER (Româ

nia) — locul 26.
4:21,6 MARIAN SLAVIC (Ro

mânia) — locul 32.
•) Record mondial.

LONDRA: ILIE NĂSTASE
TENISMANUL Nr. 6 AL ANULUI

Cunoscutul specialist englez LANCE TINGAY anunță în 
coloanele nu mai puțin renumitei publicații „LAWN TENNIS" 
clasamentul celor mai buni jucători de tenis ai anului :

1. JOHN NEWCOMBE (AUSTRALIA), 2. Ken Rosewall (A- 
ustralia), 3. Rod Laver (Australia), 4. Tony Roche (Australia), 
5 Tom Okker (Olanda), 6. ILIE NASTASE (ROMÂNIA), 7. Cliff 
Richey (S.U.A.), 8. Arthur Ashe (S.U.A.), 9. Andres Gimeno 
(Spania) și 10. Nikola Pilici (Iugoslavia).

După 3 runde

UITUMEN (R.P. MONGOLA)
LIDER IN „INTERZONAL"

JUNIORI
DIN R.D.GERMANĂ

SIBIU, 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). La rnțmai clteva 
zile după meciurile disputate In 
compania Poloniei, IePrecz.er!‘a‘!' 
vele de handbal (juniori și juni
oarei ale tării noastre au susți
nut un nou examen în fața echl 
pelor similare ale R.D. G®."Jia"e’ I.a junioare am avut satisfacția 
consemnării unei victorii cu sco
rul de 9-8 (5—3). Tinerele noa
stre handbaliste au căutat șa 
infirme (și au reușit) comportă
rile din meciurile cu Polonia. Ca 
atare, ele au jucat organizat. în 
apărare (cu mențiune pentru 
portarul Husar), au jucat curajos 
șl în viteză în atac, avînd mai 
mult timp inițiativa. Principalele 
realizatoare : Stamatiu (4), lor- 
dache (2) — România, Michaelis 
(2) — R.D.G. Au arbitrat G. 
Filltip și G. Szdlmoki (Ungaria).

La Juniori Insă, victoria a re
venit oaspeților, la limită : 12—11 

Deșt au pierdut la un gol 
diferență, handbaliștii noștri au 
jucat de la egal la egal cu în
vingătorii, îndeosebi în repriza 
secundă. Dar în fața unei echipe 
cu calități atletice mai bune ei 
n-au putut face mai mult. De 
menționat că scorul a fost de 8 
ori egal șl că handbaliștii noștri 
au ratat două aruncări de la 7 m. 
Principalii realizatori Szabo (4), 
Pecea (2), Volnea (2) — Româ
nia, Iahus. (2), Quoas (2), Mathes 
(2) — R.D.G. Au arbitrat J. Pă- 
sonl și J. Jaworski (Polonia).

R. GHEORGHE

(Urmare din pag. 1)

în plutonul secund. Este cert 
că handbaliștii sovietici nu 
vor rata această ocazie și vor 
încerca să ..dovedească, ceea 
ce de fapt toată lumea știe, 
și anume că locul lor în ie
rarhia mondială este cu totul 
altul.

Prezentînd într-un număr 
anterior echipele Iugoslaviei 
și Ungariei, arătam că ia 
„Trofeul Carpați" ele vor pre
zenta tot ce are mai bun 
handbalul masculin din a- 
ceste două țări. Acum sîntem 
în măsură să afirmăm ace
lași lucru și despre reprezen
tativa R. D. Germane, cea 
pe care echipa României a 
depășit-o în finala C.M. doar 
după două palpitante prelun
giri. Antrenorul HEINZ SEI
LER va alinia Ia Cluj garni
tura completă, avînd drept 
principale atu-uri prezența 
unor reputați handbaliști ca : 
LANGHOFF (31 de ani, 94 
de selecționări — recordman 
în această privință !), ZI
MMERMANN (28—71), GAN- 
SCHOW (25—66), RANDT 
(29—66), ROST (25—65), LA- 
KENMACHER (27-53), GERN- 
HOFER (28—54), portarul 
FRIESKE (30—53) și ROSE

(27—28). Lor li se vor alătura 
handbaliști mai tineri, afir
mați în ultimele 
internaționale : 
HILDEBRANDT,
FLACKE, BOHME,
HOFER și doi portari nu a- 
tît de des văzuți în repre
zentativa R. D. Germane, dar 
care s-au impus net în acest 
sezon VOIGT (de la DHfK 
Leipzig) și WEISS (Dynamo 
Berlin).

Iată dar că nici un fel de 
„impuritate" de ultim mo
ment nu alterează acest mare 
turneu al medaliatelor cam
pionatului mondial, cu parti
ciparea și a altor două puter
nice reprezentative naționale. 
Dincolo însă de acest verita
bil festival handbalistic, pe 
care nu are voie să-l ignore 
nici un amator serios 
sport, „Trofeul Carpați" 
va prilejui și întîlnirea 
noua echipă de tineret a 
rii noastre. Și cum cadeții 
handbalului nostru au dat în
totdeauna culoare competiției, 
să sperăm că tocmai acum, 
în această selectă companie, 
ei nu vor sta cuminți, în 
„banca" lor. în perspectivă, 
deci, o mare competiție spor
tivă,, pe care o așteptăm cu 
firească emoție...

confruntări 
OSTAREK, 

NEILING, 
JANK-

de 
ne 
cu 
ță-

BUENOS AIRES, 13 (A-
gerpres). — La San Isidro 
(în apropiere de Buenos Ai
res) au început întrecerile 
„Cupei mondiale" la golf, 
competiție la care participă 
sportivi din 43 de țări.

După prima zi, pe primul 
Ioc se află echipa 
liei (Bruce Delvin — 
vid Graham — 65)

puncte, urmată de
Vicenzo — 64, Fer- 
— 70) — 134
și S.U.A. (Stockton
Trevino — 70) —

TEANU — 93) totalizează
178 puncte.

MADRID, 13 (Agerpres). — 
Turneul interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca are 
un debut oarecum neaștep
tat. După trei runde Și dis
putarea partidelor întrerupte, 
singurul jucător care a rea
lizat punctajul maxim este 
reprezentantul R.P. Mongole, 
Uitumen, cu 3 puncte (vic
torii la Reshevsky, Naranja 
și Matulovici). Urmează în 
clasament Fischer (SUA) — 
21/» puncte, Gheller (URSS),

Uhlmann (R.D. Germană) și 
Larsen (Danemarca) cu cite 
2 puncte.

Rezultate din partidele în
trerupte _ 
king ‘A—%; i 
Uitumen 0—1;
Gligorici 1—0 , 
Larsen «A—

1—0;

0—1 ; Reshevsky —
Vi—'îi.

Mecking 
Portisch 
Gligorici 
Rubinetti

Polugaevski—Mec- 
Matulovici — 

Uhlmann — 
Jimenez — 

Ghelleir — 
Minici — 

Sutties —

Austra-
66, Da— 
cu 131
Argen-

tina (de
nandez 
puncte
— 67,
137 puncte.

Formația României
(TOMIȚA — 85 și MUN-

5 minute fatale hocheiștilor polonezi

ECHIPA R.F.G. VA JUCA ÎN GRUPA A
Cel de al doilea meci de baraj 

pentru grupa A a C.M. de hochei, 
desfășurat la Lodz in fața a pes
te 8000 de spectatori intre selec
ționatele Poloniei și R.F. a Ger
maniei, s-a încheiat cu o verita
bilă lovitură de teatru. In min. 
55, hocheiștii polonezi — invinși 
cu 4 zile înainte la Miinchen cu 
6—3 — conduceau cu 4—0, aviud 
calificarea în buzunar, ultimele 
300 de secunde ale jocului le-nu 
fost insă fatale. La capătul unei 
adevărate furtuni la. poarta lui

Tkacz, rînd pe rînd, Lorenz (min. 
56), Hanig (56), Philipp (57) și 
Hartelt (59) au înscris de 4 ori 
pentru selecționata vest-germană, 
restabilind egalitatea pe tabela 
de marcaj după o situație ca și 
compromisă.

Pînă în acel moment, hoche- 
iștii polonezi manifestaseră o u- 
șoară superioritate, concretizată 
prin înscrierea celor 4 puncte de 
către Komorski (min. 4), R. Go- 
ralczyk (20), F. Goralczyk (29) și 
Bialnicky (33). Nu este mai puțin

adevărat Insă, că Ia primul gol 
formația vest-germană avea patru 
jucători de cîmp pe gheață, iar 
la următoarele două, doar trei, 
și că tn repriza secundă Toni 
Kehle (cel mal bun portar al În
trecerilor grupei B desfășurate 
anul acesta la București) s-a ac
cidentat și a fost Înlocuit. Cu 
rezultatul de 4—1 (0—2, 0—2, 4—0) 
selecționata R.F. a Germaniei to
talizează un golaveraj de 1,0—7, 
care 6 califică In grupa A.

• ultimele știri»ultimele știri* [ultimele
LOTUL

PENTRU
DE RUGBY AL

MECIUL DE LA
asearăPrlntr-o telegramă sosită

Pe adresa R.F. Rugby, federația 
franceză de specialitate anunță 
lotul de jucători pentru tradițio
nala intllnire de rugby 
cele două țări, ce 
la 29 noiembrie, la

Villepreux (Stade 
Bourgarel (Stade

dintre
Va avea loc 

București :
Toulousain),
Toulousain),

Trillo (Begles), Cantoni (Be
ziers), Berot (Stade Toulousain), 
Pebeyre (Vlchy), QuilUs (Nar- 
bonne), Dauga (Mont de Marsan), 
Lux (Tyrosse), Vlard (Narbonne), 
Le Droff (Auch), w. Spanghero 
(Narbonne), Azarete (Șt. Jean de 
Luz), Benesis (Narbonne); Ira- 
cabal (Bayonne); rezerve —

FRANȚEI
BUCUREȘTI»

Yachvill (Tulle), Ros (Narbon- 
ne), Ugartemendia (St. Jean de 
Luz), Barrau (Beaumont) șl Cau 
(Tarbes).
• Lotul rugbyștilor francezi va 

sosi tn Capitală la 27 noiembrie. 
Este așteptată, de asemenea, și 
venirea a peste 300 de suporteri 
ai reprezentanților Cocoșului 
Galic.

TURNEUL OPEN 
DE LA PARIS

Turneul de tenis open de 
Paris a programat sferturile 
finală ale probei de dublu, 
zultate tehnice : Rosewall, '___
zales — Richey, Franuloviei 6—7, 
6—3, 6—3; Carmichael, Drysdale 
— Barthes, Pilici 7—6, 6—7. 6—3: 
Okker, Riessen — Ashe, Ralston 
3—6, 6—3, 7—6.

Javier de ia Torre, antrenor al 
echipei Guadalajara, a rost nu
mit director tehnic al echipei 
naționale de fotbal a Mexicului, 
în locul lui Raul Cardenas, care 
a condus forriiația mexicană la 
ultimul campionat mondial.

ta 
de 

Re- 
Gon-

Redacția ?i admlnlitia|ta i it>, Va»He Bonta na. 16) telefoane) centrala 11100$, tec (ie corespondenți 115100, Interurban 72 (J 286) telex 1 ipvrtrom
--------- ---------------------—asF

buo, 130. Tiparul 1 I. P, „Informația", București


