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START IN CEL MAI IMPORTANT
TURNEU INTERNAȚIONAL DE HANDBAL

MASCULIN AL ANULUI
Laborioasa activitate a comisiei de organizare 0 Echipele oaspete au sosit cu efectivele 

complete 0 Arbitrii din Cehoslovacia și Polonia prezenți la Cluj 0 Biletele s-au epuizat
CLUJ 16 (prin telefon de la 

trimișii noștri). Una dintre 
cele mal mari competiții con
tinentale ale handbalului mas
culin din acest an va începe 
.peste puține ore în Sala Spor
turilor. Evenimentul nu poate 
trece neobservat nici pentru 
cel mai... grăbit vizitator al 
acestui vechi și mare centru 
universitar al țării. Peste tot 
te întâmpină afișe mari. Postul 
local de radio ca și ziarul 
„FĂCLIA* au informat perma
nent pe toți cei interesați asu
pra programului, oferind amă
nunte și știri, despre pregăti
rile în vederea organizării în 
cit mai bune oondițiunl a celei 
de a Xî-a ediții a „Trofeului 
Carpați"»

Este o dovadă grăitoare că 
activitatea comisiei de orga
nizare a fost laborioasă. Des
pre munca acestei comisii ne-a 
spus citeva cuvinte tov. N.

MUREȘAN, președintele CJEFS 
Cluj : „Orașul nostru găzduiește 
pentru a patra oară întrecerile 
acestui trofeu și, putem a fir-

Astăzi se dispută urmă
toarele jocuri :

16,45: România A 
România tineret

18,00: U.R.S.S. — 
garia

19,15 : R.D.G. — 
slavia

Un-

lugo

I
nia, avem o oarecare experien
ță. Cunoscind insă participarea 
mai mult decît selectă de la 
această ediție, ne-am înzecit 
eforturile și am pus totul la 
punct. Vă pot asigura că parti-

„TROFEUL CARPAȚI
PRIMUL PAS AL ECHIPEI ROMÂNE

PE DRUMUL SPRE J.O. OE LA MUNCHEN
Opiniile antrenorului federal Nicolae Nedef

în orașul de pe malurile So
meșului, printre amatorii de 
sport, cuvîntul de ordine esta 
acum cel care definește un sport 
foarte popular în țara noastră : 
HANDBAL. Se discută cu lux 
de amănunte ultimele informații, 
se fac aprecieri asupra șanselor 
echipelor participante la cea de 
a Xl-a ediție a „Trofeului Car
pați" și, mai ales, sînt urmărite 
cu interes pregătirile pe care le 
efectuează handbaliștii români, 
aflați de cîtva timp la Cluj. 
Ne-am numărat și noi printre 
cej ce au avut posibilitatea de a 
asista la unul din ultimele an
trenamente ale handbaliștilor noș
tri și, lesne de înțeles,' nu am 
putut rezista tentației de a dis
cuta cu antrenorul federal prof. 
NICOLAE NEDEF.

— Cum merge echipa ? — a 
fost, firească, prima întrebare.

— Ne aflănt abia la începutul 
sezonului competițional de iarnă. 
In vederea numeroaselor și difi
cilelor dispute pe care selecțio
nata noastră Ie va susține in 
acest nou sezon am avut, pină 
in prezent, o perioadă destul de 
scurtă de pregătire, mai ales

dacă ținem seama de faptul că 
este vorba despre realizarea unei 
acomodări cu sala, după un bo
gat program în aer liber. In plus, 
omogenizarea lotului are nevoie 
de mult mai multe zile ! Să nu 
uităm că Oțelea, Nlca, Dincă uu 
mai sînt azi în reprezentativă șl 
că în locul lor vom incerta să 
titularizăm pe BOTA, DAN. MA
RIN și BIRTOLOM. Vedeți, dar, 
cite probleme avem tn față și — 
repet — timpul a fost scurt, tare 
scurt...

— După cum se vede nu prea 
sîntețb optimist...

— Nu este vorba de a fi 
timist sau pesimist. Aci 
că este necesar să privești
crurile cu luciditate. Situația Io
tului nostru v-am expus-o suc
cint. tn comparație cu handba- 
liștii români, oaspeții au avanta
jul, mă refer la handbaliștii din 
R. D. Germană, Iugoslavia șl Un
garia, de a fi participat la cîte-

on- 
cred 

lu-

Hrisfache NAUM

(Continuare în pag. a 2 a)
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I TROFEUL HANDBALULUI I
I
1
i D efinițiu poate fi mai amplă sau mai sugestivă, I 

cu tente strict tehnice sau cu nuanțe publicistice I

I
mai pronunțate. Cert este însâ câ, în limitele 
unui vocabular specific, handbalul râmîne, sim
plu, un joc sportiv. în ultimă instanță un spoit 
cu atribute atrăgătoare, dintre care dinamismul,

spectaculozitatea, abundența golurilor sau a suspensuri- 
lor ce plutesc deasupra arcului de cerc care „protejează" 
poarta nu sînt singurele; cu caracteristici accesibile ce 
i-ou înlesnit cucerirea unei notorietăți pe cale de a deveni 
absolut universală.

Pentru noi handbalul înseamnă, însă, ceva mai mult. 
El este sporiul unor împliniri ce le-am dori unanim vala
bile pentru întreaga activitate sportivă din țara noastră. 
Victoriile repetate ale handbaliștilor români, ingeniozi
tatea în găsirea celor mai rentabile soluții (pe plan mate
rial, dar și tehnic) de organizare a calendarului intern, 
emulația existentă printre cadrele tehnice, inovațiile tac
tice viabile cu productivitate în victorii sînt azi lucruri 
cunoscute și apreciate — spre cinstea întregului activ 
federal și local — chiar și dincolo de hotarele țării. 
Handbalul românesc constituie, așadar, împletirea unor 
eforturi gîndite cu pasiunea și capacitatea creatoare a 
tuturor celor ce s-au raliat sufletește nucleului de oa
meni care aU zidit, modest, acum mai bine de 20 de. ani,, 
temelia succeselor de azi.

Și printre succese, poate la fel de semnificativ ca pres
tigioasele victorii înscrise în palmaresul handbalului ro
mânesc, se numără și unul ce poartă numele de «Trofeul 
Carpați* — o competiție tradițională, cu renume, a cărei 
organizare Se înscrie anual ca element mai mult decît 
pozitiv în bilanțul activității, acestui sport. Simplul fapt 

Icâ în turneul masculin, de pildă, car» începe azi la Cluj, 
sînt prezente primele trei echipe clasate la ultima ediție 
a C.M. este de la sine grăitor în c» privește cota pres- 

Itiaiului internațional, ai. handbalului românesc. A devenit 
o" onoare primirea invitației de a. participa la «Trofeul 
Carpați*, al cărui program se definitivează cu mult îna- 

Iintea startului,, modificările, determinat» de absențe anun
țate în ultimul moment, fiind practici necunoscute orga
nizatorilor. Să mai precizăm că arbitri din diferite țâri
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cipanțiî vor dispune de cele 
mai bune condiții nu numai 
pentru a se întrece, ci și pen
tru a-și utiliza în mod cit mai 
plăcut timpul liber”.

La Cluj au și început să so
sească primii oaspeți. Mai gră
biți, cei dinții care s-au în
scris pe listele hotelului „Na
poca", unde vor fi găzduiți toți 
participant, au fost cei patru 
arbitri de M.peste hotare :

JINDRICH și ELEMER OROSZ 
(Cehoslovacia), J. JAWORSKI 
și J. PASSON (Polonia). Lor li 
s-a adăugat un masiv grup de 
cavaleri ai fluierului români : 
V. Sidea. C. Căpățînă, V. Co- 
jocaru, P. Cîrligeanu, V. Pe- 
lenghian și D. Purică. în cursul 
zilei de luni au înoeput să vină 
și echipele participante. La ora 
11 au sosit cu avionul, venind 
din București, unde au petrecut 
o noapte, handbaliștii din R.D. 
Germană, iar peste citeva ore, 
pe aeroportul orașului a ate
rizat și avionul cu selecționata 
Uniunii Sovietice. După-amiază. 
un elegant autocar a adus de 
la Belgrad reprezentativa Iugo
slaviei. Un prim și îmbucură
tor amănunt: nici o absență 
notabilă, loturile prezentînd tot 
ce are mai bun handbalul din 
țările respective. Ultimii sint 
așteptați să sosească jucătorii 
maghiari, care vor ajunge în 
Cluj în cursul nopții de luni 
spre marți.

Deci, pe scurt, totul este gata 
de start. Singura problemă rg- 
mine aceea că amatorii de sport 
din Cluj nu mai găsesc bile
te. . .-

• Călin ANTONESCU
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TURNEUL ECHIPEI

BRAZILIENE CURITIBA

IN JARA NOASTRĂ
\

PRIMUL MECI, ÎN COMPANIA
RAPIDULUI, LA BUCUREȘTI

Cunoscuta echipă 
Curitiba iși începe 
noiembrie turneul 
noastră, evoluînd 
rești, în compania 
Rapid.

braziliană 
marți 24 
în țara 

la 3ucu- 
formației

Tn ziua de 26 noiembrie, 
fotbaliștii brazilieni vor sus
ține un al doilea meci, cu 
o altă echipă din divizia A 
care urmează a fi desem
nată.

LA
CONCURSUL

DOTAT
CU

CUPA

MARGINALII

„Cupez 
ținut 

aer d- 
105

Decebal Cim- 
peanu (Steagul 
roșu Brașov) ciș- 
tigătorul 
Sportul" a 
mingea în 
proximativ 
minute, realizîrid 
circa 136 de lovi
turi în 60 sec.

De la jonglerie la fotbal
• NU RĂNIȚI CANDOAREA ADOLESCENTEI! a a

Prima ediție a concursului de 
jonglerie cu balonul pentru mi
cuții jucători (13—16 ani) inițiat 
și organizat de către ziarul nos
tru, în colaborare cu Federația 
de fotbal, a fost o reușită în 
toate sensurile. De la animația 
trezită în rîndul copiilor și ju
niorilor mici, în rindul părin
ților și antrenorilor de la Cen
tre, pină la interesul publicu
lui, sensibil la orice spectacol 
de virtuozitate tangențial cu 
fotbalul, toate reacțiile au con-

INVITAȚII 
PENTRU ȘAHIȘTII

ROMÂNI
adresa Federației ro
de șah sosesc nunie- 
invitații de partici- 

la turnee internațio-

PROPUNEM FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BOX

Gala revanșelor
• Cine n-ar vrea să revadă partidele 

Dumitrescu ■ Pometcur Cuțov - Dobrescu,
Stumpf - Năstac ?

în dorința de a anima sezonul pugilistic, ziarul Sportul 
propune federației de specialitate organizarea unei «nari 
reuniuni de box pe care s-o numim, firește, numai din conside
rente publicitare, GALA REVANȘELOR.

Reuniunea ar pjitea avea 
loc la București, în a doua 
parte a lunii decembrie (în 
funcție de disponibilitatea să
lii Floreasca), cu un program 
în care ar trebui să figu
reze trei categorii de întîl- 
niri.

In primul rînd, revanșa 
absenților. Adică, meciurile : 
Ciucă — Gruiescu și Monea
— Cîmpeanu,

In al doilea rînd, revanșa 
campionatelor, cu următoa
rele meciuri, din care se 
poate alege la discreție : Du
mitrescu — Pometcu, Ncdel- 
cea — Stanef, Cuțov — Do
brescu, Stumpf —- Năstac.

In al treilea rînd, ar pu
tea fi luată în considerare
— după foarte numeroasele 
turnee pe care le-au făcut 
boxerii noștri anul acesta în 
Iugoslavia — INVITAREA 
CÎTORVA BOXERI IUGO
SLAVI DE VALOARE, pen
tru revanșe cu Hodoșan, I’ă- 
pălău, Antoniu Vasile, Ma- 
geri etc.

Ziarul „SPORTUL" este 
gata să susțină o asemenea 
acțiune în interesul boxului 
și al spectacolului sportiv.

ION MONEA
Crede cineva că o aseme

nea gală ar putea să nu fie 
interesantă ?

VITALITATEA
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

așteaptă asemenea solicitări tu o nedisimulată emoție, 
socotindU-leun semrt evident de prețuire a calităților lor? 
Sau să reamintim că de fiecare dată. «Trofeul Carpați" 
a atras, ca observatori, reputați tehnicieni din țări ale | 
căror reprezentative nu-și disputau șansa în competiție ? | 
Sînt argumente în plus, sînt dovezi elocvente că această 
competiție poate fi numită continentală, contribuind di
rect la pWpășitea handbalului românesc — ale cărui re
prezentative n-âu cîștigat întotdeauna trofeul I — și a 
celui europOari, care — tn schimb — d reușit să facă I 
mereu un pas înainte prin oxigenarea valorilor tehnice | 
și tactice, realizată în această mare întrecere sportivă, 
prin ireproșabila ei organizare, prin plusul de populari- I 
tate astfel obținut*

1. MITROFAN
.'K-

I

I

Pe 
mâne 
roase 
pare 
nale pentru jucătorii și ju
cătoarele din țara noastră. 
Astfel, V. Ciocâltea, după 
„barajul" cu Gheorghiu va 
evolua la Tunis, intr-un 
concurs tradițional. „Memo
rialul Habib Kahia”.

Theodor Ghițeseu va par
ticipa Ia Itumeul do la 

Reggio Emilia, Paul Voicu- 
lescu la Csacak, in Iugos
lavia, unde va încerca cea 
de-a doua notă de maestru 
internațional. Iar juniorul 
N. Doroftei Ia o competiție 
în Cehoslovacia.

F. R. S. urmează să se 
decidă asupra jucătoarelor 
care ne vor reprezenta Ia un 
puternic turneu feminin în 
Uniunea Sovietică și la Cupa 
campioanelor europene. la 
Vr. Banja, în Iugoslavia.

firmat utilitatea unor astfel de 
concursuri și «regretul că ele 
au început să se țină abia a- 
cum.

Cineva mai puțin avizat s-ar 
putea întreba dacă manevrarea 
rafinată a balonului, ținerea 
lui în aer cu toate segmentele 
admise de regulamentul jocului, 
au legături directe cu tehnica 
fotbalului, dacă acești virtuozi 
jongleri sînt azi niște minia
turi ale unor buni fotbaliști de 
mîine. Fără îndoială că da. 
Ei ajung capabili să facă ce vor 
cu mingea, învățînd și pregătin- 
du-se pentru fotbal ; acumu
lările din antrenament le per
mit să devină jongleri și nu 
vreo pregătire specială . făcută 
— în sine — artificială și străi
nă de intimitățile jocului. Din 
referirile antrenorilor, toți fi- 
naliștii sînt buni _ jucători . în 
echipele lor de pitici și juniori 
mici. Abilitatea de a ține min
gea în aer, cu mii de lovituri 
este o expresie indirectă a ta
lentului și capacității tehnice, 
a viitorului fotbalist. Desigur, 
realizările de acest gen la 
vîrsta aceasta nu sînt garanții 
că vor ajunge valori fotbalisti
ce deosebite. împlinirea lor mai 
depinde și de alți parametri, 
precum și de corectitudinea pro
cesului de evoluție.

Cei 18 concurenți văzuți du
minică pe stadionul Republicii 
sint un argument al harului 
excepțional pentru fotbal, ma
nifestat de către foarte mulți 
copii de la noi. Și dacă mulți 
dintre ei nu ajung jucători, 
sau dacă nu devin mari fot
baliști, incriminată nu poate
ătlIIlllllllllItlIIIIIIIIIHO

fi lipsa de talent, ci climatul 
fotbalului nostru, care plafo
nează și veștejește ulterior a- 
ceastă zestre nativă.

In altă ordine de idei. Mir
cea Foamete, reprezentantul 
clubului F.C. Argeș (7 416 p) a 
apărut în clasament pe ultimul 
loc, cu mențiunea „in afara 
concursului". Să explicăm. Zia
rul nostru a menționat în re
gulamentul concursului că uu 
sînt admiși decît juniori mici, 
născuți pînă în anul 1954. Mir
cea Foamete, băiat foarte do
tat și fin tehnician, e născut 
insă în anul 1953. Parlicioarea 
lui era, de la început, exclusă 
prin neîncadrarea In prevederile

Remus BOGDAN

(Continuare tn pag. a
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Zceustă toamnă bucureșteană, cu zile senine și călduroase, constituie o invitație la o rod
nică 'dctivitâte sportivă în aer liber. Instantaneul nostru, realizat de fotoreporte
rul tit^goț Ned^îi) a surprins un moment de la o lecție de educație fizică, desfășurată în

Kl-a « Eiceulu» ,1. b. Garagiale" din Capitală

«• Cineva ne-a reproșat
S că idilizăm. Ce garanții ” 
S oferă un dramaturg bel- “ 
“ gian și pe deasupra și
S simbolist 3 — ni s-a re- " 
X plicat. Ei bine, pe vre- — 
“ mea cind scria celebra S 
“ „Viață a albinelor", pe 5 
— la începutul secolului, « 
■> Maeterlinck devenea — S 
£ potrivit spuselor Iui Gi- “ 
Z raudoux — campion de — 
“ haltere ! Cit . despre » 

<j Montherlant, ultimul S 
■S bard romantic al ado- " 
£ leseenței sportului, flori- « 
“ legiul e inepuizabil. “ 
jj Pentru autorul „Olfm- î 
S picelor" (cu a căror tra- “ 
S ducere H. Grămescu ne ~ 
J tot amenință de mult) 2 
«• stilul boxului, „un a- Z 
S numit agregat de vigoa- “ 
£ re, de precizie și de • 
J concizie”, ar putea fi ș»
• „un perfect stil de via- » 
S ță.‘ stilul net și elevat". " 
S Pentru a-1 crede p«
• Montherlant nu e ne-
“ voie, firește, de concesia £ 
■ semigreului Marin Con- S 
S stantinescu. “
3 VICTOR BANC1ULESCU ~ 
țiiiiiiniiiniuiiitiittmi?

Este știut că, prin LEGEA CU PRIVIRE LA DEZ- 
, VOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT, diferite organe și organizații de 

stat și obștești au primit importante atribuții în reali
zarea sarcinilor încredințate de partid mișcării sportive. 
Ziarul nostru a subliniat deseori aportul pe care aceste 
organizații, ministere sau departamente l-au adus, de 
la apariția Legii, la îndeplinirea obiectivelor privind dez
voltarea activității de educație fizică și sport. De data 
aceasta ne-am propus să întreprindem o investigație în 
sectorul extrem de important, dar, din păcate, mai puțin 
cunoscut al sportului din cooperația meșteșugărească. 
Ne-au ajutat la dezbaterea acestei teme, în cadrul unei 
mese rotunde, activiștii Oficiului pentru educație fizică 
și sport din cadrul UCECOM : OCTAVIAN TUHAI — 
șeful Oficiului, VASILE IONESCU, GEORGE ALEXAN
DRU, AURELIAN MATEAȘ și CONSTANTIN UDRESCU 
— instructori centrali, care au răspisns cu amabilitate 
solicitării redacției noastre de a schița bilanțul sportu
lui din cooperația meșteșugărească și, pe cit posibil, de 
a oferi concluzii cu putere de generalizare și în alte 
domenii ale mișcării sportive.

REZOLVĂRI ORGANIZATORICE DE ESENȚĂ
înainte de a contura peri

metrul sportului din cooperația 
meșteșugărească ni se pare 
important să subliniem citeva 
rezolvări de esență pe plan 
organizatoric și în ceea ce pri
vește încadrarea sportului în 
activitatea obișnuită a coope
ratorilor. SPECIFICUL acestui 
sector — existența unor nume

roase unități mici, răspîndite 
la mari distanțe — a creat de 
la început dificultăți evidente. 
Soluția MENȚINERII ASOCIA
ȚIILOR TERITORIALE s-a do
vedit a fi, neîndoielnic, ce»

(Continuare în pap. » l-a)

AZI, IN SALA FLOREASCA

UN NOU RECITAL DE TENIS DE MASĂ
JUCĂTORII ROMÂNI Șl CHINEZI ÎN TURNEELE INDIVIDUALE

Din nou îhjfîlnire cu maeș
trii paletei din R.P. Chineză. 
La Raia de astăzi (de la ora 
15) de la Floreasca, spectato
rii vor viziona numeroase 
meciuri, unele mai interesan
te . ca altele. Este vorba de 
turneele individuale masculi
ne si feminine. în primul 
vor participa die opt jucă
tori chinezi si tot atîția ro
mâni (Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe, Stclian Nicolae, 
Silviu Dumitriu, Adalbert 
Rethi, Aurel Ovanez, Sergiu 
Luchian si Virgil Sîndeanu). 
Turneul masculin se va des
fășura pe două grupe a cite 
opt sportivi.

întrecerea feminină va a 
duce în fata meselor 10 ju
cătoare, șapte reprezentante 
ale R. P. Chineze și trei ro
mânce : Maria Alexandru, 
Carmen Crișan și Eleonora 
Mihalca.

Toate partidele se vor 
idisiputa după formula „cel 
mai bun din trei seturi".

Interesant de remarcat că, 
fiind vorba de o competiție 
gen turneu, se va juca con
form sistemului fiecare cu 
fiecare. Deci, publicul va a- 
vea ocazia să urmărească nu 
numai meciuri între sportivii' 
oaspeți si cei ai țării gazdă 
ci și între competitori repre
zentând aceleași culori, adică 
jucătorii chinezi se vor în
trece între ei. La fel, vor 
avea loc meciuri și între 
români.

Prin urmare, iată alte 
puncte de atracție ale con
cursurilor de azi ți de mime

Ciuan Tze-tun, unul dintre cei. mai buni jucători de tenis de 
masă a’ lumii, va evolua astăzi și . mîine în sala Floreasca.

Foto : Dragoș NEAGU

(cind turneele continuă, în 
program figurînd și o nouă 
întâlnire între reprezentativele 
feminine și masculine ale 
celor două țări).

★
Ieri a sosit și cel de al 

doilea grup al loturilor R.P. 
Chineze : Pan Ci-can, condu
cător adjunct al delegației,

Facultății de

sparturi a institutului de E- 
ducatie Fizică din Pekin, 
Van Ci-lian — antrenor, ju
cătoarele Lin Hui-cin, Cen 
Min-ci, Cian Li și jucătorii 
Li Fu-iun, Cian Si-lin, Si En- 
din și Van Ven-hua. Toți a- 
cești sportivi împreună cu. 
componentă primului . grup 
vor evolua azi și mîine la 
Flarețțsca.
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TINERI FĂRĂ AMBITIEF VOLEI
„5 ACTUALI INTERNAȚIONALI JOACĂ LA AKADEMIK," 

declară arbitrul V. Cadar, prezent la meciul sofloțllor cu C. F. Alep
în scurtul popas făcut în 

Gara de Nord de către ar
bitrul internațional Vasile 
Cadar care a condus la So
fia meciul Akademik — C. F. 
Alep (ta cadrul primului tur 
al C.C.E. la baschet, mascu
lin), am putut afla de la 
acest apreciat cavaler al flu
ierului o serie de amănunte 
despre formația bulgară, a- 
propiata adversară a forma
ției DiBamo București în tu
rul al doilea al competiției.

— Ce ne puteți spune 
despre desfășurarea me
ciului ?

— Sirienii au rezistat doar 
10 minute, după care bas- 
chetbaliștil de la Akademik 
au făcut o adevărată demon
strație, cîștigînd la un scor 
concludent; 112—68. Campi
oana Bulgariei posedă un lot 
deosebit de valoros, în com
ponența căruia i-am remar
cat pe Golomeev (2,02 m), 
Peicev (2,02 m), Filipov (1,84 
m), Sahanikov (1,85 m) și 
Jankov (1,94 m) care au fă
cut parte din reprezentativa 
țării vecine chiar în această 
toamnă, cu prilejul Balcania
dei de Ia București. în par
tida cu C. F. Alep, Peicev 
a înscris 27 p, Golomeev 21 
p și Jankov 16 p. Foarte 
bine a jucat și Barzakov, au
torul a 24 de puncte.

— Prin prisma evoluției 
echipei Akademik, cum 
priviți întâlnirea dinamo- 
viștilor bucureșteni din tu
rui al doilea al C.C.E. ?

■— Sportivii români vor a- 
vea o misiună foarte difici
lă. Akademik are individua
lități de certă valoare, dato
rită cărora poate practica un 
joc variat și eficace. în apă
rare, folosește zona 2—3, al-

i

ternată cu presingul pe tot 
terenul. Prin jucători! înalțl, 
în special Peicev și Golome- 
ev, Akademik domină panou
rile șl lansează cu regulari
tate contraatacuri în care ex
celează Jankov, Barzakov și 
Todorov. în atacul pozițio
nal, sub coș, acționează Pei
cev, iar ta colțul stîng Go- 
lomeev, care are o mare va
rietate și precizie în arun
cările la coș. Această așe
zare facilitează pătrunderile 
individuale (uneori forțate) 
ale celorlalți jucători care, 
la rîndul lor, încearcă cu suc
ces coșul de la semidistanță. 
Valoarea formației bulgare a 
fost subliniată și de colegul 
meu de arbitraj, iugoslavul 
Jaksici, care mi-a declarat că 
dacă Akademik va trece de 
Dinamo, poate ajunge chiar 
în finala C.C.E. în sfîrșit, un 
ultim amănunt: sala Kimi- 
nița din Sofia a cuprins cir
ca 2 000 de spectatori, majo
ritatea studenți, care au fă
cut o galerie susținută echi
pei Akademik.

Remarca Joc de slabă 
valoare tehnică, presă
rat cu multe greșeli și 

cu aruncări !a coș ratate" a 
devenit îngrijorător de frec
ventă tn actualul campionat 
divizionar de baschet, ți la 
băieți ți la fete. Rar» au 
fost meciurile care să me
rite calificative favorabile la 
capitolul nivelului tehnic, 
deși multe întîlniri s-au bucu
rat de aprecieri pozitive a- 
tunci cînd a fost vorba de 
echilibrul întrecerii, de com
bativitatea jucătorilor. Dar, 
una este ca o partidă să fie 
interesantă prin 
potențialului de 
totul alta este 
nică a unui joc. 
de aici pornește

De ce este scăzut nivelul 
tehnic ? S-ar putea spune că 
din cauza numărului neco
respunzător de antrenamente, 
a volumului insuficient și a 
intensității scăzute. Ceea ce 
ar fi o cauză, dar nu cea de
terminantă, deoarece, mai cu 
seamă în ultima vreme, se 
constată o simțitoare îmbu
nătățire în această privință. 
Adevărul trebuie căutat mai 
tn profunzime, mai precis a- 
colo de unde vin elementele 
promovate în formațiile divi-

apropierea 
luptă și cu 
latura teh- 
$i, de fapt, 
totul.

donare, adică tn secțiile de 
juniori ale eluburllor ți ale 
școlilor sportive. fiți tineri 
baschetbaliștî an ajuns tn 

de bază dl unei echipe 
tmediat după ce au depășit 
vlrsta junioratului ? fl pu
tem număra pe degete. Nu 
mai avem valori ca Folbert, 
Fodor, Nedef, Albu, Diaco- 
nescu, Novac, Anca Raco- 
viță, Ecaterina Savu ș.a. care 
la 17—18 ani (și chiar mai 
tineri) erau titulari tn divizia 
A (și chiar tn reprezenta
tiva țării) și aceasta nu pen
tru că nu ar exista elemen
tul uman, ci pentru că mun
ca de instruire la vlrsta res
pectivă lasă de dorit, ambi
ția tinerilor este ca și inexis
tentă. Pornind de la această 
idee, ne dăm seama de ce 
valoarea tehnică a celor mai 
multe întîlniri divizionare 
este mediocră șl chiar sub
mediocră. „Noul val" impune, 
din păcate, această constata
re, și nu pentru prima dată. 
Oare tinerii jucători nu au 
de loc ambiția de a se ve
dea printre cei mai buni, 
printre baschetbaliștii apre- 
ciați nu numai pentru talie, 
ci și pentru valoarea lor in
trinsecă 7

SUITA SURPRIZELOR, ÎN DIVIZIA A

„M-A DEZAMĂGIT
REVEDEREA

CU BASCHETUL NOSTRU"
După mulți ani de ab- 

•ență din sălile de baschet 
din țara noastră» am reve
nit ca spectator pentru a 
urmări întrecerea divizio
narelor, în rîndul cărora 
mai evoluează și acum unii 
dintre foștii mei adversari 
(n.r. autorul acestor rînduri 
a făcut parte din echipa 
Steaua, pe vremea cînd a- 
ceastA a cuoerit, ani de-a 
rîndtu, titlul de campioană 
națională). Am așteptat cu 
nerăbdare revederea cu e- 
chipele noastre fruntașe, dar 
sint complet dezamăgit. Dez
echilibrul valoric dintre for
mații, penuria elementelor 
de real talent, lipsa de fan
tezie, sărăcia procedeelor 
tehnice m-au impresionat 
neplăcut. Rareori am văzut 
jucători „cți coș de la dis
tanță", ceea ce știm cu toții, 
face deliciul acestui sport. 
Prea puțini sînt jucătorii 
tineri care să sc apropie ca 
valoare tehnică de cei mai 
buni dirt anii în care prac
ticam baschetul. Regretul 
față de această stare dc 
fapt este sporit de numărul 
mic al spectatorilor. Dar, 
cum să mai vină tineretul 
Ia baschet cînd nu are ce 
vedea ?

TEODOR NF.DELEA 
maestru al sportului

Viciu, un tehnician fin, coșgeterul campionatului trecut și al 
celui actual, un exemplu de disciplină și dăruire pentru tinăra 

generație de baschetbaliștî
Foto I V. BAGEAC

Rubrică redactată de

D. STANCULESCU

GR. AVACHIAN DIN NOU
După o absență de mal 

bine de o lună de zile, în 
care a funcționat ca antre
nor al formației vest-germa- 
ne Miinchen 1860, apreciatul 
nostru antrenor Grîgore Ava
chian s-a înapoiat în Capi
tală și a preluat conducerea 
tehnică a echipei masculine 
Rapid București. In perioa
da in care a activat la 
Miinchen 1860, Gr. Avachian 
a reușit să-i aducă pe bas- 
chetbaliștii miinchenezi pelo-

IA „XIRMA" RAPIDULUI
cri al treilea !n seria Sud fl 
campionatului R, F. a Ger
maniei, primele două locuri 
fiind deținute, în ordine, de 
Giessen și U.S.C. Miinchen.

ȚInind seama de situația 
precară a rapidiștilor în cla
samentul diviziei A, reveni
rea antrenorului Gr. Ava- 
chian este binevenită și spe
răm că ea se va face sim
țită intr-un viitor cit mal 
apropiat

(Urmare din pag. 1)

va turnee internaționale, care 
le-au permis să-și Intre în 
bmînâ“. De aceea, roadele pre- 
Kătirilor efectuate de noi pm» 
«cum le vom vedea abia în et1' 
pa a Il-a a turneului, după par
tida cu reprezentativa Ungariei.

— Ați amintit de pregătirile e- 
fectuate pînă în prezent. In mod 
precis. In ce au constat ele ?

— Clujul a fost ca întotdeauna 
— nu ne aflăm pentru prima oara 
•ej t — o gazda primitoare pen
tru uoi. Ne-ain bucurat de con
diții optime de antrenament, cu 
excepția ultimelor zile, cînd, in
dependent dc voința Inimoșilor 
activiști sportivi din acest oraș, 
programul nostru a suferit unele 
perturbări din cauza organiză
rii In Sala Sporturilor a campio
natelor de gimnastică ale Ju
niorilor, Alt oraș nu se gașca .... 
Parca tn Orașul Gheorsrbe Ghcor- 
gliiu-DeJ există chiar 
te condiții speciale 
tinerii gimnaștl ? Tn _ 

Eîce sî ne-am ocupat in 
deosebit de omogenizarea 
mației. Am disputat și 6 
ciuri de verificare : 3 cu 
d« tineret, 1 
ț»« »• V-l« •U.VWWM**» »-T ----- -
cizez că în aceste ultime două 
partide jucătorii de la Steaua 
au evoluat în echipa lor. ajutând 
In acest rel formația noastră cam
pioană tn pregătirile pe care le 
efectuează în vederea partidelor 
din C.C.E. Au fost meciuri dc an
gajament. pentru că am dorit 
să facem o verificare cit mai se
rioasă.

— sperăm că nu aveți’ acci
dentați ?

— Nu. Doar MOLDOVAN. RO- 
ȘESCU și COASA sint sub su
pravegherea medicului, însă este 
aproape sigur că ei vor juca în 
cadrul turneului.

— Pentru că a venit vorba de

crea- 
pentru 

Am insistat asupra pregătirii fi- 
mod 
for
me- 

-_ lotul
- cu Universitatea Cluj 

și 2 cu Steaua. Aș dori să pre-

„VETERANII" BASCHETULUI 
TIMIȘOREAN DIN NOU IN ARENĂ

Cu prilejul manifestațiilor 
sportive organizate în cadrul 
semicentenarului Politehnicii 
Timișoara, două echipe de „ve
terani” ai baschetbalului din 
localitate, reprezentând tot atâ
tea generații, au oferit un fru
mos spectacol în sala Olimpia. 
Meciul, deși nu s-a desfășurat 
în ritmul specific acestui joc 
sportiv, a plăcut datorită corec
titudinii execuțiilor tehnice și 
puterii de luptă manifestate de 
foștii performeri, în ciuda ki
logramelor în plus care la mulți 
erau vizibile. Întrecerea, aplau
dată cu căldură de public, s-a 
Încheiat la egalitate — 50—50 
— punctele fiind însorise de 

Lache 10, Mokos 8, 
Cîrlan 4. Pampu 2, 
2 pentru generația 
și de Bășteanu 14, 
Barta 7. Spătaru 8, 
Kicsita 2 pentru ge-

Paul 16, 
Ducu 8. 
Lorenczi 
1950-1956 
Iațcu 12, 
Blayer 7.
nerația 1956 și mai tineri. Au 
arbitrat tot doi ..veterani" : 
M. Bachner șl Fr. March.

MASCULIN

CLASAMENTELE LA ZI

1. Dinamo fi fi 0 529-422 12
2. Eteaua 651 484-370 11
S. i,Poll“ Buo. fi 4 2 440-374 10
4. „U" Cluj 642 418-389 10
5. I.C.H.F. 642 418-418 10
5. aPoll* Galați 642 427-436 10
7. »,U” Timișoara 633 470-435 fl
5. Rapid 624 449-468 8
9. I.E.F.S. 624 392-459 8

10. Farul C-ța. 6 1 5 338-445 7
11. ftPoll* Cluj 615 356-425 7
12. sPoIi" Bv. 606 359-439 6

FEMININ
1. Rapid 5 5 0 308-235 10
2. i,Poll“ Bue. 5 5 0 309-250 10
3. I.E.F.S. 541 284-238 fl
4. Crișul . 532 258-279 8
5. Voința B* 5 3 2 315-348 8

6-7. Constr. Buc. 5 2 3 249-252 7
6-7. Sănătatea S. M. 523 323-326 7
5, Mureșul Tg. M. 5 1 4 249-293 6
9. A.S.A. Cluj 505 264-296 5

15. Voința Buc. 5'0 5 233-280 5
hCUPA sportul*

1. Dinamo 59
2. Steaua 47
3. »,Poll“ Bue. 43
4. „U“ Timișoara 38
5. I.C.H.F. 37
6. ,,U" Cluj 36
7. „Poli" Galați 30
5. Rapid 26
9. I.E.F.S. 21

10. Farul C-ța. 15
11. (.Poll" Cluj 14
12. iPoll" Brașov 9

turneu, cum apreclațl valoarea 
acestei competiții ?

— Simpla enumerare a echipe
lor participante este do Ia sino 
grăitoare în ce privește valoarea 
celei de a Xl-a ediții a «Tro
feului Carpați". Cred că anul a- 
cesta nu a mai avut loc, în lume

PE MICUL ECRAN

Șl LA RADIO

română va 
următoarele me- 
cadrul „Trofeului

Televiziunea 
transmite 
ciur! din 
Carpați" :

MARTI, 
ORA 20 : 
slavia (repriza a Il-a) :

MIERCURI. 18 NOIEM
BRIE. ORA 20 : România A 
— U.R.S.S. (repriza a doua) ;

JOI. 19 NOIEMBRIE, ORA 
18,40 : U.R.S.S. — Iugoslavia 
(repriza a doua). ORA 20 : 
România A — Ungaria (re
priza a doua) ;

StMBATA. 21
BRIE. ORA 18.40 : 
U.R.S.S. : 
ORA 20 : România 
goslavia (repriza a doua) ;

DUMINICĂ. 22 NOIEM
BRIE, ORA 22,30 : Româ
nia A — R.D.G. (înregistra
re, ambele reprize).

De asemenea, reprizele 
secunde ale jocurilor Româ
nia A — Iugoslavia și Ro
mânia A — R.D.G. vor fi 
transmise și de posturile 
noastre de radio, în direct, 
simbătă și respectiv dumi
nică

17 NOIEMBRIE, 
R.D.G. — Tugo-

NOIEM-
R.D.G. — 

(repriza a doua), 
“ * ’ A — TU

Ședința Comitetului de direcție al U. E. T. M.
De curtnd. la Subotlța (Tugosla- 

via) a avut loc o ședință a Co
mitetului de direcție aJ Uniunii 
europene de tenis de rnas«». ia 
cure a fost prezent șl secretarul 
general al federației noastre de 
specialitate, Sever Dăneț. membru 
al organismului internațional a- 
mlntlt. La înapoiere, tov. S. Dă
neț ne-a declarat următoarele : 
„în cadrul lucrărilor la care am 
participat s-au dezbătut urmă
toarele puncte : noul statut al 
U.E.T.M. — cel vechi datează din 
1958 — adaptarea regul îmente-
lor competițiilor internaționale 
(C.C.E., Liga europeană, C.O.T. 
etc.) la noul statut, regulamentul 
campionatelor continentale de ju
niori, al cărui raportor a fost 
subsemnatul, preconizarea unei 
noi competiții—turnee individuale 
cu prlmtl clasați din Europa 
(băieți și fete), dotate cu tro
leele Richard Bergman și Ger
trude Prttzi. crearea unui corp 
internațional de arbitri, sistemul 
de disputare a europenelor vii
toare de seniori. Dc asemenea, 

asupra 
antido- 

nouă

fi-
Os-

--------------- - -- - de
finitivate multe dintre propuneri
le prezentate acum. Cît privește 
controlul antidoping, s-a stabilit 
ca la congresul F.I.T.M. de la 
Nagoya (Japonia) din primăvara 
viitoare. U.E.T.M. să facă pro
puneri concrete”.

ședință programată pentru 
nete lui ianuarie 1971, la 
trava (Cehoslovacia), să fte

NOILE PROMOVATE ÎN „A"

s-au purtat discuții și 
problemei controlului 
ping. Urmează ca la o

La Craiova s-a disputat tur
neul final de calificare pentru 
campionatul categoriei A la te
nis de masă. Au luat parte 16 
formații masculine și patru fe
minine. Au promovat echipele de 
băieți Rovine Craiova (Dumitru 
Arjoca. Marin și Petre Firănes- 
cu. Gabriel Colțescu. Cătălin 
Cojocaru și Marin Ronțea, an
trenor Virgil Bălan) și Locomo
tiva București (antrenor 
Popescu), iar la fete, 
sportivă Buzău (antrenor 
Băcioiu) și C.S.M. Cluj

Mircea
Școala

Emil 
(ant re

nor Farkaș Paneth).
N. DRAGANOIU șt ST. GURGUI 

corespondenți

o asemenea competiție. excep
tând desigur campionatul mon
dial. Deși, dacă stau să mă gîn- 
desc bine, pentru liandballștil 
români „Trofeul Carpați" se a- 
nunță chiar mai dificil decît 
campionatul mondial. Acolo ei nu 
au Jucat împotriva selecționatelor 
Iugoslaviei. Uniunii Sovietice și 
Ungariei. Șl apoi în Franța nu 
am disputat ctte un meci în fie
care zi...

— în mod sincer, cu ce spe
ranțe abordați această dificilă 
dispută ?

— Dorim din toată inima să 
ctștigăm și să confirmăm titlul 
de campioni ai lumii cucerit în 
primăvară Ia Paris. Dar nu va 
fi de loc ușor. Pentru noi „Tro
feul Carpați" este un început de 
drum, în formarea și pregătirea 
unei echipe redutabile pentru 
J.O. de la Miinchen. Nu pot de
cît să sper că vom începe dru
mul spre medaliile de aur cu... 
dreptul !

Antrenamentul echipei repre
zentative se terminase de mult. 
Am încheiat și noi interviul, 
urînd antrenorului NICOLAE NE
DEF. șl prin el întregului lot ro
mân, deplin succes.

Campionatele primului «sa
lo* votalbiilistio au Intrat, 
o dată cu etapa a V-a, in 
zodia surprizelor ț adversarele 
cele mai periculoase ale e- 
chipei campioane la mascu
lin, Steaua, au suferit prime
le Infringed în fața unor for
mații mal puțin creditate, dar 
care și-au îmbunătățit sub
stanțial jocul în ultimele e- 
tape. Este vorba de Politeh
nica Galați, învinsă ta Timi
șoara, și de Rapid, care nu a 
reușit nici în acest an să de
pășească Ia Brăila pe Unirea 
Tricolor. Nici chiar după ce, 
în setul V, ta terenul fero
viarilor a intrat si antrenorul 
ei, Aurel Drăgan,!

în orice caz, această etapă 
a arătat că o 
masculine au 
făgaș bun al 
capabile de 
în meciurile _ 
clasamentului. Ne referim în 
primul rfad la Dinamo, Poli
tehnica Timișoara, Viitorul 
Bacău, Unirea Tricolor etc. 
Agitația care a cuprins sub
solul diviziei a ocolit doar pe 
codașa clasamentului, Explo
rări Baia Mare, care nu a 
reușit nici o victorie, fiind 
întrecută pe teren propriu și 
de băcăuani !

în campionatul' feminin au 
fost Înregistrate rezultate 
scontate, însă favoritele au 
întâmpinat o rezistență deo
sebită din partea unor forma
ții ou mai puține pretenții. 
Să fie aceasta urmarea unei 
pregătiri superioare a celor 
din urmă sau o ooborfre a 
primelor ? Si una și alta. în 
două întâlniri' (Medicina — 
C.P.B. si I.E.F.S. — Universi
tatea Timișoara), învinsele 
au jucat în general mal bine 
decît învingătoarele, insă in
constanța în evoluții a de
terminat rezultatul final. Deși 
nu a satisfăcut integral exi
gențele „consumatorilor,, de 
volei, jocul dintre studentele 
timișorence și bucureștence 
s-a situat peste nivelul celor 
oferite de primele cinci etape, 
în schimb, căderea formației

Dinamo tn flata Rapidului a 
fost ilustrată șl de comporta
rea de la Sibiu, unde fostele 
oampiffene 
forturi ca 
ciul cu o 
cum este 
CJSJd.

Continuă să se 
sub valoarea reală 
de care dispune formația Fa
rul Constanța, do la care aș
teptam ta acest an rezultate 
mult mai buna.

Dintre toate echipele femi-

au depus mari e- 
să nu piardă me- 
echlpă

Ia ana
modestă, 

actuală

cotrnp^rt® 
a lotului

nine, campioana „en Stre** 
Penicilina, manifestă • pre
gătire din ce în ce mai bonă, 
ceea ce o face să «e detașe
ze cu mult de celelalte, atât 
ca valoare cît si ca rezultate* 
Să sperăm că superioritatea 
manifestată de ieșeaca ia! 
campionatul intern se va evi
denția si ta „Gupa campio
nilor europeni'*, competiție tai 
car« le așteaptă două meciuri 
dificile cu multipla cîștigătoa- 
re a C-C.E., Dinam® Moscova»

A urs 11 an BREBEANU

DERBYuri ÎN DIVIZIA B
serle de echipe 
intrat pe un 

pregătirii, fiind 
replici hotărîte 
cu fruntașele

în divizia secundă, etapa a 
șasea a programat citeva în
tâlniri derby, iată amănunte 
de Ia aceste meciuri, furniza
te de corespondenții noștri I. 
COSTINIU (București) șl C. 
CREȚU (Timișoara).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (masculin) 3—1. 
întâlnirea dintre cele 
formații, neînvinse ta

două 
_____ __  __  _______ seria 
I, a prilejuit o dispută dîr- 
ză, cu faze dinamice, uneori 
spectaculoase, pe parcursul a 
două ore de joc. Mal Insis- 
tenți ta finaluri, studenții au 
obținut pe merit victoria.

VIITORUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI (feminin) .3—0. Cele 
două echipe, de la care ne 
așteptam la un joc de bună 
valoare tehnică, nu au con
firmat. Au cîștigat voleibalis
tele de la Viitorul, datorită 
greșelilor mai numeroase să- 
vîrșite de adversare.

SPARTAC BUCUREȘTI — 
SĂNĂTATEA ARAD (femi
nin) 0—3. Neînvinse timp de 
5 etape, bucureștencele au 
trebuit să încline steagul, pe 
teren, propriu, ta fața echipie
relor fostei internaționale E- 
lisabeta Goloșie. Victoria ară- 
dencelor este meritată, obți
nută după un joc de bună 
valoare tehnică.

REZULTATE

MASCULIN, seria II 
in ța Arad—Voința București* 
3—i, Universitatea Timlșeara! 
—Progresul Buc. 3—1, Indâ
sîrmei G. Turzii — Q.F.R, Ti-« 
mișoara 3—1, Alumina ©ra-4 
dea—A.S.A. Sibiu 3—0, C.F.IL 
Cluj—Politehnica Brașov 0—3* 
Silvania Șimle-u S.—Corvlnuî 
Hunedoara 3—0. Seri» a II-a!| 
Medicina Buc.—Electra Buci 
1—3, Aurora Buc.—Electro-» 

putere Craiova 3—1, Univ* 
Craiova—Univ. București 3—0* 
Farul—Politehnica Iași 3—0* 
Vagonul Plodești—Constructor 
rul Suceava 2—3, Betonul Să-< 
vinești — Siderurgistul Galați 
3—0.

FEMININ, seria It l.T.B, 
Informația — Medicina Tg* 
Mureș 3—2, Sparta®—Săn&ta-< 
tea Arad . 0—3, Viitorul Bis-4 
trița — Drapelul roșu Sibiu 
3—2, Medicdna Cluj—Corvinul 
Deva 0—3, Voința M. Ciuc! 
—Voința Oradea 3—0, Voințai 
Zalău—Voința Brașov 3—0.

Seria a Il-a; Viitorul Bu<J* 
—Constructorul Buc. 3—0, Fla-ț 
căra roșie București—A.S.E» 
3—2, Progresul București —i 
Sănătatea Ploiești 3—1, Unt-* 
versitatea Buc.—Universitatea! 
Iași 3—0, Politehnica Galați 
—Electromotor Pitești 3—0* 
Sănătatea Tîrgoviște—Voințaf 
Constanța 3—1. i

CAMPIONATUL DE DIRT TRACK
N-A FOST DOAR O FORMALITATE
Pentru anul 1970 F.R.M. a pre

conizat desfășurarea campionatu
lui național de dlrt-track în pa
tru etape, pornind de la conside
rentul că patru confruntări între 
aspiranții la un loc fruntaș In 
Ierarhia acestui sport sînt sufi
ciente pentru a ne edifica asupra 
potențialului lor. Dar, numeroasele 
concursuri interne șl Internațio
nale organizate la București șl 
Sibiu, precum șl participările 
fruntașilor vitezei pe zgură la 
concursurile din Bulgaria, Iugo
slavia, Ungaria, Austria șl Italia 
oare au relevat creșterea valorică 
a nivelului tehnic șl tactic al 
alergătorilor noștri, au pro
dus și o nedorită triere 
In rtndurile sportivilor în
scriși tn campionat prin acci
dentări generatoare de Indisponi
bilități de mal scurtă sau de mal 
lungă durată. în aceste condiții» 
cluburile Interesate au cerut amî- 
narea disputării campionatului cu 
ctteva săptărtînl» spetind Intr-o 
recuperare a principalilor candi
dați la un Ioc fruntaș.

Pentru n veni tn sprijinul aces
tora F.R.M. a aprobat amtnarea 
cu două săptămînl șl. concomi
tent, scurtarea campionatului cu

două etape. Situația creată !-â 
făcut pe unii specialiști să creadă 
că anul acesta campionatul va fl 
doar o formalitate ; că I. Bobîl- 
neanu (Voința Sibiu) se va ^pllm- 
ba“ și va fl gratulat cu un titlu 
„din lipsă de adversar". Dar, 
practic, lucrurile nu s-au prezen
tat tocmai așa. Intr-adevăr, Bobîl- 
neanu a cucerit medalia de aur 
și tricoul de campion național pe 
anul 1970.. dar nu prin simplul act 
de prezență, cl cu prețul unei 
mari risipe de energie. El a acu
mulat, este drept, 35 de puncte 
din 35 posibile, dar prin luptă 
aprigă cu I. loniță (Steaua) șl 
I. Marinescu (Metalul), cu 30 șl, 
respectiv. 25 de puncte. Acești doi 
tineri (alături de care J-am nqml 
și pe I. Țichlndelean și bh. Sora) 
șl-gu asumat dificila misiune de 
a-1 servi lui Bobîlneanu o replică 
pe măsură In locul principalilor 
contracandidat! la titlu, Al. Datcu 
(Metalul) și C. Voiculeseu (Stea
ua), accidentați cu puțin " r 
Înaintea marii confruntări. Volcu- 
lescu, nerestabillt complet, a luat 
startul în campionat, dar a evo
luat sub posibilități șl n-a ccntat 
In lupta pentru primul loc, Iar 
Datcu a privit din tribună Intre-

timp

cerile colegilor săi, deoarece bană 
dajul ghlpsat 11 Împiedica să eo-* 
boare pe pistă.

îmbucurător este faptul că alăJ 
turl de cel menționați mal sus. 
(component!! nucleului de bază al 
dirt-track-ulul autohton), campion 
natul recent încheiat a scos la 
Iveală o serie de alergători tineri 
care vin să întregească rtndurile 
și așa destul de rare ale practic 
canțllor acestui spectaculos gen 
de întreceri. Dintre aceștia enu
merăm pe Al. Pîs (Voința Sibiu); 
M. Constantinescu (Steaua), TJ 
Sora (Metalul), Al. Toth (Uz. Vaă 
goane Arad). Menționăm, tot
odată apariția unul nou centru» 
Aradul. Exemplul lui Bobîlneanu 
(fost motocrosist) a fost urmat 
anul acesta de Ion Lăzărescu de 
la U. V. Arad, care a schimbat 
și el motocicleta clasică cu frlne 
și cutie de viteze pentru ,-,mons
trul" de 50 C. P. fără frlne șl cu 
o singură viteză. Este un Început 
care, alături de faptul că la Arad 
se af.ă In curs de amenajare o 
pistă regulamentară de dlrt-track» 
are darul să bucure pe iubitorii 
sportului cu motor.

Poate că în viitor șl alte centre! 
motocicliste din țară ne vor oferi 
asemenea surprize plăcute, mai 
ales că efortul financiar al ame
najării unei piste de dlrt-traok; 
este răsplătit din plin de încasă
rile realizate la concursuri. Ce 
părere au cluburile și asociațiile 
sportive din Ploiești, Cîmplna» 
Galați, Brăila.. Brașov, Tg. Jiu, 
Reșița, Salu Mare, Baia Mare 7

I. DUMITRESCU

Mozaic brașovean
De curînd catedra de edu

cație fizică a Institutului Po
litehnic Brașov (lector Con
stantin Diaconescu) a pre
zentat în premieră publicului 
brașovean filmul „Schiul 
contra cronometru". Imagini
le clare și colorate, montajul 
închegat șt cursiv și comen
tariul competent, pe un fond 
muzical vioi, au asigurat fil
mului un succes de public. 
Meritele sale mari sînt în 
primul rînd de ordin didac
tic, instructiv, tehnic. Filmul 
este alcătuit din două părți. 
Prima ilustrează, organizat 
și comparativ, necesitatea 
și mijloacele pregătirii pe 
uscat a schiorului alpin. A 
doua parte, realizată pe fon
dul alb al zăpezii inventari
ază într-o succesiune logică 
principalele procedee tehnice 
ale schiului, demonstrate a- 
nalitic și global de schiori 
înzestrați, membri ai secției 
de schi Politehnica Brașov 
sau ai lotului național.

Filmul înaintează de-a lun
gul frontierei dintre artistic 
și tehnic prilejuind o agrea
bilă vizionare atît amatorilor 
de peisaje și culoare cît și 
inițiaților în tainele schiului. 
La satisfacții duble — estetice 
și tehnice — succes

★
La Universitatea 

Brașov, anul școlar 
consemnează debutul 
curs nou : „Sportul secolului 
nostru", structurat pe 16 pre
legeri ce vor fi susținute de 
personalități sportive din în
treaga țară însoțite de filme, 
diapozitive, demonstrații, vi
zite, excursii. Urmînd o for
mulă originală de dialog între 
public și conferențiar, tema
tica propusă urmărește dez
baterea unor subiecte intere
sante și atrăgătoare de psi
hologie, sociologie, perfor
manță. spirit olimpic etc. 
După București, Cluj și Ti
mișoara, Brașovul subscrie a-

trol nu trebuie să se epuize
ze prin simplul act de pre* 
zență la start ci ■— credem 
— urmează să declanșeze si 
să anticipeze rivalitățile de 
pe zăpadă.

ic
locală a realizați 
mai vechi

dublu.

populară 
1970—71 

unui

alb 
atît

cum ideii argumentării logi
ce și sociale a noțiunilor de 
cultură fizică și sport.

★
Apropierea startului 

se face tot mai simțită
în volumul și intensitatea 
pregătirilor sportivilor cît și 
în periodicitatea crescută a 
normelor de control pe care 
schiorii le susțin spre a-șl 
verifica stadiul de antrena
ment și evoluția calităților 
fizice de bază. Desfășurat 
centralizat, pe discipline 
sportive, în Poiana Brașov, 
sau pe stadioanele Dinamo, 
Tractorul ori pe Warthe 
(crosul) testul schiorilor, deși 
servește o idee utilă, după 
formulele concursurilor atle
tice, trebuie susținut de o 
mai mare exigență organiza
torică și de un angajament 
mai decis al sportivilor în 
diversele probe, căci altfel 
riscă să se transforme intr-o 
formalitate nefolositoare. In
teresul pentru proba de con

Industria 
dezideratul 
unor instalații mecanice 
urcat pe pîrtii — schilifturl 
portabile — care începînd 
din sezonul care urmează 
vor fi puse la dispoziția unor 
centre de învățare a schiului 
și unități de instruire școla- 
ră aparținînd S. S. 
șov, S. S. Brașovia 
cele), centrului de 
Steagul roșu (Bunloc), 
ția Brașov etc. Imensul a- 
vantaj al acestor instalații 
constă în randamentul tri
plat al unei ședințe de antre
nament la un consum egal 
de efort și posibilitatea de
plasării instalației și deci a 
pregătirii 
zăpadă și de condiția de al
ternare și progresiune a difi
cultăților. în condițiile date»' 
iarna este așteptată cu o 
nerăbdare crescută.

M. BiRA

al 
de

Bra- 
(Să- 

COpii 
Crea-

în funcție de

VITALITATEA ACTIVITĂȚII SPORTIVE
(Urmare dim pag. 1)

mal bună, ea permițind atra
gerea unui mare număr de 
cooperatori în practicarea exer- 
cițiiior fizice și organizarea 
unei intense și eficiente acti
vități competiționale. Interesant 
este și faptul că în cadrul co
operației meșteșugărești există 
OBLIGAȚII PROFESIONALE 
— pe toate verigile UCECOM — 
și în direcția sprijinirii acti
vității sportive. Desigur. O 
REZOLVARE DE FOND a apor
tului pe care conducerile eco
nomice pot să-l aducă la pro
gresul mișcării sportive mai 
ales in ceea ce privește capi
tolul atît de important al spor
tului de masă.

volei, popice, tenis de masă, 
box și orientare turistică — ca
re. însă, se bucură de mare 
popularitate în rîndul coopera
torilor. acoperă corespunzător 
posibilitățile materiale și. în 
plus, se identifică, firește nu 
întâmplător, cu ramurile în care 
s-au obținut și performanțele 
cele mai valoroase. Voințiadele 
se dlspurit pe diferite etape, 
pînă la finalele pe țară — pe 
bază de invitații — dar AC
CENTUL SE PUNE ÎN MOD 
DEOSEBIT (ceea ce este foarte ------ ----------------Abine) PE FAZA DE MASA 
COMPETIȚIEI.

RESPONSABILITATE 
Șl INIȚIATIVĂ

COMPETIȚII DE TRADIȚIE, 
BINE CONCEPUTE

Punctul forte al calendaru
lui competițiilor de masă îl 
constituie campionatele asocia
ției Voința. Am consemnat de
seori rezultatele acestor între
ceri — denumite Voințiade — 
dar încercăm acum o discuție 
de principiu asupra competi
țiilor care, aflăm, ANGRENEA
ZĂ ANUAL PESTE 50 000 DE 
PARTICIPANTS Remarcăm. în 
primul rînd, REALISMUL în 
stabilirea numărului de sporturi. 
Nu s-au căutat realizări spec
taculoase. de durată discutabi
lă sau de eficiență problemati
că. Organizatorii s-au stabilit 
doar la 6 sporturi — handbal,

Se poate aprecia că, prin 
buna lor organizare, Voinția- 
dele acoperă o zonă foarte în
tinsa, cuprinzînd — după cum 
rezultă din analiza statistică — 
aproape o treime din numărul 
total al cooperatorilor în prac
ticarea exercițiilor fiztee și 
sportului. Procentul ar fi însă 
necorespunzător cerințelor și 
posibilităților. Tn realitate, mai 
bine de 125 000 de cooperatori 
sînt membri ai asociaților Voin
ța și desfășoară o activitate 
sportivă COMPLEXA, SISTE
MATICA Aceasta pentru că, 
în afara competițiilor centrale 
organizate prin Oficiul de edu
cație fizică și sport, fiecare din 
cele 174 asociații Voința (130 
— teritoriale). își asumă răs
punderi concrete în îmbogățirea 
CONȚINUTULUI activității

sportive, manifestă INIȚIATI
VE remarcabile în programa
rea unor întreceri LOCALE, de 
mare interes și eu eficiență 
mereu crescută. Am putea a- 
minti, astfel, de sistemul com- 
petițional local de la Cluj, unde 
s-au inițiat numeroase înlre- 
ceri de fotbal (reluate atunci 
cînd programul inițial era epui
zat !). de calendarul „de com
pletare" extrem do bogat al 
asociației Voința din Oradea 
(la baschet, fotbal, popice, hand
bal, tenis de masă, șah etc.), 
sau al 'celor din București, Tg. 
Mureș, Sibiu, Iași, Rădăuți. Ti
mișoara. SÎNT ACȚIUNI SPOR
TIVE DE MASA LA CARE 
PARTICIPA ANUAL 50-60 000 
DE COOPERATORI. Notăm, de 
asemenea, în cadrul frumoase
lor inițiative, și organizarea 
unor competiții care răspund 
particularităților, specificului 
sectorului cooperativelor meș
teșugărești. De un remarcabil 
succes s-a bucurat, de exem
plu, „Cupa ucenicului și a tâ
nărului cooperatist", inițiată de 
asociația Voința din Brașov, 
în București și în alte centre 
s-au desfășurat, cu aceleași re
zultate, întrecerile campionatu
lui ucenicilor, sau — pentru 
fete — „Cupa Ghiocelul”. „Cu
pa Primăverii". Toate acestea, 
desigur, pentru că factorii lo
cali ai sportului din coopera
ția meșteșugărească nu așteap
tă numai dispozițiile Oficiului 
ci acordă toată atenția sarcini
lor ce le revin, răspunderilor 
directe în buna și eficienta or
ganizare a activității sportive 
din cadrul fiecărei cooperative

GRIJĂ PENTRU CADRE, 
BUNĂ GOSPODĂRIRE 
A BAZEI MATERIALE
Dacă se pot spune astăzi 

multe cuvinte frumoase despre 
sportul din cooperația meșteșu
gărească, aceasta se explică și 
prin grija cu care, atît Oficiul 
cît și asociațiile teritoriale, au 
știut SA FORMEZE, SA-ȘI A- 
PROPIE SI SA FOLOSEASCĂ 
UN LARG ACTIV DE IN
STRUCTORI pricepuți și pasio
nați, prieteni ai sportului care 
au o contribuție esențială la 
activitatea numeroaselor secții, 
Ia organizarea diferitelor com
petiții de masă, la larga dezvol
tare a turismului, la răspîndi- 
rea ideii de mișcare în aer 
liber, de practicare a exerci
ți ilor fizice și sportului.

Un alt domeniu în care ni 
se pare necesar să punctăm 
rezultate bune este acela al 
bazei materiale. Sportul din 
cadrul cooperației meșteșugă
rești nu este privilegiat ; nu 
dispune de terenuri și săli care 
să Satisfacă absolut toate ce
rințele. Dar. aici. SE SIMTE 
O RESPONSABILA GRIJA 
PENTRU BUNA GOSPODĂRI
RE SI FOLOSIRE A BAZEI 
MATERIALE EXISTENTE. Ra
reori printre exemplele de te
renuri prost întreținute, cu o 
activitate modestă, este citat 
vreunul aparținînd asociațiilor 
Voința. De aceea, poate, și 
multe din succesele arestul bi
lanț care are perspective să ca
pete foarte curînd dimensiuni 
crescute.

„CATALOGUL" 
PERFORMANȚELOR

Am insistat asupra cîtorva 
din problemele •portului de

masă considerînd că și 
UCECOM poate și trebuie 
să-și aducă o substanțială con
tribuție în direcția atra
gerii cetățenilor, a întregu
lui tineret, în practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și 
sportului. Lăudabil este, insă» 
și faptul că aprecieri frumoa
se pot fi făcute și în dome
niul activității de performan
ță. Să reamintim, așadar, că 
numai în acest an 102 sportivi 
din asociațiile și cluburile 
Voința au fost incluși in dife
rite loturi naționale, că 67 
sînt deținători ai titluri
lor naționale de seniori 
și juniori, că în 1970 re
prezentanții sportului din co
operația meșteșugărească au 
cucerit 5 TITLURI MONDIA
LE. UNUL EUROPEAN SI 
UNUL BALCANIC. MAI MUL
TE MEDALII — ---------------
BRONZ LA 
COMPETIȚII, 
NUMEROASE 
ÎNT1LNIRILE

NALE.

DE ARGINT $1 
ACESTE MARI 

PRECUM ȘI 
VICTORII IN 
INTERNAȚIO-

★

Nu totul strălucește ! Ne-au 
spus-o. deschis, și interlocuto
rii noștri. Sînt Încă județe cu 
slabă activitate, asociații care 
dispun de mari resurse încă 
nefolosite, secții cu rezultate 
necorespunzătoare față de con
dițiile create ș.a. Important este 
că FONDUL sarcinilor sporti
ve actuale este astăzi înțeles 
la nivelul exact al importantei 
sale, că au fost create cu grijă 
și răspundere toate premisele 
pentru ca sportul din cadrul 
cooperației meșteșugărești să 
ciștige pe toate planurile noi 
galoane. Dorim să le consem
năm cit mai grabnic;



I

. 1088 (6K0) sportul
“4

DOUA ABSENTE
Șl SUBSTRATUL LOR

•întori d« ta Cardiff, 
und» 4 evoluai fn 
echipa națională, 

Dobrin a rămas la Pitești, 
in timp c» coechipierii 
săi au luat drumul Clu
jului. „Nerestabilit în 
urm» dramaticei partide 
din dampionatul 
pean* — ți-au tpus unii 
dintre ruporteri, probabil 
dintre eei optimiști; „Con
flictul au Ozon nu «-o fl 
încheiat..." — ți-au spus 
alții, probabil cei 
miști.

Cert aste ci tn partida 
cu „U", Dobrin n-a apă
rut tn formația piteștea- 
nă ți explicația 
absențe conține ette 
simbure de adevăr 
ambele opinii. Internațio
nalul Dobrin a revenit la 
Pitești cu un „trofeu1 
neinvidiat: urmele 
bile ala contactului 
cu adversarii galezi. Teh
nica ta rafinată și — 
după cum rue-au spus mar
tori oculari ai meciului 
de la Cardiff — nici re
fugiul la mijlocul terenu
lui, nu l-au scutit de lo
vituri. fn ciuda rănilor, 
insă, Dobrin putea fi re
cuperat in vederea parti
dei de campionat. Antre
norul Titus Ozon, cel cu 
care a conlucrat și în ve
derea meciului din Țara 
Galilor, nu a anticipat 
insă folosirea în prima 
formație piteșteană, consi- 
derind că divizionarul Do
brin mai are 
răspuns unor 
elementare de 
și conduită față de clubul 
său, F.C. Argeș. In fața 
unei asemenea 
ve, 
indisponibil și — 1 
re — t- 
pentru refacere și... me
ditație.

Prepurgel, inegalul 
mijlocaș piteștean, deși a 
făcut deplasarea la Cluj, 
intrînd chiar tn echipă, 
poate fi, și el, 
ca absent. De 
tru că după o 
de oră de la 
partidei.

euro-

pesi-

acestei 
un 
din

de 
vizi- 
dur

încă de 
obligații 

pregătire

fața 
alternati- 

Dobrin s-a declarat... 
.1 — urma- 

— a fost lăsat acasă

considerat 
ce ? Pen- 

jumătate 
începerea 
în care 
respectat

partidei, timp 
Prepurgel n-a 
indicațiile tactice ale an
trenorului, frînind jocul 

echipei, 
scos din 
du-l cu 
Dumitru 
era încă 
prevedea 
apărea în celelalte 
treimi ale partidei și, to
tuși, Ozon n-a ezitat să-și 
trimită pe banca rezerve
lor un jucător de bază.

Atît în cazul lui Dobrin, 
cit și în cel al lui Pre~ 
purgel, antrenorul Titus 
Ozon a acționat cu ho- 
tărîre, fără jumătăți de 
măsură, indiferent de nu
mele celui în cauza, _ in 
virtutea unui principiu 
de bază și care se nu
mește răspunderea jucă
torului față de echipă.

T. Ozon l-a 
teren, înlocuin- 

neexperimentatul 
Ștefan. Scorul 

alb, nu se putea 
ce elemente vor 

două

p. 11.
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In 4 Ill-a ETAPĂ A DIVIZIfl K
m

Avantajul terenului și-a spus,

COMENTARIUL NOSTRU
subiecte" tariO etapă cu

* >

,Come-back" Nunweiller III — Dridea I. Fază din meciul Petrolul

Fiindcă în fotbal nu. nu
mai aspectele care duc la un 
bilanț pozitiv sînt determi
nante pentru ecoul pe care 
îl are o etapă de campionat 
în rîndurile iubitorilor aces
tui sport, a principalei lui 
competiții, campionatul divi
ziei A, se poate spune că 
etapa de duminică a oferit 
și continuă să ofere un bo
gat material de comentarii. 
A fost etapa unor mari sur
prize, care au avut darul de 
a aprinde lupta, atît în 
fruntea clasamentului, cît și 
în zona de retrogradare, 
ceea ce, evident, dă compe
tiției un plus de atracție, 
deschizînd noi și pasionante 
semne de întrebare. Așa pri-

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A Xl-a A DIVIZIEI A

— Farul : 
la linie 
Cătănoiu

G. 
de 

(toți

Politehnica Iași 
POPOVICI, ajutat 
G. Retezan și N. 
din București).

Steagul roșu 
VLAICULESCU, 
Marinciu și M. 
Ploiești).

C.F.R. Cluj — 
MITRESCU, ajutat de 
și R. Buzdun (toți din 
rești).

Dinamo București — Jiul : M. 
ROTARU, ajutat de V. Buimis- 
truc și I. Ciolan (toți din Iași).

Univ. Craiova — „U“ Cluj : C. 
GHEMIGEAN, ajutat de C. Ni- 
culescu și A. Munich (toți din 
București).

F. C. Argeș — Steaua : M. BÂ- 
DULESCU, ajutat de I. Erdoș și 
A. Pop (toți din Oradea).

Sport club Bacău — U.T.A. : I. 
DRĂGHICI. ajutat de C. Constan
tin și A. Grigorescu (toți din 
București).

Progresul — C.F.R. Timișoara : 
G. BÎRSAN (Galați), ajutat de G. 
ManoJe (Constanța) și O. Turcitu 
(Galați).

— Rapid : 
ajutat 

Moraru
de 
(toți

Petrolul : V. DU- 
I. Dancu

Bucu-

MARGINALII LA CONCURSUL 
DOTAT CU „CUPA SPORTUL"

(Urmare din pag. 1)

regulamentului. Dar clubul F.C. 
Argeș a început să Intervină 
pentru crearea unei excepții, 
iar cineva de la federație a fost 
de părere că se pot închide 
ochii. Facem regulamente, dar 
pentru cei mulți. Pe deasupra 
sau pe dedesubtul lor pot să 
se strecoare unii exceptați, că 
doar nu se va prăbuși pămin- 
tul ! gi prin asemenea habitu
dini, Mircea Foamete (adoles
centul n-are nici o vină) ajun
ge în finala de la București.

Credem că manevra clubului 
piteștean și acceptarea ei de 
către Federație sînt extrem de 
needueative. Se lovește în can
doarea copiilor, ei fac cunoș
tință cu împrejurări triste. în 
care normele prestabilite se do
vedesc fără valoare și ușor 
de încălcat. Un alt act ostil la 
adresa unui drept ciștigat era 
să fie comis de către antrenorul 
de la oopii, al Rapidului, I. 
Costea. La faza pe centru a 
concursului cîștigas» Cris-

tian Staicu, obținînd drep- 
tul legal să participe în finală. 
Dar, cu trei zile înainte, antre
norul a vrut să-1 înlocuiască, 
pe motiv că altcineva ar putea 
face mai multe puncte, igno- 
rind dreptul elementar al orică
rui sportiv, învingător într-un 
concurs de selecție. Doar inter
venția ziarului nostru, în cali
tate de organizator, a împiedi
cat acest abuz. Poate unii vor 
zice că dezbatem chestiuni mă
runte. Sintem de cu totul altă 
părere. Fiindcă sportul înseam
nă înainte de toate o morală, 
iar cei ce poartă responsabi
litatea formării micilor spor
tivi trebuie să-i conecteze la ea, 
nu să 
virstei.

P. S. 
noastre 
denți la 
tat pe cel ce asista pe repre
zentantul clubului Steaua. El 
a încercat să comită o fraudă, 
permițindu-i concurentului să 
facă o a doua încercare, după 
ce realizase numai 211 p.

vite, unele dintre rezultatele 
de duminică nu trebuie nea
părat considerate drept feno
mene negative, deși, să re
cunoaștem, nu este ușor să 
te împaci cu ideea că două 
echipe care ne-au reprezen
tat în competițiile internațio
nale, campioana țării U.T.A. 
și Steaua, câștigătoarea Cu
pei, nu sînt în stare, nici in 
campionatul intern, să fruc
tifice măcar avantajul tere
nului. De fapt, eșecurile lor 
din această ultimă etapă nu 
fac decît să confirme recen
tele lor rezultate internațio
nale, arătînd că ele n-au 
fost cîtuși de puțin acciden
tale.

Un alt subiect de discuție 
al acestei 
arbitrajele, 
ultimele 
„miercure 
lului nostru, legată de bilan
țul nemulțumitor pe toată 
linia al echipelor noastre de 
club angajate în arena in
ternațională. Iată acum că 
apare și o „duminică nea
gră", eroii ei nemaifiind însă 
jucătorii, ci arbitrii. Doi „ca
valeri ai fluierului" n-au pu
tut obține decît trei stele, 
ceea ce, deși corespunde ca
lificativului „satisfăcător'1, nu 
este, 
dacă ... . . .
țiile pe care trebuie să le 
avem 
rilor din 
riența celor doi arbitri. Dar, 
lucru și mai grav, evoluția 
în teren a altui arbitru a 
fost atît de slabă, îneît croni
carul nostru a considerat că 
nu face obiectul nici unei 
notații Ceea ce înseamnă, 
de fapt, notația cea mai se
veră cu putință.

Vii discuții a stîrnit deci
zia pe care a luat-o Zaharia 
Drăghici, eliminîndu-1 din 
joc, în minutul 8, pe porta
rul dinamoviștilor, Constan- 
tinescu. Decizia, așa cum s-a 
arătat și în cronica meciu
lui, nu poate fi contestată 
sub raport regulamentar. Ar
bitrul are, deci, de partea 
lui, Legea. Dar și articolele 
de lege sînt interpretate de 
judecător, pentru a fi apli
cate cît mai just, nu numai 
in litera lor, ci și in spiri
tul lor. Și nu știm dacă a- 
plicînd, 
ne, cea mai aspră sancțiune, 
Zaharia Drăghici a adus o 
contribuție oportună la buna 
desfășurare a jocului — ceea 
ce se cere unui arbitru — 
sau, dimpotrivă, prin gravi
tatea ei, pedeapsa a făcut

etape îl constituie
S-a vorbit 

zile despre 
neagră" a fotba-

în
o

satisfăcător,
referim la preten-

totuși... 
ne

de la conducătorii jocu- 
divizia A. la expe-

la prima infracțiu-

le rănească noblețea

Adresăm mulțumirile 
celor 17 arbitri stu-
I.E.F.S. L-am excep-

Dinamo

avertis-

mai mult rău decît bine. 
Sancțiunea a surprins, mai 
ales, prin prisma anteceden
telor. De obicei multe a- 

bateri ale portarilor — ține
rea de picioare a înaintașu
lui, îmbrîncirea lui, inter
venția periculoasă, cu picio
rul înainte — sînt trecute 
cu vederea de către arbitri, 
sau sancționate cu
mente. Oricum hotărîrea lui 
Zaharia Drăghici este unică 
cel puțin pentru ultimii 20 
de ani.

Folosim prilejul pentru a 
clarifica o problemă care 
pare să suscite comentarii 
contradictorii, chiar în rân
durile echipelor, dovedind o 
necunoaștere a regulamentu
lui. Portarul eliminat din joc 
poate fi înlocuit cu portarul de 
rezervă — așa cum a proce
dat Dinamo — cu condiția 
de a scoate, în schimb, din 
formație, un jucător de

cîmp (la Ploiești t Haldu). 
Această operație se poate 
face DIRECT, fără presupusa 
obligație ca portarul de re
zervă să acționeze cîteva 
clipe ca jucător de cîmp și 
apoi să-și ia locul în poartă, 

încheiem capitolul rezer
vat arbitrajelor, oprindu-n» 
mai puțin la O. Dinulescu 
(arbitrul care n-a obținut 
nici o stea) și mai mult la 
I. Ritter, care are de partea 
lui maturitatea și prestigiul, 
cîștigate de-a lungul anilor. 
El este, probabil, 
care a dictat în cariera 
CELE 
TURI
Dacă ne gîndim la ezitările 
altor 
răspunderea unei astfel 
sancțiuni, chiar atunci cînd 
infracțiunea este flagrantă, 
fermitatea lui Iosif Ritter, 
firește, este de apreciat. 
Dar, extrema cealaltă, acor
darea cu cea mai mare de
zinvoltură a unui penalty, 
fără a fi cîntărit exact pro
porțiile și condițiile infrac
țiunii, uneori ea fiind discu
tabilă, dacă nu chiar inexis
tentă, aduce și mai mar! 
prejudicii jocului, arbitraju
lui în ultimă instanță. Cum
păna nu este ușor de, ținut. 
Dar, un arbitru ca Ritter o 
poate face...

Cum spuneam la începu
tul acestor rânduri, rezulta
tele de duminică au contri
buit la dinamizarea campio
natului. Clasamentul lasă 
loc liber acum tuturor posi
bilităților. V-ați gîndit, de 
pildă, că dacă_ Steaua pierde 
duminică 
ce, în nici 
nă o surpriză — ea nu nu
mai că nu mai are aproape 
nici o șansă de a-șî realiza 
visul ei de aur de la începu
tul campionatului, dar ajun
ge și ea la cîmp 
acolo unde bate 
vîntul retrogradării ?

Asta-i fotbalul!
Jack BERARIU

arbitrul 
sa 

MAI MULTE LOVI- 
DE LA 11 METRI.

arbitri de a-și asuma
de

la Pitești — ceea 
un caz, nu înseam-

deschis, 
puternic

MICROSTATISTICA
După zece etape s-au marcat 

206 goluri : 92 de goluri s-au în
scris în prima repriză (68 gaz
dele și 24 oaspeții) și 114 în re
priza secundă (75 gazdele și 39 
oaspeții). Cele 19 goluri din e- 
tapa a 10-a (cu o medie de 2.37 
de goluri de partidă) au 
înscrise de doi apărători 
goluri), 3 mijlocași (3), 
tacanți <13) și de Nunweiller III 
— autogol.
In această etapă au fost 

semnate 88 de cornere. “ 
au beneficiat de 62, iar 
de 26.

Procentul eficacității

0 SURPRIZĂ

ETAPEI A 10-a
calculează făcind raportul dintre 
numărul de goluri și numărul 
de șuturi pe spațiul porții) în a- 

astfel : 
goluri ; 
și 22,22

fost 
(două 
12 a-

con- 
Gazdele 
oaspeții

(care se

I

IIIHIIIIII AIE LOTULUI
informează 
Ardelcanu,

După cum me 
prof. Constamtin 

antrenorul coordonator al echi
pei reprezentative de juniori, 
azi și mii ne, 29 de juniori de 
perspectivă vor fi rodați — în 
cadrul unor întîlniri amicale — 
în vederea eventualei comple
tări a lotului național.

Astăzi, cu începere de la 
ora 14,30. pe terenul „Dudești”, 
o selecționată de juniori a 
provinciei va primi replica di
vizionarei C, Flacăra roșie, iar 
inline — pe stadionul „Sportul 
muncitoresc" — o reprezentati-

vă „de speranțe" a Capitalei 
va intilni Autobuzul. Meciul 
va începe Ia ora 13,15.

Verificarea, care va fi asis
tată <le antrenorii C. Ardeleanu, 
C. Drăgiișin și V. Zavotla, con
stituie totodată prilejul depis
tării de noi elemente de valoa
re, apte dc a 
pa națională 
— reamintim 
29 noiembrie
1 decembrie
dublă întâlnire cu formația si
milară a K.D. Germane.

fi incluse în echi- 
de juniori, care 
— va susține, la 
(la București) și 

(la Tîrgoviște). o

LOTO • PRONOSPORT
22 NOIEMBRIE ! CONCURS EX
CEPTIONAL PRONOEXPRES.
S ZILE PINA LA ÎNCHEIEREA 

VINZARH BILETELOR
Numai cinci ZU® v-au mal ră* 

mas la dispoziție pentru a vă 
putea procura biletele la con
cursul excepțional Pronoexpres 
dc duminică 22 noiembrie 1970, 
concurs care se prezintă cu ne
numărate puncte de atracție pen
tru particlpanți.

în primul rind, se oferă auto
turisme „DACIA 1 300” și „FIAT 
850”, excursii în ITALIA cu auto
carul pe ruta : Belgrad, Zagreb, 
Veneția, Parma, Milano. Verona, 
Padova, Triest, Budapesta (du
rata cca. 14 zile) și excursii în 
TURCIA cu autocarul (durata 
cca. 8 zile).

Mal pot fi cîștigate premii 
numerar de valoare variabilă 
premii fixe în bani.

Pentru atribuirea tuturor 
cestor premU, vor fi efectuate 5 
extrageri de cîte 8 numere din 
45. în total se vor extrage 40 
ds numere.

Se poate participa cu bilete 
de 3 lei, 6 lei șl 15 lei, variantele

de 15 lei avtnd dreptul de par
ticipare la toate cele 5 extrageri.

Precizăm că se poate participa 
și pe bilete fracționate, cu va
riante combinate precum și pe 
combinații „cap de pod” forme 
de participare care asigură suite 
de cîștiguri.
• Tragerea concursului Prono- 

expres obișnuit de mîine se 
televiza direct din Studioul 
Televiziune cu începere de 
ora 19.10.

Astăzi ULTIMA ZI pentru 
curarea biletelor.

va 
de 
la

pro-

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 46 DIN 11 NO

IEMBRIE 1970

în
Și

1EXTRAGEREA I : Cat. 2 : 
variantă (25%) a 41 243 lei ; Cat. 
3 : 20,45 a 2 017 lei ; Cat. 4 : 52,35 
a 788 lei ; Cat. 5 : 100,25 a 
lei ; Cat. 6 : 3 795,50 a 40 lei.

Report cat. I : 405.507 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Cat. B : 

4,05 a 8.945 lei ; C : 42,90 a 844 
lei : D : 1662.70 a 60 lei ; E : 132,45 
a '00 lei ; F : 2251.60 a 4o lei.

Report cat. A : 262,833 lei.

411

în general, cuvîntul
SERÎA î 14. ProfTMUl

15. Unirea
16. Lotru

11 1
12 3
12 2

3 •
1 8
3 7

8—18 
f—II 

11—24

$

*
7
7

Pentru cei 
asistat 
U.T.A.—

Craiova, 
gistrat 
priză.

nu au
partida

care 
la 
Universitatea 

rezultatul 
a constituit 
Lucrurile nu 

însă, așa. După felul 
au evoluat cele 
ții, numai una putea 
na învingătoare. 
Universitatea Craiova!

Hotărit lucru, la echipa 
campioană s-a declanșat o 
criză. Cauzele sînt multiple. 
In primul rind, lipsa jucăto
rilor. de rezervă i-a obligat 
pe cei doi antrenori, N. Du
mitrescu și I. Reinhardt, să 
folosească mai bine de doi 
ani de zile același unspreze
ce. Uzura fizică și psihica 
începe să-și spună cuvîntul. 
Dar aceasta nu constituie 
singura cauză a crizei pe 
care o traversează U.T.A. 
Cunoscută ca o echipă unită 
sufletește, astăzi la U.T.A. au 
apărut citeva fisuri și 
acest capitol, care au dere
glat complet formația. Iată 
despre ce este vorba. O se
rie de jucători, socotindu-se 
indispensabili echipei și ști
ind că nu au contracandidați, 
au încetat să se mai pregă
tească cu seriozitate, pu- 
nînd, în schimb, o serie de 
condiții conducerii asocia
ției pentru a participa la 
meciuri (săvîrșind totodată 
multe abateri de la viața 
sportivă). Concret, înaintea 
jocului cu studenții craio- 
veni, portarul GORNEA a 
anunțat conducerea tehnică 
că are întindere și nu poate 
participa la această partidă. 
Antrenorul N. Dumitrescu 
ne-a declarat, însă, că Gor- 
nea era perfect sănătos și 
că s-a folosit de acest sub
terfugiu pentru a obține di-

< ..r J.1 "SWWTSCTT" 1 .' L,

inre- 
o sur- 

stau, 
cum 

forma- 
termi- 

și aceea era

două

la

Penicilina Iași — Foresta Fălti
ceni 1—0 (1—0).

Minobradul Vatra Dornel — Tex
tila Botoșani 2—0 (1—0).

Letea Bacău — Textila Buhușl 
2—3 (0—3).

Fulgerul Dorohol 
Blcaz 4—3 (3—0).

Victoria Roman — Nicolina Ia»! 
»— 1 (1—0).

Chimia Suceava — 
ea ni 3—0 (2—0).

Rarăul Cîmpulung 
Molneștl 2—1 (1—0).

Minerul Comănești 
Gura Humorului 1—0

Clmentul

ETAPA VIITOARE ’. lotru — 
Chimia T. M., Sportul muncito
resc — Petrolul V., Comerțul — 
Unirea, F.C. Caracal — Autobu
zul, Mașini — Gloria, I.R.A. — 
Dacia, Chimia R.V. — Petrolul T. 
Progresul — Sirena.

I.T.A. P>$-
— Petrolul

SERIA A V-a

— Minerul 
_____ ____ (1-0).

(CORESPONDENȚI 1 D. 
Dlaconescu, p. SpaK, Gh. 
Dalban, I. Mandache, 
Nemțeanu, C. Alexa, 
Rotaru și I. Bizon).

CLASAMENT

1. Victoria
2. Minerul C.
3—4. Foresta 
3—4. Chimia
5. Cimentul
6. Petrolul
7.
8.
9.

10.
11, 
12.
13.
11.
15.
16.

I.T.A. 
Nicolina 
Minerul G. 
Rarăul 
Textila Bt. 
Minobradul 
Letea 
Penicilina 
Fulgerul 
Textila Bh.

H.

C. 
A.

3
2

„„ 4 ____
12 6 2 4 21—12 14

4
5
5
5
4
5
5
7
7
6
7
8

12 7 2
12 6 4
12 6 2

24—13
15- 7
22—13

10
16
14

12 6
12 7
12 6
12 5
12 4

5
4
4
4
3
4
4 0

12
12
12
12
12
12
12

2 
0
1
2
4
2
3
1
1
3
1

22—18
17— 14
18— 22
22—14
15— 11
14— 15 
13-11
16— 23
15— 24

7—18
15-29 
10—22

Vulturii textila Lugoj — Furni
rul Deta 4—0 (3-0)

Electromotor Timișoara — C.F.R. 
Caransebeș 3—1 (2—0)

M.E.V.A. Tr. Severin — Mlna- 
rul Moldova Nouă 1—0 (0—0)

Victoria 
Petroșani 0—0

Minerul Bocșa — Metalul 
Severin 1—1 (0—0)

Minerul Lupeni — Minerul Me
tru 3—0 (2—0) ,

Steagul roșu Plenlța — C.I.ft. 
Tg. Jiu 2—1 (0—0)

Metalul Topleț — Dunărea Ca
lafat 2—1 (0—1) _

(CORESPONDENȚI 1 <*.
Olaru, I. Eno, M. Focșan, 
M. Mutașcu, T. Isac, L. 
Cotescu, I. Julea Șl C«, 
Avram).

Caransebeș — știința

Tn.

CLASAMENT
3 25—11 16
4
3

ETAPA VIITOARE (22___. .. . noiem
brie) : Minerul G. H. — Fulgerul, 
Foresta — Chimia. Nicolina — 
Rarăul. Textila Bh. — Minerul 
C., Textila Bt. — Letea, Minobra
dul — Victoria, Cimentul — Pe
nicilina.. Petrolul — I.T.A. Paș
cani,

SERIA A ll-a
Metalul

1. Vulturii 12 7 2
2. Min. L. 12 7 1
3. Știința 12 5 4
4. CFR Caransebeș

12 7 0
5. CIL Tg. Jiu 12 4 5
6. Electromotor

12 5 3
7. MEVA Tn. Sev. 

12 5 3
8. Min. M.N. 12 6 1
9. Furnirul 12 5 1

10. Met. T. 12 5 1
11. Min. M. 12 3 5
12. Met. T S. 12 3 4

13—14. Victoria 12 3 4
13—14. Steagul 12 3 4

15. Dunărea 12 3 3
16. Min. B. 12 4 1

19—11
13— 7

15
14

Dacia

— Metalurgistul

Voința București
Plopeni 1—1 (t—1).

Petrolistul Boldești
Galați 2—0 (1—0).

Chimia Oraș Gh. Ghcorghlu- 
Dej — Olimpia Rm. Sărat S—0 
(3-0).

Metalul Buzău
Brăila 3-0 (3—0).

Rulmentul Bîriad — Șoimii Bu
zău 1—0 (0—0).

Unirea Tricolor Brăila — A.S.M. 
Tecuci 4—1 (2—0).

Petrolul Berea — Automobilul 
Focșani 3—2 (2—1).

S.U.T. Galați — Ancora Galați 
1—1 " “(0-0).

(CORESPONDENȚIî 
Vlad, C. Filostache, 
Grunzu, D. Marin, E. 
lomon, G. Rizu, M. Plo- 
peșanu și V. Ștefănescu).

CLASAMENT

5
3

4

18—17
14— 7

14—11

14
13

13

T. 
Gh.
So-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metalul P.
Olimpia 
Șoimii 
Petrolistul 
Rulmentul 
Dacia 
Unirea Trie. 
Automobilul 
Chimia

10. A.S.M. Tecuci
11. S.U.T. Galați
12. Petrolul
13. Metalul B.
14. Voința
15. Ancora
16. Metalurgistul

12
12
12
12
12
12

3
1
1
2
4
6

1
3
4
4
3
2

19 
17 
15
14 
14 
14

8
8
7
6
5
4

12 5 3 4 14—20 13
12 6 0 6 13—20 12
12 4 3 5 21—22 11
12 4 3 5 19—24 11
12 3 4 5 10—10 10
12 3 4 5 14—16 10
12 3 3 6 15—16 9
12 2 4 6 13—15 8
12 3 2 7 13—23 8
12 2 3 7 12—23 7

ETAPA VIITOARE : A.S.M. Te
cuci — Rulmentul.- Ancora — Me
talul B., Metalurgistul — Voința» 
Dacia — Petrolul, Automobilul — 
Chimia, Șoimii — S.U.T. Galați, 
Olimpia — Unirea Tricolor, Meta
lul P. — Petrolistul.

SERIA A lll-a
PrahovaVictoria Florești

Ploiești 1—1 (0—0)
Electronica Obor Buc. — Teh

nometal București 1—0 (1—0)
Marina Mangalia — Energia Slo

bozia 0—3, neprezentare (Meci 
programat la Medgidia)

Cimentul Medgidia — Dunărea 
Tul cea 0—0

Olimpia Giurgiu — I.M.U. Med^ 
gidia 2—0

Celuloza
Constanța

Laromet
roșie Buc.

Delta Tulcea -
«rea 4—0 (3—0).

(CORESPONDENȚI : N. 
Coman, O. Guțu, I. Matei, 
R. Avram, P. Burciri, 

- - - și

(0-0)
Călărași — Electrica 

2—1 (1-M) 
București 
0—0

Unirea Mtnăs-

Flacăra

Stan, • A. Vasilescu 
Turșle).

M. 
I.

4
5
6
6
4
5
5
5
6
7

13
13 
H 
11
11. 
10 
*o 
UI

9
9

ETAPA VIITOARE : Știința — 
Metalul T.» Dunărea — Minerul

Furnirul — Steagul, Metalul 
Tr. S. — Minerul M.. . .............
M.N. — Vulturii, 
sebeș — Minerul B., 
tor — M.E.V.A. Tn. 
Tg, Jiu — Victoria.

Minerul
C.F.R. Caran- 

Electromo- 
Sev., C.I.L».

SERIA A Vl-a

Minerul

Industria slrmei Clmpia Turzll
— Unirea Alba Iulia 3—0 (3—0) 

A.S.A. Sibiu — C.F.R. Simeria 
1—0 (0—0)

Minerul Teliuo — Metalul Alud 
2-1 (l-Q)

Chimica Tlmăvenl 
Ghelar 2—0 (1—0)

Minaur Zlatna — Mureșul Deva 
1—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Indepen
dența Sibiu 2—1 (2—1)

Victoria Călan — Arieșul Clmpia 
Turzli 3—1 (1—1)

Aurul Brad — Metalul Copșa 
Mică 1—1 (1—0).

(CORESPONDENȚI : 
Donciu, Gh. Toptrceanu, 
Vladislav, I. Ducan, 
Băisan, Gh. Tăutan. 
Gunther șl M. Susan).

CLASAMENT

1. Victoria
2. Mureșul
3. Chimica
4. Independența
5. Ind. sîrmei
6. Minaur
7. Soda
8. Metalul A.
9. A.S.A. Sibiu

10. Minerul G.
11. C.F.R. Simeria
12. Arieșul
13. Minerul T.
14. Aurul
15. Metalul C.M.
1G. Unirea

12
12
12
12
13

8
7
7
7
6

12 7
12 6

4
4
5
4
3
4
4
4
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
3
4
4
4
5
4
5
5
7
6
5
7
7
7
6

L. 
I.

N. 
A.

19-10
13-13
25-14
18-12
19-13
21-16
19-18
24-16
7- 9

16-18
13-16
8- 19 

16-20 
11-18 
13-22 
13-21

ferite 
Numai 
dat greș. Antrenorii l-au lă
sat să stea acasă și au in
trodus în echipă pe tinărul 
Bătrîna, care și-a făcut ast
fel un debut remarcabil.

Alt caz. Boșovschi, un tînăr 
ce s-a evidențiat nu numai 
pentru calitățile sale teh
nice și fizice remarcabile, 
ci și pentru conștiinciozitatea 
cjj care se pregătea, și-a luat 
în ultimul timp aere de ve
detă și poate fi văzut tot 
mai des în companii care 
nu-i fac de loc cinste. Pe 
de altă parte, vechea gardă 
— Lereter, Petescu, Domide, 
Fl. Dumitrescu, Pojoni — 
oricît încearcă, nu poate să-i 
suplinească pe cei care ma
nifestă o 
damnabilă 
jocuri.

avantaje materiale. 
că planurile sale au

indiferență con- 
în pregătiri și in

D. VLAD

altă surpriză ne
plăcută ne-a oferit-o și pu
blicul arădean, recunoscut 
ca unul extrem de obiectiv 
și sportiv. Spre sfîrșitul me
ciului, 
riților 
nanță, 
căutat 
ispășitor' 
bitri, 
fel, 
mult, cîțiva 
runcat la sfîrșitul meciului 
cu bucăți de pămînt în ca
bina arbitrilor. Cu această 
ocazie vrem să facem o rec
tificare referitoare la nota 
acordată publicului, pentru 
trofeul Petschowschi. Din- 
tr-o eroare, în ziarul nostru 
de ieri a apărut 9, cînd în 
realitate era vorba de

P.S. O

cînd înfrângerea favo- 
se contura cu preg- 
o parte din public a 
să găsească 
■“ în.

care a 
excelent

„țapul 
brigada de ar- 
condus, de alt- 
acest joc. Mai 
huligani au a-

6.
rr—r

ceastă etapă se prezintă 
20,00 la sută pe total 
18,64 la sută — gazdele 
la sută — oaspeții.

Media echipei etapei a 
fost de 8,81.

Cele mal bune note în 
etapă le-a obținut Steagul roșu 
Brașov — 92 (cu o medie 
8.36), iar cele mai slabe 
Sport club Bacău — 60 p ( 
medie, de 5.45).

Pe baza notelor acordate în a- 
ceastă etapă, clasamentul „cons
tanța echipelor" după zece etape 
se prezintă astfel : 1. POLITEH
NICA IAȘI 805 p (IANUL 81). 2.
Farul 788 P (Badea 77), 3. Steagul 
roșu 784 p (Adarnache 77) etc....

Situația în „Trofeul Petscho-.v- 
schl", după 10 etape, este ur
mătoarea : 1. CLUJ 9,00, 2. Pe
troșani 8,83, 3. București 8,75, 4. 
Constanța 8,50, 5—6. Craiova si 
Bacău 8,25. 7. Ploiești 8.16, 8. Ti
mișoara 7.80. 9. Arad 7,60. 10. Pi
tești 7.0Q, 11. Iași 6,80, 12. Bra
șov 6,50.

Arbitrii care au condus parti
dele etapei a 10-a au primit 29 
de stele (cel mai slab total de la 
începutul campionatului) : 3 au 
primit 5 stele, 2 au primit 4 ste
le. 2 au primit 3 stele, iar C. 
Dinulescu nici o stea.

Cele opt partide ale etapei a 
10-a au fost urmărite de 67 000 
de spectatori (cu o medie de 
10 875 de spectatori de meci).

Adrian VASILESCU

X-a a

această

; de 
note, 

(cu o

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. 
2.
3.
4.
5.

s.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.

„U“ Cluj 
Petrolul 
Steaua 
Dinamo Buc. 
Sport club 
Bacău 
Politehnica 
Steagul roșu 
Rapid 
Progresul 
F. C. Argeș 
C.F.R. Tini. 
Univ. Craiova 
Farul 
U.T.A.
Jiul

16. C.F.R. Cluj

10 8
10 8
10 7
10 6

io
10
10
10
10
10 
IO

4
5
4
4
4
4
2

10 1 
10 3 
10 1 
10 2

1
1
1
3

1
1
2
1

23-10
17- 8
20- 9
17- 6

17
17
15
15

3
1
2
1
1
1
4
5
1
5
1

10 1 1 8 6-19

3
4
4
5
5
5
4
4
6
4
7

21-12
11-11
13- 19
17-14
15-14
14- 17
8-13

13-16 
10-16 
10-19
8-20

CLASAMENT

1. Delta 12 9 0 3 20- 6 18
2. Electronica 12 7 1 4 19- 9 15
3. Prahova 12 5 5 2 16- 8 15
4. I.M.U.M. 12 5 4 3 14- 9 14
5. Electrica 12 6 2 4 16-13 14
6. Flacăra 12 6 2 4 13-11 14
7. Energia 12 5 3 4 14-14 13
8. Victoria 12 3 7 2 14-15 13
«. Celuloza 12 5 2 5 16-14 12

10. Unirea 12 5 1 6 19-17 11
11. Cimentul 12 4 3 5 13-12 11
12. Tehnometal 12 3 5 4 13-14 11
13. Olimpia 12 4 2 6 14-21 10
14. Laromet 12 3 3 6 8-13 9
15. Dunărea 12 1 5 6 9-25 7
]G. Marina 12 2 1 9 7-21 5

ETAPA VIITOARE : Delta — E- 
lectronica, Olimpia — Marina, E- 
lectrica — Victoria, Flacăra — 
Energia. Prahova - 
Laromet — Dunărea, 
Tehnometal, I.M.U.M.

- Cimentul, 
Unirea —

— Celuloza.

SERIA A IV-a
Petrolul Videle — Gloria Sla

tina 2—0 (1—0)
Unirea Drăgășani — Lotru Bre- 

zoi 1—0 (0—0)
Autobuzul București — Sportul 

muncitoresc Buc. 1—1 (1—1)
Progresul Corabia — Chimia 

Rm. Vîlcea 0—0
Petrolul Tîrgoviște — Chimia 

Tr. Măgurele 0—0
Sirena București — Mașini 

unelte București 2—1 (1—0)
Comerțul Alexandria — I.R.A. 

Clmpina 2—0 (0—0)
Dacia Pitești

1-1 (I—1)
(CORESPONDENȚI : V. 

Niculescu, D. Denghel, D. 
Daniel, C. Filip. M. Avanu, 
D. Dtaconescu M. Bizon și 
I. Udrescu).

F.C. Caracal

CLASAMENT

1. F.C. Caracal 12 7 4 1 18—10 18
2. Chimia K.V. 12 8 1 3 17— 8 17
3. Sportul 12 6 3 3 26—14 15
4. Chimia T.M. 12 6 2 4 14—12 14
5. Dacia 12 5 3 4 15—16 13
6. Petrolul T. 12 4 5 3 13—14 13
7. Petrolul V. 12 5 2 5 17—13 12
8. Comerțul 12 6 0 6 14—11 12
9. Autobuzul 12 5 2 5 16—13 12

10. I.R.A. 12 !î 2 5 14—13 12
11. Sirena 12 3 5 4 18—20 11
12. Gloria 12 4 2 6 14—13 10
13. Mașini 12 4 2 6 18—22 10

FINALA EDIȚIEI A II a A „CUPEI
SPORTUL MUNCITORESC" CU HANDICAP

• Cap de afiș Dinamo București

Cea de a doua ediție a 
„Cupei Sportul Muncitoresc'' 
cu handicap a ajuns în faza 
finală. Miercuri, de la 
15, pe terenul din 
Găzarului din 
avea loc tinala 
în care se vor 
mo București

ora 
Drumul 

Capitală, va 
competiției, 

întîlnî Dina- 
și Sportul

muncitoresc București. Con
form regulamentului compe
tiției, Sportul muncitoresc va 
începe jocul cu un avantaj 
de două goluri.

In deschidere, de la
13,13, Lotul de 
U.E.F.A. va juca cu Auto
buzul București.

ora
juniori

T.Minerul
_____T— - Ind. sîr- 

mel, Chimica — Victoria, Arieșul 
— Aurul, Minerul G. — A.S.A. 
Sibiu. Metalul A. — C.F.R. Sime
ria, Metalul C.M. — Soda, In
dependenta — Unirea.

ETAPA VIITOARE : 
■ Minaur, Mureșul *

SERIA A Vil-a
Minerul Bala Sprle — Someșul 

Beclean 3—0 (2—0)
Constructorul Baia Mare — Vic

toria Cărei 1—0 (0—0)
Someșul Satu Mare — Bradul 

Vlșeu 1—1 (1—0)
Arieșul Turda — Unirea Dej 

2—0 (1—0)
Gloria Baia Mare — Chimistul 

Baia Mare 2—1 (2—0)
Recolta Salonta — C.I.E. Si- 

ghetul Marmatiei 0—0
Foresta Năsăud — Unirea Za

lău 1—0 (’-0)
Dermata Cluj — C.T.I». Gherla 

3—0 (2—0).
(CORESPONDENȚI ! Al. 

Domnia, R. Pop. Șt. Vida, 
P. Lazăr. V. Săsăranu. 
Cotrău. D. Nistor ~
hervari).

C.I.L.

și E. Fe-

CLASAMENT

1. Arieșul 12 8 2 2 29-12 18
2. Victoria 12 6 4 2 11- 7 16
3. C.I.L. Gherla 12 7 1 4 23-12 15
4. Dermata 12 5 4 3 16-10 14
5. C.I.L. Sighet 12 5 4 3 13-10 t4
6. Unirea D. 12 6 1 5 18-14 13
7. Minerul 12 6 1 5 17-19 13
8. Recolta 12 5 3 4 15-23 13
o Foresta 12 5 2 5 13-14 12

10. Someșul S.M. 12 5 2 5 15-17 12
11. Unirea Z. 12 4 3 5 11-13 11
12. Gloria 12 4 3 5 15-18 11
13. Chimistul 12 3 3 6 17-17 9
14. Constructorul 12 4 0 8 14-20 8
15. Someșul B. 12 2 3 7. 15-27 7
16. Bradul 12 1 4 7 10-22 6

ETAPA VIITOARE : Bradul — 
Constructorul, Someșul S.M. — 
Dermata, Foresta — C.I.L. Sighet, 
Recolta — Chimistul. Unirea Z. — 
Minerul, C.I.L. Gherla — Arieșul, 
Gloria — Someșul B., Unirea D. 
— Victoria."

SERIA A Vlll-a
Vi-Chimia Orașul Victoria - 

trometan Mediaș 5—1 (1—0)
Carpați Brașov — .

Gheorghe 1—2 (0—1)
Lemnarul Odorheiul

Unirea Cristuru Secuiesc 
(2-1)

Minerul Bălan — Forestierul Tfi. 
Secuiesc 2—1 (1—1)

Chimia Făgăraș — Colorom Cod- 
lea 3—1 (1—1)

C.F.R. Sighișoara — Tractorul 
Brașov 1—1 (1—0)

Viitorul Gheorghieni — Toi'pe- 
do Zărnești 4—o (1—0)

Caraimanul Bușteni — Carpați 
Sinaia 0—0.

Oltul Sf.

Secuiesc —
7—1

(CORESPONDENȚI : 
Matei, E. Bogdan, 
loga. R. Bortoș. 
eiu, I. Turjan, T. 
V. Zbarcea).

. A. 
B. 
Maniu

GI1.
Pis-

Stoi- 
și

CLASAMENT

1 Chimia F. 12 9 2 1 32-10 20
2. Oltul . 12 9 0 3 25-12 18
3. Lemnarul 12 6 4 2 27-13 16
4. Caraimanul 12 7 1 4 17-16 15
5. C.F.R. Sig. 12 5 4 3 20-12 14
6. Viitorul 12 G 2 4 13-16 14
7. Tractorul 12 4 4 4 23-11 12
8. Carpați S. 12 5 2 5 22-17 12
9. Minerul 12 6 0 6 15-27 12

10. Carpați B. 12 5 1 6 26-17 11
11. Chimia V. 12 3 4 5 20-19 10
12. Torpedo 12 4 2 6 11-31 10
13. Forestierul 12 4 0 8 15-23 8
14. Colorom 12 3 1 8 11-26 7
15. Unirea 12 2 3 7 15-33 7
16. Vitrometan 12 3 0 9 13-22 6

Colo rom 
— Carpațd 

C.F.R. S1ghi- 
Torpedo — Caraimanul» 

Minerul 
- ~lli-

ETAPA VIU OARE 7
— Viitorul, Forestierul 
B. Carpați S. 
șoara, 
Tractorul — Lemnarul,
— Chimia V.» Vitrometan 
mia F.» .Unirea — Oltul.



LA PALMA DE MALLORCĂ

FISCHER ACUMULEAZĂ PUNCTE
MADRID, 16 (Agerpres). — 

american 
o

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

Strădaniile Pirri
un nou insucces in campionatul

echipament alb, centru) n-au putut salva pe Real Madrid de la 
spaniol: l—2 cu Atletico Bilbao

Telefoto 1 A. P. AGERPRES

reirense 1—0, 
Benfica 0—1. <

, Farense
Clasament :

Marele . maestru
Bobby Fischer a objînut 
nouă victorie în cadrul tur
neului interzonal de șah de 
la Palnia de Mallorca. în 
runda a 6-a el a jucat cu pie
sele negre împotriva compa
triotului său S. Reshevsky pe 
care l-a învins la mutarea a 
30-a. O victorie importantă a 
realizat tînărul maestru bra-

ziiian Costa Mecking, învin
gător. la mutarea 38 în par
tida cu fostul campion mon
dial Vasili Smîslov. Gligorici 
a cîștigat la Hori, Portisch la 
Rubinetti. S-au încheiat re
miză partidele : Panno — Fi
lip, Naranja — Taimcnov, 
Polugaevski — Uitumen, Ghel- 
ler — Jimenez și Ivkov — Mi- 
nici.

Restul partidelor, printre

Larsen — Uhlmann, s-atlcare 
tnfrerupt.

In clasament continuă săi 
conducă Fischer (SUA) cu 4Ve 
puncte si o partidă amînată, 
urmat ae Panno (Argentina)*, 
Uitumen (R. P. Mongolă), 
Gheller (URSS), Gligorici (iu
goslavia) — 4 p, Polugaevskl 
(URSS) și Mecking (Brazilia) 
— 3 (1) p, ele.

1. Sporting
2. Benfica
3. Academica
4. Setubal

1 9 20-1 17 
4 0 19-4 14
1 2 16-7
0 3 22-7

13
12

Vicna a

Austria

AUSTRIA : Rapid 
trecut în frunte
Etapa a XII-a:

Viena — Wacker Innsbruck
1—1, Rapid Viena — Ra- 
denthein 4-—1, Sturm Graz — 
Viena 1—2, A.S.K. Linz — 
Austria Salzburg 0—3, Wat-

— Wiener Sport Kluh 
Wacker Viena — A. K.
3—0, Simmering — Bre-
2—0, Admira Energie — 
2—2. Clasament:

tens
2—1, 
Graz
genz 
Vost
1. Rapid Viena 12 7 4 1
2. Austria Salzburg 12 7 3 2
3. Admira
4. Wattens

12 7 2 3
12 6 3 3

25- 14 18
23-16 17
26- 13 16
25-19 15

Pierre Trentin-nou record
mondial Ia kilometru lansat
ZURICH, 16. — Cu 

unei reuniuni cicliste 
rate pe velodromul 
„HalIeHstadion" dip 
francezul Pierre Trenlln a sta
bilit un nou record mondial de 
amatori în proba de kilometru 
lansat cu timpul de 1:02,44. 
Recordul precedent, deținut de

OLANDA : P.S.V. Eindho
ven din nou învingătoare
Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 11-a: Holland Sport
— A. Z. 67 Alkmaar 3—1, 
N.A.C. Breda — Ajax Am
sterdam 0—2, P.S.V, Eindho
ven — Haarlem 1—0, 
Twente — Utrecht 2—0, 
Sparta Rotterdam — Feije
noord 1—1, Excelsior Rotter
dam — Go Ahead Deventer 
0—2, D.W.S. Amsterdam — 
A.D.O. Haga 0—1, Volendam
— Maastricht
1. A.D.O. Haga
2. Feijenoord
3. Twente
4. Sparta

Rotterdam
5. P.S.V.

Eindhoven

3—1.
11 9
11 7
11 7

11

11

7

7

2
3
3

o
1
1

24-
24-
16-

5
7
3

20
17
17

3 1 18- 7 17

CEHOSLOVACIA : 
le din provincie 
frunte 
în etapa a 14-a, 

Trnava a învins cu 
Tatran Preșov, iar Banik Os
trava a terminat la egalita
te cu Dukla Praga : 1—1. 
Alte rezultate : Inter Bratis
lava — Slovan ' Bratislava 
1—1 ; Lokomotiv Kosice — 
Slavia Praga 0—0 ; Sparta 
Praga — Jednota Trencin 
3—2 ; Skoda Plsen — Union 
Teplice 1—1 ; T. J. Gotwal- 
dow — ZVL Jilina 2—0 ; 
VSS Kosice — TZ 
1—0. Clasament :

Echipc- 
— in

Trinec

2 2 18- 5 16

săptămînii, în 
la

PORTUGALIA: Sporting
învingătoare la scor
Rezultate din etapa a IX-a : 

Sporting — Boavista 8—0, 
C.U.F. Barreii’a — Guima
raes 0—0, Varzin — Bele- 
nenses 2-‘-0, Setubal — Tir- 
sense 6—1, Leixoes — Bar-

MECIURI
INTERNAȚIONALE
La Sofia, într-un meci con- 

tînd pentru campionatul eu
ropean rezervat echipelor de 
tineret, selecționata Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 5—0 
(2—0) reprezentativa Norve
giei.

La Brest (Franța) s-a dis
putat meciul internațional a- 
rnical dintre echipa de ti
neret a Franței și selecțio
nata secundă a Belgiei. Scor : 
1-1 (1-0).

SHANE GOULD (2:08,9 -200 
m LIBER) - A 2-3 

PERFORMANȚĂ MONDIALĂ

„DUȘUL RECE" DE LA MISKOLC
O ANALIZĂ SEVERĂIMPUNE

în timpul
16-imile „Cupei Olandei", 
Rotterdam, meciul dintre 
Feijenoord și P.S.V. Eindho
ven s-a încheiat la egalitate, 
după prelungiri, 0—0. Feije
noord s-a calificat în urma 
transformării loviturilor de la 
11 m.

1. Spartak Trnava 1*
2. Banik Ostrava
3. Jednota Trencin 14 

SPANIA : 
lider

8 4
6 7
8 2

Schimbare
14

2 27- 9 20
1 15- 8 19
4 22-17 18

dc

GRECIA : A.E.K. conduce 
detașat
în etapa a 9-a a campio

natului, Panathinaikos .— 
Apollon 3—1, A.E.K. — Fos- 
tir 2—0, Panionios — Veria 

■2—0, Tehnikos — Pierikos 
1—1, P.A.O.K. — Egaleo 1—0, 
Kavala — Olympiakos b—0, 
Serrai — Aris 1—1. în cla
sament conduce A.E.K. cu 
27 p, urmată de Panionios — 
23 p, Panathinaikos — 22 p 
etc.

Etapa a 9-a a campionatu
lui spaniol s-a soldat cu pri
ma înfrîngere a echipei Atle
tico Madrid, care a cedat lo
cul I formației F. C. Barce
lona. Rezultate : Sabadell — 
Las Palmas 0—0 ; Real So- 
ciedad — Gijon 3—1 ; Espa- 
nol Barcelona — Saragossa 
0—0 ; Sevilla — F. C. Bar
celona 0—1 ; Valencia — 
Atletico Madrid 1—0 Real 
Madrid 
1—2 
1—1 
1—1.

Atletico Bilbao
Granada — Malaga 
Elche — Celta Vigo 

Clasament:
Barcelona1. F.C.

2. Atletico Madrid
3. Valencia
4. Sevilla

9 6 2 1 17- 7 14
9 5 3 1 14- 6 13
9 5 2 2 12- 6 12
9 4 3 2 8- 5 11

ÎN ÎNTÎLNIREA DE SCRIMĂ (TINERET)

Moscova-București 3-1
După două zile de _ întreceri 

individuale — nu lipsite de 
satisfacții pentru trăgătorii noș
tri — întâlnirea da scrimă 
București — Moscova (tineret) 
a programat, în încheiere, con
fruntările pe echipe la toate 
armele.

începutul l-au făcut repre
zentativele A și B ale Capita
lei, alcătuite pe criteriul com
portării din întrecerile indivi
duale. Așadar, selecționata A 
avea, teoretic, prima șansă, 
ceea ce au și confirmat rezul
tatele de pe planșă, dar cu o 
excepție, cea a întâlnirii din
tre floretiste, care a fost câș
tigată de cvartetul reprezen
tativei secunde cu 9—7. Eșecul 
primei echipe s-a datorat, în 
mare parte, Anei Girbea care 
— după buna comportare din 
ajun — a evoluat mult sub aș
teptări, neobținînd nici o vic
torie. Protagonista confruntării 
a fost Elisabeta Doară, care a 
adus 4 puncte echipei.

Rezultatele tehnice ale în- 
tilniriî BUCUREȘTI A — 
BUCUREȘTI B 3—1 — floretă 
fete 7—9 (Doară 4, Pricop 2, 
Priscorniță 1, Gârbea 0 ; Hal- 
chin 3. Bartoș 3, Ostafi 2. 
StaicU 1) ; floretă băieți 12—4 
(Ursovici 4. Ștefan 3, Bănică 
3. Micloș 2 ; Logan 2, Dinu 2, 
Fălticeanu 0, Tonescu G) ; spa
dă 12—4 (Ștefănescu 4, Szabo 
3, Cărămidă 3, Podeanu 2 ; 
Isailă 2, Popa 1, Gaidaruc 1,

Jurneu de handbal,

ia Timișoara

„Cupa Politehnica0

Todor 0) ; sabie 11—5 (Pop 3, 
Marin 3, Șerban 3, Lupuțiu 2 ; 
C&iki 3, Crișu 1, Mocanu 1, 
Oancea 0).

A doua întîlnire a „matineu- 
lui“ a opus formația secundă 
a Bucureștiului reprezentativei 
Moscovei care, conform aștep
tărilor. a cules victorii pe toa
tă linia cu mențiunea că la 
spadă, sabie și, mai ales, la 
floretă fete a primit o replică 
mai puternică de la scrimcrii 
noștri. Rezultate tehnice: 
MOSCOVA - BUCUREȘTI B 
4—0. Floretă fete 9—7 (Buro- 
cikina 3, Zolotovă 3, Statueva
3, Tocina 0 ; Halchin 3, Lazăr 
2. Ostafi 1, Bartoș 1) ; floretă 
băieți 14—2 (Popov 4, Zemski
4. Maslov 3, Cijov 3 ; Iones- 
cu 1, Logan 1, Hetz 0, Dinu C) ; 
spadă 10—6 (Gorbaciov 3, Ma
ximov 3, Solenkov 2, Astrov 
2 ; Manta 3, Isailă 2. Gaida
ruc 1. Popa 0) ; sabie 10—6 
(Iliuk 3, Sverdlov 3, Renski 2, 
Zevaltovski 2 ; Csiki 3, Creița- 
ru 2, Crișu I, Mocanu 0).

Confruntarea dintre reprezen
tativa A a Bucureștiului și cea 
a Moscovei a încheiat cele 
trei zile de scrimă de la sala 
Floreasca II cu un spectacol, 
în general, de bună valoare și 
pasionant prin evoluția scoru
lui.

Rezultate tehnice : MOSCOVA — 
BUCUREȘTI A 3—1. Floretă fete 
10—S (Buroeikina 3, Zolotova 3, 
Statueva 3. Belova 1 ; Priseorniță
2, Alexandrov 2, Doară 2, Pricop 
0); floretă băieți 7—9 (Vlad 3, Ur- 
sovici 3, Bănică 2. Ștefan 1 ; 
Zemski 3, Sanov 3. Popov 1, Mas
lov 0); sabie 10—6 (Iliuk 4, Tezl- 
kov 3, Renski 2, Sverdlov 2 ; Pop
3, Marin 1, Vlad 1, Buș 1); spadă 
9—7 (Solenkov 3, Astrov 3, Maxo- 
mov 2, Gorbaciov 1 ; Podeanu 4, 
Szabo 2, Bunea 1, Ștefănescu 1).

Ion F. BACIU

Pe ringul campionatelor eu
ropene de tineret de la Mis
kolc, speranțele pugilismului 
românesc n-au reușit, așa 
cum era de dorit, să țină pa
sul în lupta pentru cîștigarea 
centurilor puse în joc. At
mosfera optimistă, manifesta
tă de întreaga noastră dele
gație sportivă la sosirea în 
Ungaria, s-a dovedit, în fi
nal, neîntemeiată. 1-,-i aceasta, 
nu atît datorită faptului că 
nici un boxer român n-a pu
tut urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului învin
gătorilor, ci — mai ales — 
datorită modului lamentabil 
în care au evoluat majori
tatea sportivilor ’îoștri. An
trenorii Fiiresz și Șerbu au 
deplasat la Miskolc o echipă 
completă, în linii mari a- 
ceiași boxeri Care evoluaseră 
bine La Criteriul tineretului 
de la Galați, și care, acc-lo, 
dăduseră satisfacție. La cam
pionatele europene, însă, în 
compania unor adversari mai 
puternici, speranțele boxului" 
au capotat. Doar trei dintre 
reprezentanții noștri nu ne-au 
făcut de rușine, dovedind că 
pot lupta pe orice ring, cu 
orice adversar: D. Condu
rat, Gh. Ciochină și S. Mi- 
halcea.

Ce li se poate imputa celor
lalți boxeri prezenți" la acest 
prim campionat european 7 
în primul rînd capacitatea 
de luptă extrem de scăzută 
a majorității băieților noștri. 
Am asistat cu consternare 
la acțiunile lipsite de vlagă, 
de convingere, eu precădere 
în ultima repriză, ale pugiliș- 
tilor care în țară sînt con
siderați (cu mici excepții) 
cei mai buni. Combativitatea, 
arma cu care reprezentanții 
noștri se impuneau în trecut 
pe ringurile europene, a fost 
inexistentă. Spre deosebire 
de ai noștri, boxerii ma
ghiari, de pildă, terminau cu 
regularitate meciul într-o dis- 
pozițe fizică excelenta, 
să nu 
sovietici. în al doilea rînd, 
recentele confruntări 
reconfirmat bagajul 
cunoștințe tehnice 
mai mulți dintre 
români, lipsa de 
între corzi. Ștefan 
vinge în țară toate semi- 
mustele din categoria sa de 
vîrstă, dar pierde jenant în 
primul meci la C. E. Curios 
este înăă faptul că deși fe
derația îi cunoaște posibili
tățile limitate pe plan inter
național, continuă să-i acor
de credit. Mircea Toni pără
sește tot în 
petiția, ca 
box extrem 
strucționist.
duț nu i se poate reproșa 
insuccesul în fața campionu
lui european Juhâsz, deoare-

ce a luptat eu mare ambiție, 
cedînd în fața tehnicii supe
rioare a adversarului. Dumi
tru Moraru a fost învins de 
un boxer mediocru, turcul 
Hakki, resursele fizice total 
deficitare contribuind din 
plin la înfrîngerea sa. între 
el și finaliștii Davidov 
(URSS) și Csjef (Ungaria) e

absolut reală. Cu excepția lui 
Fiinu Condurat, nimeni 
poate acuza arbitrajele, 
zele insucceselor la 
ne-am referit mai sus 
singurele care necesită
naliză serioasă, competentă, 
cu bătaie mai lungă. Ele tre
buie căutate nu numai în 
modul în care colectivul de

prilejul 
desfășu- 
acoperit
Zii rich,

Sezonul de vară al înotători
lor australieni a început. In pri
mul concurs desfășurat la Syd
ney, tânăra Shane Gould (13 anii 
a înotat distanța de 200 ni liber 
în 2:08,9 — nou record austra
lian, a doua performanță mon
dială a anului. Noua recordmană 
este antrenată de Forbes Cariile.

A ANULUI

nu 
Ca li
căre 
sînt 

o a-

Primul învins ăl lui Ciochină, finlandezul Samas 
Foto — ' - -1 SZABO ISTVAN (Miskolc)

a revenit...

proprietarului!

TIMIȘOARA, 16 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru), 

x După trei zile de dispute, luni 
seara a luat sfirșit, in sala 
„Olimpia" din localitate, tur
neul internațional de handbal 
masculin, prilejuit de semicen
tenarul Politehnicii Timișoara. 
Pentru â treia oară consecutiv 
trofeul a revenit... proprietaru
lui, formației Politehnica, care 
st terminat neînvinsă întrecerea.

în prima partidă a ultimei 
zile, Știința Lovrin a învins, 
cu 26—17 (10—5), formația vest- 
germană F.C. Augsburg, grație 
mai ales eficacității lui Zam- 
firache (5 goluri) și N.iesz (5).

în meci vedetă, Politehnica 
Timișoara a întrecut selec
ționata Skoplje (Iugoslavia), 
cu 12—8 (7—4). ~
cat că 
furtunos, ________ .
minute cu 4—2. în 
primei reprize, însă, 
renii — conduși în atac dc 
Guneș, căruia ii va reveni, de 
altfel, trofeul de golgeter al 
competiției — au refăcut han
dicapul, preluînd 
pe care nu o vor 
pînă la sfirșit.

BERLIN, 16 (prin telefon de 
la corespondentul nostru).

Cea de a 10-a ediție 
concursului internațional de 
patinaj artistic de la Karl 
Marx-Stadț, dotat cu trofeul 
„Săbiile albastre", a prilejuit 
un succes total patinatorilor 
din R. D. Germană, care au 
terminat învingători în toate 
cele trei probe.

în întrecerea feminină, pe 
podium au urcat trei repre
zentante ale gazdelor, avînd 
în frunte pe Sonja Morgen
stern (2344,14 p), urmată de

a

o distanță ca de la cer la 
pămînt, convingerea noastră 
fiind că nici campionul de

De remar- 
oaspeții au început 
conducind după 10 

cu 4—2. în finalul 
timișo-

conducerea 
mai ceda

P. ARCAN

același sportiv, era de 1:04,08. 
De remarcat că recordul mon
dial profesionist pe teren aco
perit este de 1:01,23 și 
ține belgianului Patrick

In aceeași reuniune, 
americană de 60 minute 
venit cuplului elvețian
Pfenninger, Erich Spahii — 
51,635 km, urmat la un tur

apar- 
Sercu. 
proba 
a rc-
Fritz

distanță de vest-germanii Kem
per și Muddcmann. Proba 
„omnium" a fost cîștigată ce 
echipa Elveției, care a întrecut 
selecționata Olandei cu 3—2. 
In proba de viteză, pe primul 
loc s-a clasat italianul Gior
dano Turrini, secundat de olan
dezul Loevesijn și americanul 
Mountford.

DUPĂ OPEN-UL DE LA PARIS

RICHEY EGALAT DE ASHE
IN CLASAMENTUL

„MARELUI PREMIU4

ca 
mai vorbim de cei

I, 
.ne-au 

sărac de 
al celor 
pugiliștii 
bărbăție 

Boboc in

primul tur com- 
urmare a unui 
de confuz și ob- 
Lui Cornel Ho-

Christine Erratb și Simone 
Graefe. Concurenta româncă 
Rodica Didă a ocupat locul 
12. din 13 concurente.

La băieți, Jan Hoffman 
(R.D.G.) este primul — 
1310,50 p, urmat de Igor Bo- 
prin (U.R.S.S.) și Ralf Rich
ter (R.D.G.) Al 9-lea — din 
10 concurenți — Sandu Dra
go? (România), cu 1354,0 p.

Proba de perechi a reve
nit cunoscuților patinatori 
din R. D. Germană, Manuela 
Gross și Uwe Kagelmann.

Michael WEICHELT

TELEX «TELEX «TELEX
La Wroclaw s-au întîlnlt în îneci 
retur pentru „Cupa campionilor 
europeni'* la baschet masculin 
echipa locală Slask și formația 
finlandeză Tapion Honka Ta- 
plola. Baschetbaliștii polonezi au 
obținut victoria cu 
78—61 (37—34) și s-au
pentru turul următor al 
petiției.a
în cadrul „sferturilor" de 
lă ale „Cupei campionilor 
peni' 
dapesta s-au întîlnit

minlne ale Institutului de statis
tică din Budapesta și A.S.G. 
Nancy (Franța). Sportivele ma
ghiare au terminat 
cu scorul de 5—0.

învingătoare

scorul de 
calificat 

com-

fina- 
euro- 

la tenis de masă, la Bu- 
echipele fe-

meci con- 
campionilor 

la volei masculin, e- 
chipa vest-germană U.S.C. Muns
ter a întrecut cu scorul de 3—0 
(1’5—5, 15—1. 15—4.) formația nor
vegiană O.S.T. Oslo. Returul a- 
cestei întîlniri se va disputa la 
21 noiembrie la Oslo.

La Munster, într-un 
tind pentru „Cupa 
europeni*'

Cu prilejul ședinței Comi
tetului Executiv A.E.B.A., 
ținută în perioada compe
tiției continentale de la 
Miskolc, Anglia și-a de
pus candidatura pentru a 
organiza, in 1972, cea de 
a doua ediție a C.E. de 
tineret. Cu același prilej, 
reprezentantul Spaniei a 
cerut amînarea campiona
telor europene de seniori, 
pentru a doua jumătate a 
lunii iunie (în loc de mai) 
1971, cerere pe 
mitetul Executiv 
a aprobat-o.

antrenori a pregătit echipa, 
ci, mai ales, în procesul de 
instruire deficitar (cunoscut, 
de altfel, dar neremediat la 
timp) din sălile cluburilor 
noastre.

Romeo CALARĂȘANU

Au luat sfirșit întrecerile 
turneului internațional de te
nis „open" de la Paris. în 
ultima finală disputată — 
cea a probei de dublu băr
bați — cuplul Ken Rosewall 
(Australia) — îfancho Gon
zales (S.U.A.) a învins cu 
6—4, 7—6, 7—6 perechea Tom 
Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.).

în urma rezultatelor înre
gistrate în turneul de la Pa
ris, în clasamentul „Marelui 
Premiu" al Federației inter
naționale de tenis conduc 
Arthur Ashe și Cliff Richey 
(ambii S.U.A.) cu cite 49 
puncte fiecare, urmați de Ken 
Rosewall (Australia) — 44 p, 
Rod Laver (Australia) — 40 p, 
Stan Smith (S.U.A.) — 33 p, 
John Newcombe (Australia)

— 35 p, Zeliko Franulovicl 
(Iugoslavia) — 34 p, Jan Ko- 
des (Cehoslovacia) — 33 p, 
Tony Roche (Australia) — 
32 p etc.

Jucătorul român Ilie Năs- 
tase, care nu a mai partici
pat la ultimele turnee a'.e 
Marelui Premiu, ocupă tocul 
14 cu 21 puncte.

C C E. LA HANDBAL
La Budapesta, în meel pentru 

Cupa campionilor europeni la 
handbal (feminin), eclilpa F.T.C. 
Budapesta a învins cu scorul de 
16—9 (6—5) formația S.C. Leip
zig.

AUSTRALIENII AU ClȘTIGAT „CUPA MONDIALĂ*1 LA GOLFH

> Argentinianul De Vincenzo, primul in clasame ntul individual

• Lee Trevino, abia al 12-lea... ® Românii au terminat pe locul 43

care Co-
A.E.B.A.

n-ar putea

unul din performerii actualei 
golf, în acțiune la San Isidro 

Telefoto I A. P. AGERPRES

Australianul Dave Graham, 
ediții a „Cupei Mondiale** la

seniori, Silberman,
fi sigur de victorie în fața 
celor doi. Ștefan Florea nu 
putea spera mai mult, bazîn- 
du-se numai pe voință. Lui 
Francisc Șaigo i-a lipsit și 
această calitate, el avînd însă 
circumstanțe atenuante, expe
riența sa internațională fiind 
egală cu zero. Ion Siliște, de
zarmant de fricos, de ob
structionist, părăsește și el 
competiția în primul meci, 
prin abandon în fața bulga
rului Dikov. în sfirșit. Du
mitru Zelinca, destul de cu
rajos, dar deficitar în gîn- 
direa tactică, cedează în pri- 

. mul' meci.
Iată, succint, citeva consta

tări după „dușul rece" de la 
Miskolc. Plasarea echipei 
noastre reprezentative pe lo
cul 6 în clasamentul neofi
cial pe națiuni, ca urmarea 
pregătirii tehnice, tactice și 
fizice sub oi'ice critică, este

BUENOS AIRES, 16 (A-
gerpres). — Peste 100 000 de

spectatori au urmărit la San 
Isidro (în apropiere de Bvc-

nos Aires) întrecerile ultimei 
zile ale „Cupei Mondiale" la 
golf.

Conform așteptărilor victo
ria a revenit echipei Austra
liei (David Graham și Bruce 
Delvin) cu un total de 544 
puncte, performanță ce con
stituie un nou record al com
petiției. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile 
Argentinei — 554 p, Republi
cii Sud-Africane — 563 p, 
S.U.A. — 565 p, Țării Gali
lor — 572 p, Angliei și Spa
niei — 575 p, etc. Echipa Ro
mâniei (Pavel Tomiță și Du
mitru Munteanu) a ocupat lo
cul 43, cu 727 puncte.

La Individual, pe primul loo 
s-a clasat sportivul argenti
nian Roberto de Vincenzo cu 
269 puncte, urmat de austra
lienii David Graham — 270 
p, Bruce Delvin — 274 p, a- 
merîcanul Dave Stockton — 
279 puncte, francezul Jean 
Garaialde 282 puncte etc. 
Cunoscutul campion american 
Lee Trevino s-a situat pe lo
cul 12 cu 286 puncte. Con- 
curenții români Pavel Tomi
ță și Dumitru Munteanu au 
totalizat 349 și respectiv 378 
puncte.

de 
A.

Campionatul feminin 
de șah

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon, 
la corespondentul nostru
VLASCEANU). Finala campiona
tului național feminin de șah 
continuă sub semnul partidelor 
animate și al luptei aprige care 
se dă între fruntașe. In întrerup
tele de luni dimineață, Margareta 
Teodoresc'u — deținătoarea titlu
lui — a pierdut un punct foarte 
prețios la Juncu. Gogălea a re
mizat cu Nicolescu.

Aseară, pînă la ora transmi
siunii telefonice, se închelaseră 
partidele : Pascu — Teodorescu 
0—1. Gheorghe — Baumstarck 
0—1. Reicher — Polihroniade și

Juncu — Chiș remize. Se jucau 
întâlnirile Gogălea — Pogorevicl, 
Nicolau — Rădăcină, Gesticone 
— Nicolescu șl Makai — Olteanu.

ÎN CLASAMENT, după 9 runde: 
Polihroniade 7!/2, Baumstarck și 
Teodorcscu 6%, Reicher 6. Makai 
și Nicolau 5*/2 (1), Juncu 51/-, Go- 
gâlea 5 (1) etc.

Seara solicitat de Fede
rația suedeză

O știre de ultimă oră din Split 
ne anunță că V. Beara, cunos
cutul internațional iugoslav, ac
tualmente antrenor al formației 
Haâduk Split, a fost solicitat de 
federația suedeză să conducă timp 
de o lună (februarie 7971) un

curs de pregătire cu cei mal buni 
portari ai echipelor suedeze.

G. Miiller nu va juca 
la Zagreb

Fotbaliștii vest-germani au sosit 
aseară la Zagreb pentru (meciul 
pe care îl vor susține miercuri 
cu echipa Iugoslaviei. Din lot 
lipsește cunoscutul atacant Gerd 
Mfiner, (accidentat în ultima eta
pă de campionat), care va fi în
locuit la acest meci cu Gert Net- 
zer de la Borussia Moenchenglad
bach.

Sedgnian preia echipa 
de tenis a Australiei

Federația de tenis din Aus
tralul anunță că pregătirile 
viitoarei echipe pentru „Cupa

Davis'1 au fost încredințate 
lui Frank Sedgman.
Arbitrii turneelor semi

finale ale C.C.E. la polo 
Comisia ide polo din cadrul 

L.E.N. a desemnat arbitrii ce 
vor conduce în cele două tur
nee semifinale ale C.C.E. : 
Bauwens (Belgia), Di Gennaro 
(Italia) la Belgrad și Parini 
(Italia), Geurtsen (Olanda) la 
Barcelona.

Celebrul baschetbalist iugoslav. 
Ivo Daneu, căpitan al formației 
care a cucerit în acest an titlul 
de campioană mondială, a aban
donat activitatea competițională 
devenind ar.trenorul echipei Olim
pia Ljubljana.

(Italia) 
(Italia), 
Barcelc

- e.
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