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in „Trofeul Carpați" la handbal masculin

MECIUL ROMÂNIA A - IUGOSLAVIA 
DOMINĂ PROGRAMUL DE AZI

CLUJ 20 (prin telex). — După trei zile de aprige discute, 
iată și o zi de pauză în desfășurarea „Trofeului Carpaji' la 
handbal masculin. Prilej de odihnă și recreare pentru sportivi, 
de noi investigații și meditații pentru ziariști. Sîmbăfă, din nou 
în Sala sporturilor, din nou partide electrizante, cu un „cap de 
afiș" demn de cel mai mare interes : România A — Iugoslavia. 
Mai întîi, însă, opinii și reflecții culese în ziua de odihnă...

4 PAGINI 30 BANI =

• partidă de mare atracție :

Sîmbătâ 21 noiembrie 1970

astăzi ar putea

antre-

ROMANIA 
POLONIA

5 12 2
5 2 2 1

16—18
18—16

Bilanțul ar fi, deci, din 1967 
încoace :

Sezonul hochefstio internațional se deschide în Capitală cu 
• partidă de mare atracție : ROMANIA — POLONIA.

Astăzi (ora 18), la Patinoarul artificial

ROMÂNIA - POLONIA
UN MECI DE HOCHEI ANIMAT DE TRADIȚII Șl AMBIȚII

’ Oaspeții constituie o forță 
recunoscută în lumea crosei 
și a pucului, aflîndu-se per- 
;manent, de mulți ani. în 
zona liderilor grupei mascu
line secunde « acestui sport, 
concur! nd nu o dată în eșa
lonul de elită al campiona
tului lumii. De bună seamă, 
o echipă care a jucat întur- 
inee alături de formațiile U- 
jniunil Sovietice, Canadei, 
Suediei, Cehoslovaciei deține 
pu numai temeritate, dar și 
Iflasăl
i Au ««tetei vad «are «-au 
împotrivit ideîl c« rețxreren- 
ftattva noastră debuteze In 
aioul sezon în Compania unul r

partener de asemenea forță. 
Conducerea tehnică a echipei 
s-a orientat, însă, de la în
ceput, spre adversari dificili, 
spre confruntări capabile să 
ne dea o imagine reală a 
valorii șl posibilităților noas
tre, măsurate la scările exi
genței internaționale. Motiv 
pentru care vom vedea evo- 
luînd, luna viitoare, la Bucu
rești, Suedia și Selecționata 
secundă a Cehoslovaciei, e- 
chipe care nu au nevoie de 
recomandare.

în duda condițiilor mate
riale precare, pe care le-a a- 
vut ani și ani, a bazei de 
masă restrînse, ceea ce aanu-

lat practic posibilitatea selec
ției, echipa de hochei a Ro
mâniei a repurtat succese no
tabile, iar în compania Po
loniei a evoluat totdeauna de 
Ia egal la egal, reușind sco
ruri strînse. Astfel : în 1967, 
la Viena, 3—3 (1—0, 1—1,
1—2), în 1968, la București, 
4—3 (2—0, 2—0, 0—3) și 3—3 
(1—2, 2—0, 0—1), în 1969, la 
Lodz, 4—5 (1—1. 2—3, 1—1), 
la Ljubljana, 2—4 (1—0, 0—2, 
1—2).

ANTRACT

Pană și Varga în luptă pentru puc la antrenamentul de ieri 
I dimineață al echipei române

FotOl TH. MASARSCHI
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NOI MAEȘTRI
Ieri după amiază, la se

diul Federației Române de 
Patinaj a avut loc o so
lemnitate cu caracter deo
sebit. Primii doi patinatori 
ai țării, campionii națio
nali BEATRICE HUȘTIU 
și GHEORGHE FAZEKAS

Al SPORTULUI
au primit înalta distincție 
de maestru al sportului. 
Diplomele și insignele care 
certifică o înaltă califica
re sportivă au fost inmî- 
nate tinerilor patinatori de 
către președintele F.R.P., 
tov. Teodor Bărbulescu.

SCUTIRI

DE... SANATATE!
esizam, într-o suită de materiale trecute, peri
colul social pe care-l prezintă scutirile de... să
nătate — cum au fost numite acele hîrtii me
nite să scoată tinerii din atelierele sănătății — 
și reclamam numărul excesiv de mare al 
acestora.

Remarcam, totodată, că practica scutirilor medicale se 
întîlnește, de regulă, în clasele mari — atunci cînd ce
rințele școlii se . înmulțesc și cînd elevii caută ieșire din 
criza de timp prin sacrificarea orelor afectate cultivării 
trupului — și apreciam că acordarea lor neselectivă este 
o greșeală imensă pentru că, obișnuința o dată instalată, 
ea se va perpetua și în anii de studenție.

lată, însă, că ultimele sondaje, departe de a ne aduce 
elemente reconfortante, ne prezintă o situație și mai alar
mantă. Este vorba de acea «mutație* — cum a numit-o 
colectivul Dispensarului pentru sportivi din Cluj, care a 
sesizat fenomenul — survenită recent în școli, unde soli
citările de scutiri medicale au devenit, acum, mult mai 
frecvente la clasele mici (în special a IX-a), elevii sim
țind, probabil, că este mult mai ușor să-ți retnnoiești, de 
la an la on, o scutire eliberată la Începutul unui ciclu 
de tnvătămtnt decît să capeți una tntr-o perioadă cînd 
motivele invocate devin cam bătătoare la ochi.

Ierarhia apelată pentru obținerea unei astfel de „bule" 
e cunoscută, prima ei treaptă fiind familia. Avînd falsa 
impresie că oferă copilului un surplus de timp, ea între
prinde tot felul de demersuri pentru a-și smulge odrasla 
din sala de sport, tentative care — în mare parte —- 
reușesc pentru că medicul de circă a uitat de princi
piile armoniei (la un spirit elevat un trup cultivat) și ale 
echilibrului (contrabalansarea efortului fizic cu cel inte
lectual) pe care trebuie să le servească, oferind cu lar
ghețe— mai ales unde intervine și relația — scutiri de... 
sănătate pe perioade interminabile. Acolo unde circui
tul nu se închide la el (continuîndu-se cu un dispensar 
pentru sportivi) medicul de circă indică, în lipsa unor 
motive reale, un diagnostic dificil, imposibil de verificat 
la un simplu examen clinic, și care trebuie crezut grație 
eticii profesionale. .

lată deci copii care, prin scutiri medicale oferite cadou, 
de la vîrsta de 12-14 ani, sînt condamnați la sedenta
rism. Asemenea scutiri... fals medicale, ne-au amintit, țot-
odată, de statistica întocmită de dispensarul muncito
resc din Cluj ce relevă că numărul concediilor medicale 
datorate «incapacității temporare de muncă* este — pa
radoxal — infinit mai mare tn rîndul personalului țehmc 
și ingineresc ttnăr, decît la cel matur. Este vorba, incon
testabil, de acea lipsă d« rezistentă la efortul solicitat 
de producție, efort fizic pentru care absolvenții n-au fost 
pregătiți, o cauză constituind-o, desigur, absența spor
tului din viața unei mari părți a studențimii.

A acelui tineret, tn special, care — din primele cicluri 
ole școlii — a fost lăsat departe de arenă, care n-a 
putut descoperi, din cauze subiective, deliciile sportului.

Fifi, deci, mai generoși cu tinerețea și sănătatea lor 
și nu mai parafați scutiri fără motive I

Nușa DEMIAN
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Partida de 
restabili egalitatea.

Ambele echipe s-au 
nat ieri dimineață la pati
noar, seara fiind afectată u- 
nui program de destindere.

Jucătorii noștri vor face as
tăzi dimineață doar o ușoa
ră încălzire pe... gheață.

Partida, programată de la 
ora 18, va fi condusă de un 
cuplu de arbitri cehoslovaci 
fie jny — Basciuga.

V. CH.

Moment de respiro, bine
venit vineri in această extrem 
de disputată întrecere hand
balistică dotată cu „Trofeul 
Carpați". Vn răgaz compe- 
tițional — poate scurt, de nu
mai 24 de ore — dar care 
vine la timp, deoarece oferă 
tuturor, dar mai ales acto
rilor principali, 
prilejul de a se relaxa, de 
a recupera ceva, atît cît se 
poate, din energiile risipite 
cu dărnicie în primele trei 
zile ale întrecerii.

Totodată, o bună ocazie 
pentru comentatori de a răs
foi carnetele de notițe și de 
a se opri mai mult asupra 
unor lucruri consemnate une
ori doar fugar 
cotidiene.

Este astfel de 
un element nou, 
finalizare cu precădere din 
zonele mai „limpezi" ale se
micercului, adică dincolo de 
distanța obișnuită a celor 9 
metri. Se caută, deci, cu in
sistență jucători înalți, cu o 
remarcabilă forță de șut, 
cărora jocul pivoților și al 
extremelor să le faciliteze 
doar crearea culoarelor de a- 
runcare la poartă. Poate 
că pentru spectatori, în spe
cial pentru cei neavizați, a- 
cest lucru să însemne o sa
tisfacție de ordin estetic, 
deoarece plusul de goluri 
sau... ratări ridică, la fel ca 
în orice alt joc sportiv, gra
dul de tensiune al disputei. 
In schimb, dispariția luptei 
dinamice, specifice handba
lului, pe semicercul de la 6 
metri, determină aproape fi
resc apariția unui oarecare 
șablon în succesiunea acțiu
nilor ofensive, 
din fericire — 
doar echilibrul 
tre combatante.
în acest sens cu antrenorii 
prezenți la Cluj și fiecare a 
fost în parte de acord că 
spectaculozitatea jocului este 
diminuată din cauza obsesiei 
fructificării sigure a fiecărei 
acțiuni ofensive. Toți tehni
cienii au invocat ca argu
ment principal satisfacerea 
cerințelor, tot mai exigente, 
ale reprezentării onorabile 
pe plan internațional. Ei au 
declarat că așa este moda 
acum, indiferent dacă este 
vorba de handbal, fotbal sau

jucătorilor

în cronicile

subliniat, ca 
tendința de

pe care — 
o atenuează 
valoric din- 
Am discutat

Cu toată opoziția apărătorilor echipei Ungariei, Gruia șutează la poartă, sub atentele priviri
' ■ ~ ■ ■ -- ■ ....... i gf țn dispozitivul apărării adverse

Foto : Dragoș -NEAGU
VINERI, ZI DE ODIHNĂ Șl DESTINDERE

oîe Iul Gațu și Marinescu, infiltrați și

Fotbaliștii de la F. C. Curitiba
întorc vizita jucătorilor români
— Oaspeții au sosit ieri In Capitală și vor juca 

marți cu Rapid pe stadionul Republicii

la ora 14,30

de vineri a fost des- 
odihnei. Dimineața, 

handbaliștii din R. D. Ger
mană au 
al orașului, 
selecționata Ungariei a vi
zitat și ea 
care a vizionat 
Handbaliștii sovietici au e- 
fectuat după-amiază un ușor 
antrenament de destindere 
Sportivii din Iugoslavia s-au 
îndreptat spre împrejurimile 
Clujului, la Feleac și Făget,

Ziua 
ti nat ă

făcut un tur 
După-amiază,

Clujul, după 
un film.

Iar reprezentanții noștri s-au 
împărțit în două tabere : cei 
care au fost folosiți mai pu
țin au făcut un antrenament 
la sală, iar ceilalți au avut 
— In sfîrșit — cîteva ore li
bere.

★
Roland Gunesch accidentat 

în meciul cu Ungaria (frac
tura unei coaste) nu va mai 
putea juca în ultimele două 
meciuri, cele cu Iugoslavia și 
R. D. Germană.

(Continuare în pag. a 4-a)

Ne vizitează țara o nouă e- 
chipă de fotbal din Brazilia. La 
scurt timp după Bangu, vi
neri, Ia ora 13,25, după o călă
torie de cîteva ore cu avionul 
de Paris, a poposit la Bucu
rești F.C. CURITIBA. Un nume 
cunoscut iubitorilor fotbalului 
din țara noastră, care, desigur, 
își amintesc că în ultimul tur
neu efectuat în Brazilia, Lotul 
național al României a jucat 
cu această formație, pe care tri
colorii au întrecut-o destul de 
greu doar cu 2—1. Așadar, ju
cătorii brazilieni — care au

Ieri Ia aeroport, și apoi la Ho
telul Ambasador, unde vor fi 
găzduiți pe toată durata șede
rii lor în Capitală, deplasează 
o delegație numeroasă, de a- 
proape 30 de persoane, printre 
care și doi ziariști. Lotul bra
zilian este condus de dl. EVAN- 
GF.LINO COSTA NEVES — pre- 

de 
C.

Car-
ședințele clubului șl 
vicepreședinții lui F.
Curitiba, dl. Antonio 
los Xavier și dr. Aramys 
Bertholdi. Cît privește antre
norul, el nu este decît cele
brul MAURO, fundașul central 
al naționalei Braziliei de la

Turneul efectuat de y. C. Curitiba In Europa șl Africa a fost 
pîna acum deosebit de fructuos pentru fotbaliștii brazilieni. Pină 
la sosirea in București, el au evoluat Jn Iugoslavia șl Franța, 
unde au obținut următoarele rezultate :

IN IUGOSLAVIA : 1—1 cu Radnicki Sport Beograd, 2—2 cu
Vojvodina Novlsad.

IN FRANȚA : 3—o cu Angouleme, 2—1 cu Angers țl 1—1 cu 
Nancy. Deci, două victorii, 3 meciuri egale, nici o înfrîngere.

După evoluția In România, F. ~ -------- — -
neul In Libia șl Algeria.

C. Curitiba își va continua tur-

Voința Brașov - Rapid - cea mai importantă

făcut atunci o primire excelen
tă fotbaliștilor români — întorc 
vizita sportivilor noștri. De 
data aceasta, F.C. Curitiba va 
întîlni marți, la București, pe 
Rapid.

Oaspeții, pe care l-am văzut

campionatul mondial din Chile, 
1962. Dar să prezentăm lotul de 
jucători, pe care antrenorul îi

C. ALEXE

întîlnirile feminine susțin 
programul etapei de azi și 
mîine a campionatelor națio
nale de baschet. într-adevăr, 
patru din cele cinci meciuri 
sînt deschise oricărui rezultat, 
singura favorită certă fiind 
Politehnica în partida cu Mu
reșul Tg. Mureș. Cealaltă pre
tendentă la titlu, Rapid, are 
o misiune mult mai dificilă 
la Brașov, unde va juca, 
mîine dimineață, cu redutabi
la formație a antrenorului 
Gh. Roșu, Voința. De altfel, 
chiar antrenorul feroviar Si
gismund Ferencz apreciază ca 
foarte grea această întrecere, 
după cum reiese și din decla
rația sa ! „La Brașov am avut 
întotdeauna probleme grele. 
Echipa antrenată de prof.

Roșu este bine pregătită și, 
mai cu seamă, foarte ambi
țioasă. Sînt convins că va fi 
un meci echilibrat, spectacu
los și de bună valoare tehni
că, în care se vor înscrie 
multe coșuri. Fetele noastre 
s-au pregătit cu multă serio
zitate și se vor strădui să 
învingă pentru a se menține 
în disputa pentru primul loc. 
Mai trebuie să precizez că 
pentru Rapid. Jocul cu Voința 
constituie o foarte utilă veri
ficare înaintea derby-ului de 
săptămîna viitoare, în care va 
întilni pe Politehnica". Cu 
modestia care-1 caracterizea
ză, prof. Ferencz nu a amin
tit de o indisponibilitate care 
grevează serios potențialul 
echipei sale, și anume aceea 
a maestrei emerite a sportu
lui Eva Ferencz, încă nerefă-

cută după accidentul suferit 
nu de mult. Celelalte întîl- 
niri, pe care le considerăm 
echilibrate, sînt Constructorul 
— Crișul Oradea, Voința 
București — A.S.A. Cluj și 
I.E.F.S. — Sănătatea Satu 
Mare.

La băieți, studenții de la 
I.E.F.S. vor căuta să se reabi
liteze în fața suporterilor 
după eșecul suferit în etapa 
trecută în fața Universității 
Timișoara, dar pentru aceasta 
vor trebui să evolueze foarte 
bine în fața Politehnicii 
București. în rest se vor dis
puta jocurile I.C.H.F. — Po
litehnica Cluj, Rapid—Steaua, 
Politehnica Galați — Farul și 
Universitatea Timișoara — 
Politehnica Brașov. Partida 
Dinamo — Universitatea Cluj 
a fost amînată.

■:

ftontlnuare in pag. a 3-a)

F. C. Curitiba.
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Otopeni. Aeroportul Internațional are noi oaspeți; fotbaliștii de la 
pe jucătorii din țara lui Pele pozînd la cîteva minute după sosire

Iată-i

Foto: V. BAGEAC

F.R. Box a cerut amînarea 
meciului România — Polonia
Ieri, Federația română de 

box a trimis forului polonez 
de specialitate o scrisoare în 
care solicită amînarea meciu
lui amical România—Polonia, 
care urma să se dispute în
-----------------------f---------------

FINALA CAMPIONATULUI
DE CICLdCROS

Campionatul republican de 
ciclocros a ajuns în faza fina
lă : mîine vor avea loc, pe 
traseul din jurul complexului 
sportiv Metalul de la Pante- 
limon, ultimele întreceri ale 
competiției, la care participă 
cei mai buni alergători din 
țară. în program figurează 
trei probe i juniori mici — 
10 km ; Juniori mari — 16 
km ; seniori — 24 km. Primul 
start se va da la ora 9,30.

perioada 16—21 decembrie, Ia 
Opole. în motivarea cererii 
sale, F.R. Box se referă la 
faptul că la recentele finale 
ale campionatelor naționale 
șapte pugiliști vizați să îm
brace tricoul reprezentativ au 
suferit accidentări care nece
sită tratamente medicale. De 
asemenea, se știe că C. Ciucă 
și I. Monea au pierdut prin 
k.o. Ia turneul de la Berlin, 
în această situație, firește că 
antrenorii nu mai pot alcătui 
o echipă reprezentativă cores
punzătoare pentru meciul ce 
urma să aibă loc la Opole.

De aproape un an, In mal 
multe comune ale județului Ar
geș s-a declanșat o camparue 
susținută de atragere a tinere
tului In practicarea exercițnlor 
fizice și de amenajare a unor 
baze sportive simple. Promotorii 
acestor acțiuni sînt consiliile 
populare, care au pus la dis
poziție suprafețele de teren ne
cesare, au mobilizat locuitorii la 
muncă patriotică șl au alocat 
Importante sume de bani.

Detalii despre această valoroa
să acțiune am aflat chiar do la 
primarii a trei comune.

PETRE AVRAMESCU — Dom
nești : .Școala din comuna noas
tră desfășoară o bogată activita
te sportivă, In care stnt atrași 
absolut toți elevii. Nu mă refer, 
evident, la orele de educație fi
zică ei la numeroasele compe
tiții intre clase și intre școala 
din Domnești și școli din comu
ne învecinate. Se resimțea, Insă, 
de mult nevoia găsirii unor po
sibilități adecvate pentru ea și 
ceilalți tineri — membri al C.A.P., 
mecanizatori, funcționari — să 
fie atrași tn practicarea sportu
lui. eu sprijinul organizației de 
partid, al comitetului nostru exe

cutiv. ne-am început munca prin

ACOLO UNDE CONSILIILE POPULARE
SPRIJINĂ DIRECT SPORTUL

• Domnești: a luat flintă Clubul tineretului ♦ Rucăr: m Curind 
se va Inaugura sala de sport • Albești de Argeș: teren de fotbal 

amenajat din fondurile consiliului popular
amenajarea unor terenuri. Sta
dionul de fotbal a fost completat 
eu terenuri de handbal, volei,
portic de gimnastici și sector
de atletism. Tot aloi am amplasat 
două mese de tenis, confecționa
te din beton. Nu cu mult timp 
tn urmă s-a inaugurat un club 
sportiv al tineretului care func
ționează chiar In clădirea con
siliului popular. In 1971 vom 
feri tinerilor — lucrările fiind 
de-acum începute — o sală de 
sport de dimensiuni 99x19 m șt 
un bazin de 93x19 m. Precizez că

O-

tot ceea e« om amenajai și ur
mează să amenajăm s-a făcut eu 
muncă și cu bani din resurse 
locale și din fondurile consiliului 
popular".

GHEORGHE MILOȘ — Rueir : 
■.Cu ocazia întrecerii de anul 
trecut, avtnd ea obiectiv buna 
gospodărire și înfrumusețarea co
munelor, noi am primii un pre
miu din partea consiliului popu
lar Județean. O parte din suma 
primită, 20 000 de tei, am alocat-o 
dezvoltării bazei materiale a 
sportului. S-a procurat echloa-

ment pentru echipa de fotbal, 
a fost dotat căminul cultural cu 
materiale sportive. Se lucrează 
intens, In aceste zile, la termi
narea sălii de sport și tot acum 
facem ultimele pregătiri 
ca ștrandul comunal să 
pe timpul lernti, patinoar 
te anexele necesare".

ION MITREA _ Albești ... 
geș : „îndrăgesc mult sportul, dar 
mai ales tmi dau foarte bine 
seama de binefacerile lui. De a- 
ceea am hotărtt tn comitetul 
executiv, tncd de anul trecut, sd 
creăm tinerilor condiții de prac
ticare a exercițiUor fizica. Am 
început — cum le-a fost dorința 
— prin amenajarea terenului de 
fotbal. Acesta va fi gata In pri
ma lună din primăvara anului 
viitor. A venii, apoi, rlndul po- 
piedriei. Acum vrem să faesm 
același lucru și In satele apar
ținătoare comunei. La BrăteșH a 
și fost terminată popiciria".

Iată, așadar, că acolo unda a- 
xlstă Inițiativă șl din partea con
siliilor populare locale, educației 
fizice șl sportului li se pot asi
gura condiții toarte bune de 
dezvoltare.

Ion GAVRILESCU

£1111181111111111111111131'"^

pentru 
devină, 
cu toa-
de Ar-

bine

Tommy 
unul din 
alterate 
britanic. 
București, î-am admirat 
jocul de cap, tempera
mentul, pofta de mișcare, 
condiția fizică, străluci
ta tehnică, eleganta îm
binată cu forța. Centrul 
înaintaș al echipei Chel
sea șl al reprezentativei 
engleze și-a creat faima 
dar nu și-a făurit o me
serie.

Vești recente ni 4 «ra
tă pe Tommy Lawton, la 
doar 52 de ani, lipsit de 
mijloace, trăind din ex
pediente, pentru că nu 
«re nici o profesie. El 
• crezut — ca și mulți 
alții — că fotbalul este 
doar o meserie. Șl s-a 
înșelat

Victor banciulbscu

Lawton a fost X 
simbolurile ne- £ 
ale fotbalului “ 
în 1939, la <■

ciiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiai.Z
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ÎNTXLN1RBA SPORTIVILOR FRUNTAȘI
Biroul F.R.A. • oonvocat, re

cent, la o Important» țedinț» de 
lucru, pe atlețU ți antrenorii lotu
lui olimpia ți republican de seni
ori ți juniori. Consfătuirea, orga
nizat» dup» un an de important» 
major» pentru atletismul nostru ri 
la mai puțin de » ani de Jocurile 
Olimpice, apare astfel ca o nece
sitate Imperioasă ți discuțiile pur
tate l-au arătat utilitatea.

Președintele F.R.A.; Ing. Mihail 
Morescu, a făcut o eucctntă pre
zentare s bilanțului atletic pe 
anul 1976, concluzia fiind că ».nul 
în curs nu a fost un an strălu
cit, dețl bilanțul genere! este bun. 
îmbucurător apare faptul răsptn- 
fflril campionilor ți recordmani
lor pe întinsul țării, ceea ce arată 
că aria atletismului de perfor
manță se lărgește tot mai mult. 
Compararea cu valoarea mondială 
ți europeană ne arată cel mai 
bine ce avem de făcut, ca toate 
că în J970 un număr crescut de 

jjțtleti față, de alti ani se aHănrin- 
'tre fruntași! internaționali.

O mare parte a prezentării fă- 
'Cute de președintele F.R.A. a fost 
jconsacrată unor aspecte de disci
plină în cadru! Iotului de atletism 
Pare au avut efecte. în ultimă in
stanță, asupra unor rezultate.

Pentru abateri au fost scoși din 
lot, pe diferite termene. attețl 
fruntași, component! al echipelor 
naționale, Mlhal Vosminskl, Se- 

jrafina Moriț. Vlrgll TlbulsM. I.u- 
fcia Jlnga. Alțt atlețl au avut aba
teri care s-au repercutat direct 
asupra rezultatelor lor, mal slabe 
'dectt potențialul pe care îl au.
- Cîteva cauze au fost acelea pri- 
fVlnd nerespectarea Indicațiilor fe
derației cu privire la obllgatlvi'a- 
Pea prezentării în competițiile in- 
(ternăționale în echipamentul sta
bilit. a nerespectăril convocărilor 
Me către unit atlețl (cWar și de la 
'Această ședință au absentat unii 
'atlețl șl antrenori !), a orelor sta
bilite pentru adunare, a festlvi- 
.tătilor de protocol după terminarea 
Întrecerilor la care am fost gaz
de. lipsa. de prietenie șl respect 
dintre unit component! al Iotului, 
încercările — ce-1 drept tot mal 
puține — ale unor sportivi de a 
se eschiva de Ia unele competiții, 
toeîmbinarea activității cu progra- 
'.imu! școlar, fapt care a slăbit po
tențialul echipei naționale în unele 
întnnlrt

A foat remarcată, de asemenea, 
slaba putere de luptă ți chiar lip
se de ambiție tn timpul concursu
rilor la unii aUeți (Ion Dtma, 
Cornel Dime» Ortvln Bchelble, 
Flores Sandru, Miron Ceacol etc ).

In sftrșlt.. s-a mal remarcat 
slaba atenție acordată problemei 
medicale, prin nere.șpectarea con
troalelor la Centrul de Medicină 
Sportivă, ;

La discuții au luat parte aaețl 
ți antrenori, care au prezentat as
pecte multiple ale muncii lor, 
probleme legate de activitatea vii
toare, Astfel, .....
alteia, sprijinul pe care îl 
mețte atletismul de la tot mai 
mulți factori, direct sau indirect 
Interesați în dezvoltarea atletismu
lui (contrastJmf puternic în acest

s-a arătat printre 
pri-

context pozitiv^ slabul sprijin și 
lipsa de interes dovedite de 
C.J.E.F.S. Cluj |pentru atletism).

r ■ 
CONSFĂTUIREA

I
Joi dimineață, Va începe la Sna- 

gov a ITI-a consfătuire a cadre
lor tehnice care; lucrează in atle
tism. Cu acest prilej vo'r fl abor
date mal multe’ probleme : cons
fătuire metodică (teme'de discu
tat : nona tehnică Fosbury ; par
ticularități șl caracteristici ale 
participării atieților din diferite 
probe pe noile piste : instructaj 
asupra orientări" teri " : . 
anul 1971) ; analiza activității din 
1970 ; discut ,rea .planurilor de pre
gătire pe 1971 ; definitivarea re
gulamentelor cdtapetițitlor anului 
viitor, stabilirea normelor de in
trare în loturile republicane, a 
standardurilor '.de participare la 
diferite competiții internaționale.

In același timp, cadre din Mi
nisterul învățămîn tulul vor avea 
o ședință de .Instruire cu profe
sorii din Invățămintul mediu și 
superior, specialiști al atletismului.

Lâ'5 această^importantă consfă
tuire de la Snagov, F.R.A. a in
vitat un mage număr de lucră
tori pe tărlmul atletismului. Ar 
fi bipe ca in- afara celor invitați, 
cluburile și psociațlile sportive, 
școlile sportive, C.J.E.F.S.-urile să 

mai merl- 
Va fi, de

Consfătuirea a arătat toarte 
limpede a& avem încă foarte mult 
de lucru, că — în general — nu 
ducem lipsă de talente ș1 de pri
cepere, dar că, principala cauză 
a stagnării o eonstltule munca 
insuficientă la nivelele ți Ia toate 
categoriile de virată. Munca efec
tuata trebuie să albă o eficiență 
tot mal crescută, care tn atletism 
este sinonimă cu performanța. 
S-a precizat că Biroul federal nu 
va mal tolera pe viitor nici un 
fel de abateri, indiferent de va
loarea celui care o va comite. Nu
mai eu o disciplină fermă, eu o 
principialitate crescută șl cu 6 
colaborare între toți factorii, vor 
putea fi obținute la viitoarele 
campionate europene ți la Jocu
rile Olimpice, noi succese de pres
tigiu.

— a
Ia

62,82
60,14

rezultat

N. MIHAIL

TEHNICIENILOR
slgur, șl mal bine dacă învăță
mintele acestei consfătuiri vm- fi 
apoi transmise tuturor lucrătorilor 
atletismului, activiștilor săi, pentru 
ca e'e să poată fi traduse cit mal 
urgent în practică.

Pe stadionul Tinere
tului din Capitală, tn 
cadrul unul concurs, 
Gabriel CALIN (S.S.A.) 
— născut tn 1954 
aruncat ciocanul 
62,82 m (60,90 m, 
m, deip., 62,56 m, 
m, 61,82 m)
care întrece cu 1,31 m 
recordul republican al 
juniorilor II, deținut de 
brașoveanul Ștefan Sis
co vîcl.

Subliniind acest re
cord, obținut cu cioca
nul de 5 kg, se cuvine 
a nota și numele pro
fesoarei ELISABETA 
ANGELESCU, probabil, 
singura femeie din lu
me care are în pregă
tire aruncători 
ciocan !

irit metodice pentru 
aaîlj

cluburile și asociațiile 
școlile sportive, C.J.E.B 
trimită șl ele Pe cei 
tuoșl dintre antrenori.
---- -------------4-

PRECIZARE

Hm primit spre publicare următoarea precizare a 
<5e medicină sportivă din București

„Față de comunicatul birou
lui Federației române de atle
tism, Inserat în ziarul -Sportul» 
nr. 1083 din 14 noiembrie 1970, 
facem următoarea precizare: 
Instrucțiunile comune ale Mi
nisterului Sănătății și C.N.E.F.S. 
nr, 34/31.1.1969 stabilesc la art. 
1 : «controlul medical al sporti
vilor legitimați din cluburi și 
asociații sportive care participă 
in campionatele republicane, al 
elevilor din școlile sportive și 
liceele cu program de educație 
fizică, precum și al juniorilor 
confirmați în secțiile de perfor
manță, se efectuează în dis
pensarele pentru sportivi, ser
viciile de medicina culturii ti- 
zioe din policlinici, obligatoriu 
la 6 luni». , ,

In art. 3 al acestor instruc
țiuni se scrie : «Controlul spor
tivilor componenți ai loturilor 
olimpice și republicane se efec- 
k

Centrului
ștuează Ia .un interval de 4 luni 

la centrul de medicină spor
tivă». a

După Wnn se poate vedea 
sportivii «imponenți al Ioturilor 
republicane și olimpice 
(C.N.E.F.S. înaintează anual 
centrului de medicină sportivă 
tabele cil numele lor) fac acest 
control riiedical Ia Centrul de 
medicină , sportivă Ia fiecare 4 
luni și nu la 6 luni cum sînt 
obligați ceilalți sportivi.

Ca atare noi considerăm că 
Instrucțiunile sînt foarte clare 
și numai nerespeciarea lor de 
către F.R. Atletism (singura 
care pr«sedea?ă astfel) creează 
posibilități de confuzie !“

A

LA „RECORD" TENDINȚE
DE A SCHIMBA NUMELE IN RENUME!

etyew
SIMBĂTA

BASCHET 5 Sala Floreasca, 
de la ora 17-3» : Politehnica - 
I.E.F.S. (m), Rapid — Stea“a 
țm). meciuri în cadrul di
viziei A.

HALTERE s Sal» Steaua 
(calea Plevnei nr. 114), de 
la ora 16 : întîlnlrea inter- 
cluburi Steaua Buc. — Le- 
gia Varșovia.

HOCHEI : Patinoarul acope
rit „23 August**, ora 18 : 
România — Polonia.

POPICE : Arena Voința, de 
la ora 16. Voința București — 
Cetatea Giurgiu ; arena La 
romet, de la ora 16, Laromet 
București — C.S.M. Reșița, 
meciuri feminine in cadrul 
diviziei A.VOLEI : Sala Constructorul, 
de la ora 17 : Constructorul 
— Universitatea (t., B).

DUMINICA

Curiozitatea profesională ne În
deamnă să răsfoim zilnic presa 
străină de specialitate. Aproape 
în flecare ziar, fte că este vorba 
de unui din Belgia sau altul din 
Iugoslavia, din Polonia sau din 
Spania etc., rubricile de atletism 
consemnează, săptămtnă de săptă- 
mînă, rezultatele diferitelor com
petiții de cros, Interne și Inter
naționale. Este șl firesc să fie 
asa din moment ce ne află n în 
plin sezon ds alergări pe teren 
variat.

Și, în timp ce alergătorii străi
nătății care se află, ca și ai noș
tri. în fața statului „europene
lor" deja Helsinki și cel al Olim
piadei Știe la Miinchen. își conti
nuă antrenamentele psrticipînd la 
crosuri. în timp ce în alte țări, 
prin cros, sînt înrolați acum. în 
aceste .luni din toamnă și pînă 
fn .primăvară, noi contingente de 
alergători, de atletl, la not... li
niște aproape, completă 1

După desfășurarea campionate
lor republicane de cros de la Tg. 
Mureș cei mai mulți dintre alergă
torii român! au luat vacantă. O 
vacanță de mai multe săptămînl, 
pînă cînd. cet aleși, vor intra In 
febra pregătirilor pentru Crosul 
Bales nic.

Există însă șl unele excepții pe 
care le consemnăm cu plăcere.

La TIMIȘOARA, după cum t.e

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 0.30 : I.E.F.S. 
Sănătatea Satu Mare (f). 
IC H.F. — Politehnica Cluj 
(mj • sala Constructorul, de 
la ora 9.30 : Politehnica — 
Mureșul (O, Constructorul — 
Crisul Oradea (f), Voința — 
A.S.A. Cluj <0, meciuri în 
cadrul diviziei A.

FOTBAL : Stadionul Dinanv», 
ora I2J5 : Dinamo Buc. 
Jiul Petroșani (tineret),
14.30 : Dinamo Buc. — 
Petroșani (divizia A),
9.30 : Dinamo Buc. 
na Btim (Junior!) :

ora 
Jiul 
ora 

Sire- 
stadionul 

Republicii,'"ora S.15 : Progre
sul Buc. — C.F.R. Timișoara 
(tineret)._ ora 11 Progresul

vizi a 
liica, 
Buc. 
vtzța 
dantesc Buc.
Brăila (juniori) ; teren FI. ro
șie. ora 11 : FI. roșie Buc. — 
Energia Slobozia (divizia C), 
teren Laromet, ora 11 ■ La- 
romet Buc. - Dunărea Tul-

sul BUC-
— C.F.R- Timișoara (di-
A) • stadionul Pollteh- 
ora 11 : Sp. studențesc
— Metrom Brașov (dj-
B) . ora 1.3 : Sp. stu- 

Eomerțui

La- 
Flo- 

Sp. 
sp. 

Petrolul 
1 : Sp. 
Petrolul

cea (divizia C), ora 13 : 
romet. Buc. — Victoria 
vești (juniori) i lel'„Rn muncitoresc, ora 9.30 : 
muncitoresc Buc. 
Videle (juniori), ora 11 : 
muncitoresc Buc. — ,
Videle (divizia C.) : teren Glo- 
ria, ora 11 • Mașini Uneits 
Buc. — Gloria Slatina (divi
zia C). ora 13 : Mașini unelte 
Buc< _ Unirea Mănăstirea 
(juniori) ; teren 23 August IV. 
ora 13 : Steaua 23 August Buc.
— Petrolul Tîrsoviște (juni
ori) • stadion Giulcști, ora 
9.30 Rapid București — Șc. 
sp. Energia Buc. (juniori) : 
stadion Progresul, ora 13 : 
Progresul Buc. — Dacia PI* 
tești (juniori).

HOCHEI : Patinoarul aco
perit „23 August”, ora 13 : 
România — Polonia.

GIMNASTICA MODERNA î 
Sala Tineretului, ora 8.30 : 
concurs pe aparate (exerciții 
cu cercul). .POPICE î Arena Giuleștl. 
de la ora 8, Rapid București
— Voința București (divizia A,
masculin). „RUGBY ? stadionul 
August", ora 18 ■ Lotul A 
(seniori) -» Selecționata Bucu- 
restiulul ; teren Olimpia, ora 
II • Olimpia -• Progresul : te
ren Aeronautica, ora 10.30 ■ 
Aeronautica — S. N. Oltenița.

TDB s Poligonul Tunari, de 
la ora 9 î campionatul na
tional de seniori la arma li
beră calibra mare șl pistol 
viteză (probă eliminatorie).

VOLEI Î Bala Giulestl. de la 
ora 9 t C.P.B. — Universitatea 
Cluj, I.E.F.S. — Rapid (f. A) 1 
sala Progresul, de Ia ora 8.30: 
Voința — Universitatea Ti
mișoara, Progresul — Silva- 
nla Ș. Silvaniel (m. B) ; sala 
Dinitmo, de Ia ora 8 : A.S.E.
— Politehnica Galati (f. B). 
Dinamo — Farul Constanța 
(f. A), Electra — Farul, Uni
versitatea — Vagonul Ploiești 
(m. B).

"V

Nu că maicredem
frumusețea,

trebuie alt 
simplitatea

argument pentru a demonstra 
și necesitatea crosului

Foto : V. BAGEAC

FOST UITAT CROSUL!
informează corespondentul nostru 
P. ARCAN, a avut loc competiția 
„Cupa de toamnă", organizată de 
C.F.R. Au luat, parte 163 de concu
rent! de la Șc. sp. Arad, liotele 
4 și 7, Politehnica șl C.F.R. Timi
șoara. In clasamentul general al 
juniorilor șl Junioarelor II. pri
mul loc a fost ocupat de C.F.R 
cu 155 p. iar la Juniori HI a cîs- 
tigat Șc. sp. Arad cu 105 p.

La BUCUREȘTI, In organizarea 
C.J.E.F.S. Ilfov, in Împrejurimile 
stadionului Constructorul, au evo
luat 150 de alergători (Juniori șl 
junioare), reprezentînd liceele din 
Fierbinți. Oltenița, Giurgiu, Ur- 
ziceni, Dragomircșli Vale și Lie. 
pedagogic din București. Cores
pondentul nostru Nicolae D. NI
COLAE ne-a comunicat numele 
ciștlgătorilor : junioare — 1 000 m: 
Marla Carapancea (Buc.), Junioare 
— 800 m : Maria Negoi (Buc.), 
juniori — 2 000 m : I. Sanioilă 
(Dragomlrești Vale), juniori — 
1 500 m : M. Rogojinaru (Giurgiu).

Dar, în alte părți ce se tntîm- 
plă 7 Credem că nimic, din mo
ment ce nimeni nu suflă o vorbă! 
și nu-î păcat că timpul acesta 
minunat este lăsat să se scurgă 
nestingherit ! Ne plîngem că stăm 
slab Ia alergări constatăm, de 
fapt, că In acest mare capitol al 
atletismului rezultatele noastre 
sînt modeste. Dar, iată că nimeni

nu întreprinde ceva, pentru a Ieși 
din inertia în care ne complăcem 
de cîțiva ani. șl, curios fapt, am 
uitat de cros cam din perioada 
în care rezultatele alergătorilor 
noștri de semifond și fond aproa
pe că nu mai. au vreo valoare pe 
plan international ! Să fie. oare, 
o simplă coincidență sau o con
secință a acestei situații 7 Cine 
știe să spună și Federației noa
stre de specialitate, comisiilor 
sale teritoriale, organelor sportive 
locale, cluburilor și asociațiilor 
sportive. Dar, cît mal grabnic, 
că mai trece un an !.,.

Rubrică redactată de 
Romeo VILARA

CAVALERII RINGULUI
pentru centurile 
naționali au fost 
aprige, iar la 
în condiții re- 

a luptei, precum

Disputele 
de campioni 
deosebit de 
desfășurarea 
gulimentare 
și lâ acordarea deciziilor au 
vegheat și hotărît cei mai 
buni arbitri-judecători din 
tar#, unii dintre ei purtători 
ai ecusonului A.I.B.A.. împrer 
ună cu doi invitați de 
holere, Jack England (An
glia) și Jerzy Popiolek (Felo
nia).

CAl
s-au 
tărt 
activitatea arbitrilor 
toni. Unii au dovedit 
peMoară și - evidentă 
do—departajare atunci 
valorile ce se înfruntau în 
ring, erau apropiate. în 
tdâte cazurile, verdictele 
de arbitrii români au 
conforme dti realitatea, 
atunci cînd nu a existat 
tale de vederi, cea greșită a 
fost în minoritate, iar decizia 
a fost' acordată adevăratului 
învingător.

S-a discutat mult în tim
pul campionatului despre 
verdictul dat în meciul coco
șilor Dumitrescu — Lungu.

ocazia turneului 
desprins cîteva 
îmbucurătoare

ceste

final 
consts- 
deSpre 
autoh- 
o su- 
putere 

cînd

mai 
date 
fost 
iar 

uni-

ȘI-AU FĂCUT DATORIA
Stelistul a fost creditat în
vingător cu 3—2, dar decizia 
a fost contestată de specta
tori. precum și de judecătorii 
oaspeți care l-au preferat pe 
metalurgist. A fost, de altfel, 
singura partidă care a iscat 
oarecare contradicții, dar așa 
cum am arătat la timpul po
trivit. hotărîrea judecătorilor 
români a fost cea justă și 
conformă cu realitatea.

Avem la ora actuală cîțiva 
arbitri-judecători de certă va
loare 
lucru 
Este 
felul . _
disputele din ring: Constan
tin CHIRIAC, Petre EPIJ- 
REANU, Marin ZAMFIRES- 
CU. Aii RIȘAT, Victor PO
PESCU, Mihai VOICULES- 
CU. Ladislau KRAUSER. Ma
rin STANESCU, Virgil CA- 
ZACU. Victor ȘCHIOPU. Pe
tre MIHELFY, Ion STEFAN 
Si alții, care cu ocazia tur
neului final și-au făcut da
toria în mod onest, neputîn- 
du-li-se reproșa, de data a- 
ceasta. absolut nimic în pri
vința deciziilor date.

internațională si acest 
trebuie să ne bucure- 

o plăcere să urmărești 
cum condu® si judecă

Paul IOVAN

De mult de tot, cu aproape 40 de 
ani în urmă, comuna (pe atunci) Să- 
cele realiza prin muncă patriotică un 
deziderat major local: construirea 
unui teren de sport. „Izvorul", una 
din cele mai vechi asociații sătești din 
țară își inaugura una din realizările 
sale de seamă.

Mai tîrziu vecinătatea uzinei „Elec- 
troprecizia**, creșterea sa economică șl 
socială a condus la înființarea aso
ciației „Precizia" Săcele cu secții frun
tașe de rugby și fotbal. Vechiul te
ren comunal preluat de „Precizia" a 
continuat a fi amenajat, drenat, dotat 
cu vestiare, regazonat periodic, încon
jurat cu garduri exterioare și Inte
rioare, completat cu teren de 
handbal etc., devenind astfel o 
bază sportivă frumoasă și unică la 
Săcele. Lucrurile se aranjaseră destul 
de bine. Secțiile sportive prosperau, in 
special cea de rugby înființată de re
gretatul Alecu Stefănescu. în numai 
cîțiva ani de la înființare, aceasta a 
deținut de două ori locul I în divizia 
B, s-a calificat în A, a revenit ș.a.m.d. 
Sportivii aveau unde se antrena, unde 
juca oficial, iar copiii 
celor aproape 24 000 de 
orașului un loc de sport,

CU

șl școlarii 
locuitori ai 

o bază ed-ti

Există în viața asociațiilor 
sportive o anume tendință: 
aceea de a reduce activita
tea acestora la existența a 
două sau trei echipe, consi
derate reprezentative, pentru 
întreținerea șl promovarea 
cărora se concentrează toată 
atenția șl se cheltuiesc toți 
banii șl toate eforturile. Mai 
există, dincolo de acest as
pect, unele mistificări de ci
fre — c« ridică numărul ac
țiunilor sportive și pe cel al 
participanților la nivele ade
sea impresionante — operații 
ce reprezintă, dincolo de un 
evident fals, o atitudine cu 
totul neloială.

Ademenită Inițial de ten
dință, asociația sportivă clu
jeană „RECORD** nu s-a lă
sat, însă, subjugată acesteia, 
continuînd să rămînă fidelă, 
misiunii ei primare : aceea 
de a apropia de exercițiul 
fizic cit mai mulți salariați 
din întreprinderea clujeană 
de tricotaj „Someșul", pe 
lingă care funcționează.

Numai așa s-a putut ajun
ge ca în ultimul an să fie 
angrenați în activitățile spor
tive de 
salariați, 
plăcuta 
— nu-i

țlel, mărturisite nouă de că
tre președintele ei, tov. Emil 
Banyal: „Cifra de participa
re la campionatul asociației 
— principala noastră formă 
competițlonală —, deși a fost 
ridicată, nu ne-a satisfăcut, 
pentru că ea a cuprins nu
mai o treime din totalul sa- 
lariaților „Someșului". In 
consecință, ne-am propus

ACTIVITATEA FRUCTUOASĂ

A ASOCIAȚIEI SPORTIVE

DINTR-0 MARI INTREPRIN-

HERE CLUJEANĂ

masă peste 1000 de 
cifră care — spre 

noastră surprindere 
mulțumește pe cei 

chemați să supravegheze acest 
sector. Iată intențiile asocia-

sporirea ei, pînă la o propor
ție de două treimi, ceea ce 
ar reprezenta cca. 2000 de 
prezențe sportive. Nu va fi, 
desigur, ușor, pentru că ele
mentul dominant este cel fe
minin, cunoscut oarecum mai 
refractar inițiativelor sporti
ve. Pentru a ni-l apropia, 
trebuie căutate forme mai 
atractive, printre care turis
mul a deschis o splendidă... 
potecă".

Desigur, pentru a susține 
o astfel de activitate, e ne
voie de o bază . sportivă de 
proporții, aspect pe care con-

ducerea întreprinderii (ing. 
Ion Salma — director general 
și tovarășii Liviu Moldovan 
— secretar al comitetului da 
partid șl Vllma Ceteraș —• 
președinte al comitetului sin
dical) și a asociației „Record" 
au depus toate eforturile s-o 
perfecteze. Asociația benefi
ciază astăzi de un perimetru 
sportiv ce cuprinde ; popîcărie 
modernă cu patru piste, te
renuri de baschet, handbal, 
volei și bazin de înot, toate 
grupate tn incinta fabricii, 
astfel că deplasarea la baza 
sportivă nu mai reprezintă 
un impediment.

Intr-un atare context, în 
care activitatea sportivă de 
masă se bucură de un astfel 
de interes, se realizează și 
sprijinirea . sportului de 
performanță. Nu trebuie, de 
altfel, un sondaj prea pro
fund ca să-tl dai seama că 
baschetul (f handbalul, po
picele și voleiul (b*Ff) 
principalele discipline de 
performanță ale „Recordu
lui" — beneficiază aici de 
cele mai propice condiții de 
dezvoltare și progres.

Obligația lor ? Să susțină 
eforturile „Recordului" de 
a-și schimba numele în renu
me.

Nș. D.

RUGBYUL DIN PETROȘANI, 
LA O NOUĂ COTĂ VALORICĂ

în rugbyul românesc echi
pele studențești și-au adus în
totdeauna o contribuție sub
stanțială Ia lărgirea ariei âe 
răspîndire și Ia adăugarea u- 
nor noi valențe calitative spor
tului cu balonul oval.

Actualul sezon competițional 
a realizat definitiv consacrarea 
XV-lui ȘTIINȚA PETROȘANI. 
Cu mai bine de un an în ur
mă, cu prilejul unei analize a 
activității clubului, au fost re
liefate o serie de lipsuri care 
frin.au buna desfășurare a mun
cii în secția de rugby. Am 
semnalat la vremea potrivită 
carențele și am cerut, firesc, 
măsuri pentru ieșirea din im
pas. deoarece forțe capabile sa 
facă saltul valoric existau.

Am revenit la Petroșani pen
tru a reface drumul parcurs 
de rugbyul petroșenean. de la 
o situație de semiobscuritate, 
la una de fruntașă a campio
natului primei divizii a țării.

în primul rind trebuie spus 
că s-a produs o schimbare sub
stanțială în concepția referi
toare la disciplină. Noul an
trenor Th. Radulescu, sprijinit 
in mai mare măsură de con
ducerea secției (amintim doar 
pe cei mai vechi și mai „su- 
fletiști", lector univ. Aurel Su- 
ciu, lector univ. Dumitru Con
stantin, șef lucrări Ion Dijmă- 
rescu) a reușit să-și impună 
în această privință punctul de 
vedere, abaterile de la disci
plină fiind tot mai rare și 
tot mai puțin însemnate. (Și 
în ultimul caz sancțiunile nu 
lipsesc).

Conducerea clubului se stră
duiește (și reușește in același 
timp) să asigure cele mai bu
ne condiții de pregătire celor

NOTE MARI PENTRU MECIURILE DIN PRIMA ZI
A CAMPIONATULUI DE JUNIORI

aproape 30 de jucători, care 
formează lotul primei echipe 
pe plan administrativ. Dacă nu 
există prilej de nemulțumire 
în această direcție, nu se pot 
spune lucruri asemănătoare și 
despre punerea la dispoziție a 
unor terenuri de antrenament 
și joc corespunzătoare. Tre
buie să facem precizarea (ab
solut necesară) că institutul nu 
dispune de nici un teren cit 
de cit propice pentru rugby. 
Cu puțin timp in urmă sem
nalam intr-o notă nepăsarea 
organelor locale sportive față 
de soarta acestei echipe. An
trenamentele se fac la Petrila. 
în funcție de anotimp, tere
nul este ba plin de praf, ba 
transformat într-o mlaștină. La 
aceasta se mai adaugă și ae
rul poluat cu fum, datorită 
faptului că terenul este așe
zat lingă uzina de preparare. 
Evident, există o soluție : sta
dionul „Jiul". Dar cererea stu
denților este refuzată pe mo
tiv că se distruge spațiul de 
joc. Nu sîntem de acord cu a- 
ceastă teorie. în ultimă instan
ță, după cum ne-a declarat 
antrenorul Rădulescu, ar fi de 
ajuns doar să li se dea vo.ie 
să efectueze un singur antre
nament săptăminal de 2 ore 
și să susțină partidele din cam
pionat.

Componența lotului este mult 
schimbată. Au apărut o serie 
de nume noi, Fălcușanu, Bar
ba, Domnișan, Lomotă, jucători 
tineri, de perspectivă. Au pă
răsit echipa I. Dobrinoiu (care 
și-a terminat studiile) și M. 
Boldescu (i s-a dat dezlegare) 
plecind la Minerul Broșteni. 
Nucleul primei formații este 
alcătuit din rugbyșt.i cu ex
periență, bine cotați și pe 
plan național. Lingă Dinu. Băr- 
găunaș — ambii în vederile 
selecționerilor pentru meciul cu 
Franța — Orteleean, Stăncules- 
cu, Moroiu, Rusu, Moromete, 
Imnotă, Ionescu, Fălcușanu. 
Crăciunescu, Trufă sint autorii 
performanțelor Științei.

Obiectivul acestui an — cla
sarea în prima parte a cla
samentului și cea mai bună 
echipă studențească — pare că 
va fi atins, avînd în vedere 
atmosfera de lucru din cadrul 
colectivului.

Știința II, care activează 
in divizia secundă, formșază 
eșalonul de rezervă. De aici 
a promovat Orteleean și pro
mit a face saltul spre echipa 
întii Iacob și Țalpă. XV-le se
cund este format din student! 
din anul I. care au făcut 
cunoștință cu rugbyul abia 
după intrarea Ia facultate. De 
aceea poate rezultatele lor nu 
sint îndestul de satisfăcătoare, 
echipa aflindu-se la periferia 
clasamentului seriei a IlI-a.

Inexistența unui teren în 
Petroșani împiedică crearea u- 
nui centru de juniori, deoare
ce deplasările repetate la Pe- 
trila sau Lonea pentru antre
namente stinjenesc programul 
de studiu al eventualilor do
ritori, desigur, în majoritate 
elevi.

Nu putem încheia rî ridurile 
noastre trecînd peste efortu
rile propagandistice susținute 
ale clubului. Pentru fiecare 
meci sint tipărite programe 
speciale care cuprind toate a- 
mănuntele despre cele două 
combatante, afișe, se tec di
verse comunicări la stațiile de 
radio. în perspectivă se lucrea
ză la o carte a clubului (pre
zentarea lotului. programul 
competițional complet, fotogra
fii, principalele puncte turis
tice din împrejurimi) și la un 
anuar (o succintă istorie a 
rugbyuluj pe Valea Jiului 
1932 și pînă în prezent).

Subliniind preocupările, 
reu mai pline de reușite, 
animatorilor rugbyului din

din

me- 
ale 

_________  Pe
troșani, sperăm să putem con
semna și în viitor că valoarea 
sportului cu balonul oval a 
atins aici cote din ce în ce 
mai ridicate.

Emanuel FANTANEANU
ORADEA. 20 (prin telefon)

— După spectaculoasele în
treceri ale finalelor Concur
sului republican de toamnă 
al juniorilor Ia lupte libere, 
începînd de azi sala Armatei 
din localitate găzduiește con
fruntarea celor mai tineri 
luptători — la greco-romane
— pentru titlurile de cam
pioni pe 1970. Pe cele trei 
saltele, de astă dată cu spa
țiul de luptă'circular (o nou
tate care se cere a fi extin
să la toate reuniunile) au 
concurat în prima zi nu mai 
puțin de 236 de Analiști, ju
niori mici și mari. Este o 
cifră care ne bucură, deoa
rece denotă că sportul lupte
lor a început șă aibă o au
diență mai mare în riadul 
tineretului.

Dincolo de 
eri trebuie să 
meciurile din
competiției pot primi 
mari, întrucît concurenții — 
fie din cluburile bucurește- 
ne fie din asociațiile și 
burile din provincie — 
prezentat bine pregătiți, 
asistat la partide foarte 
ze șl de un nivel tehnic 
apreciabil. Tinerii luptători 
depun eforturi evidente de a 
se remarca și pentru că cei 
mai buni dintre ei vor Intra 
în vederile selecționerilor 
pentru mondialele din mai 
1971 (Tokio). Așa se explică, 
de altfel, și numărul mare

aceste sublim- 
menționăm că 

turul I al 
note

călească trupurile, să-și cultive sănă
tatea.

Dar... și de aici începe trista isto
rie, necazurile au început să curgă. 
Planul de dezvoltare al uzinei pre
vedea și construcția unui club și a 
unei cantine, în imediata vecinătate 
și soluțiile practice indicau amplasa

rea lor pe terenul stadionului. Toate

0 ISTORIE TRISTĂ
LA SĂCELE
Nota critică

ar fi fost bune, — înțelegere se gă
sea — dacă în prealabil s-ar fi construit 
în loc o altă bază sportivă. Dar... I Dar 
n-a fost așa! S-a luat repede gardul 
vechii baze ji s-a îngrădit o porțiune 
de teren arabil (sub dimensiunile nece
sare !) urmtnd ca după 
lor să se completeze 
siuni) svatiile sjțșise

scosul cartofi- 
(după promi- 

tntocmească și

clu- 
s-au 
Am 
dîr-

de victorii prin tuș. De sub
liniat și faptul că lipsesc a- 
proape în totalitate avertis
mentele pentru non-combat.

Iată cîteva dintre nume
roasele partide din prima zi, 
care ne-au plăcut în mod 
deosebit : juniori mari —
cat. 48 kg. — M. Neagu 
(Constanța), b. tuș Gh. Pan- 
tea (Sibiu), Gh. Dobrin (Tg. 
Mureș) b. tuș Gh. Viman 
(Pitești) ; 52 kg — M. Flo- 
rescu (Dinamo Buc.) b. p. P. 
Arcadie (Progresul Buc.), I. 
Nuc (Timișoara) b. p. I. Du
liei (Cîmpulung Muscel) ; 56 
kg — I. Moceanu (Sinaia) b. 
tuș M. Pantazi (Steaua), D. 
Mitan (Cluj) b. tuș B. Ghen- 
cea (Craiova), I. Jugănaru 
(Cîmpulung Muscel) b. tuș 
T. Balint (Lugoj). Juniori 
miei: 48 kg — A. Marton 
(Bălan) b. tuș S. Botez (Iași), 
Șt. Rusu (Rădăuți) b. tuș A. 
Schmidt (Lugoj) ; 56 kg — 
L. Radu (Pitești) b. tuș P. 
Rădulescu (Ploiești), D. Chiti 
(Buzău) b. p. T. Onofrei 
(Botoșani) ; 65 kg — S. Di- 
nică (Călugăreai) b. tuș V. 
Moise (Pitești), V. Gabor 
(Galați) b. p. N. Adam (Ra
pid Buc.).

întrecerile continuă sîm- 
bătă, cu tururile II, III șl 
IV, iar duminică vor avea 
loc meciurile pentru de
semnarea campionilor.

C. CHIRIAC

formalitățile legale de scoatere din 
cicuitul agricol, întabulare etc.

Vechiul teren a devenit un maidan 
pe care vor începe construcțiile, iqr 
„noul" — existent, de fapt, numai în 
vorbe — servește ca explicație de „vi
itor teren care se lucrează" pentru 
cei curioși sau cei interesați.

Și așa fotbaliștii, rugbyștii, handba- 
liștii „Preciziei" neavind unde se an
trena, au continuat a se pregăti pe 
vechiul teren aflat în descompunere, 
în timp ce toate meciurile de cam
pionat, inclusiv cele de acasă, sînt ju
cate în deplasare, departe de public, 
de susținători. Asta, deocamdată, pînă 
apar noile clădiri.

N-am fi semnalat acest caz, dacă 
n-ar exista un H.&.M. care prevede 
condițiile ș{ modalitățile de demolare 
ale unei baze sportive, obligația înlo
cuirii sale PREALABILE cu alta, dacă 
ritmurile de construcție ale noului sta
dion ne-ar 
dispozițiile 
se pare că 
la Săcele, 
costă bani, 
este o altă

Sînteți de acord că v-am povestit 
istorie tristă ?

fi dat vreo garanție. Dar 
legale privitoare la sport 
sînt privite cu îngăduință 
iar timpul... timpul nu 
Se va face! Gind ? Asta 

treabă.

tfiBM B1RA

O

LA GALAȚI Șl TIMIȘOARA, DOUĂ DERBY-URI
Prin disputarea, miercuri, 
unei etape intermediare Ia3

masculin, băieții au luat-o cu 
un... pas înaintea fetelor în 
programul campionatului. Ast
fel, în timp ce în calendarul 
competiției masculine figu
rează etapa a VII-a, la femi
nin au loc partidele etapei a 
Vl-a. Datorită noii progra
mări, vom avea prilejul să 
asistăm, duminică, la cîteva 
partide de un interes deo
sebit.

La masculin, STEAUA — 
care n-a cedat nici un set de 
la începutul campionatului — 
se deplasează la Galați pen
tru a întîlni pe POLITEHNI
CA. Fără îndoială, învingăto
rii de miercuri ai echipei 
I.E.F.S., vor încerca ceea ce 
n-a obținut nici una din for
mațiile celelalte i victoria. 
Totdeauna meciurile de la 
Galați au fost deosebit de 
disputate, învingătorul putînd 
fi aflat abia după lovirea ul
timelor mingi. Sperăm, tot
odată, că inimoșii spectatori 
gălățeni vor ști să-și încu
rajeze în modul cel mai loial 
echipa favorită.

RAPIDUL va pleca Ia Tî-

mișoara, unde va primi repli
ca POLITEHNICII. După cum 
au evoluat în partida cu 
Steaua, studenții nu par a fi 
greu de depășit, mai aies de 
garnitura bucureșteană.

UNIREA TRICOLOR Brăila 
va încerca să obțină al doilea 
succes, învingind pe UNIVER
SITATEA CLUJ. TRACTO
RUL BRAȘOV are o misiune 
dificilă în partida cu VIITO
RUL BACAU. în timp ce DI
NAMO are de rezolvat o 
„ecuație'* cu puține necunos
cute la Baia Mare cu 
EXPLORARE

La Timișoara va avea loc și 
derby-u] fetelor t UNIVERSI
TATEA — PENICILINA IAȘI. 
Ieșencele, care se antrenează 
pentru startul în C.C.E., j or 
trebui să facă dovada unei 
bune pregătiri. Riposta stu
dentelor va fi, fără îndoială, 
la nivelul așteptărilor. Dintre 
celelalte partide, echilibrate 
ni se par a fi i I-E.F.S. — Ra
pid, Universitatea Craiova — 
Medicina, Dinamo — Farul. 
La P. Neamț, Ceahlăul întîl- 
nește pe C.S.M. Sibiu.

LOTO —PRONOSPORT
Categoria 1 : 1 variantă 

25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 11,55 autoturisme „MOSK- 
VICI 408“ cu caroserie 412 
sau „FIAT 850“ plus 11.900 
lei numerar fiecare; catego
ria 3 : 32,70 excursii în Aus
tria cu avionul; categoria 
4 : 24,55 excursii în R.D G.; 
categoria 5 : 46,35 excursii 
a 2 locuri Ia Mangalia — Re
velion 1971 ; categoria 6 : 
90.30 variante a 200 lei fie
care; categoria 7 : 4.863,85 
variante a 100 lei fiecare.

Cîștigătorii de autoturisme 
obținute la categoria 2 sînt : 
Rădulescu Ion din Cluj ; 
Rusu Constantin Nicolae din 
Constanța; Panait N. Con
stantin din Dolj ; Fărcășanu 
Emil din Galați; Grigotr Va- 
sile din Sighetul Marmației ; 
Aramă Constantin din Ro
man ; Văleanu Ion din Plo
iești ; Limban Margareta din 
Ploiești ; Ionescu Maria din 
București ; Nicolae Elena din 
București; Constantin Paul 
dla București,

Un prilej deosebit pentru 
a obține aceste premii oferă 
concursul excepțional Pro- 
noexpres de duminică 22 
noiembrie, care va avea loc 
în sala Clubului 
Bănci 
2, cu 
18,45.

Nu 
tima 
biletelor.

Finanțe- 
din str. Doamnei nr. 
începere de la orele

i „Astăzi este ul- 
pentru proci i. ;-?a

NUMERELE 
CEREA DIN

LOTO
EXTRASE LA TRA-
20 NOIEMBRIE 1970

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.051.515 let din care 68.049 lei re
port.

EXTRAGEREA Is 1 82 2 14 7 
II 30 85 52

Fond de premii 8 553.120 lei din 
care 50.024 lei report la cat. 1.

EXTRAGEREA a II-a : 66 22 42 
74 88 55 76

Fond de premii : 498.395 lei din 
care 18.022 lei report la cat. A.

Plata premiilor Ia această tra
gere se va face astfel : tn Capi
tală t începînd de la 27 noiembrie 
pînă la 4 ianuarie 1971, iar in 
țară : de la 2 decembrie la 4 ia
nuarie 1971.

frin.au
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MllNE, ETAPA A Jfl-a, A REINTRĂRILOR:
DOBRIN, DEMBROVSCHI, TATAR», STOICESCU...

0 In derby>111 de la Brayov, Dumitriu II Sață<*n Eață cu Răducanuși compania... 

0 DOBRIN-TĂTARII, UN DUEL DE MARE ATRACȚIE LA PITEȘTI 0 Ătenfie, Progresul! C. F. R. Timișoara 

revine la București după 14 ani 19 „COLOCVIU" STUDENȚESC LA CRAIOVA 0 Se va 

reabilita campioana tocmai la Bacău, unde Ghițăn-a scos In toamna asta mingea din plasă?

vil antrenorului R. Cosmoc 
au continuat pregătirile în 
vederea meciului de mîine. 
Ultimul an trenament a fost 
efectuat ieri după-amlază și 
a durat o oră. Astăzi, 1* 
prfnz, constănțenll vor pleca 
la Iași.

După toate "probabilitățile, 
antrenorul Coimoc va alinia 
următoarea foimațle : Popa — 
Stoica, Antcnescu, Măreț, 
Pleșa, Tănase Badea, Tufan, 
Caraman, Op’ea, Kallo.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - UNIVERSITATEA CLUJ

DINAMO BUCUREȘTI-JIUL

LUCESCU SI DINU ÎN 
CONTINUARE ABSENȚI

După ce și-au adjudecat, 
miercuri, „Cupa cu handicap" 
a Sporitului muncitoresc (pe 
care l-au întrecut cu 4—0), 
dinamoviștii bucureștenl s-au 
antrenat joi șl vineri în Șos. 
Ștefan cel Mare, urmărind în 
primul rînd menținerea con
diției fizice.

N-au participat la antrena
ment Deleanu și Stoenescu, 
ambii ușor contuzionați, dar 
pe a căror contribuție antre
norul D. Nicolae Nicușor mi
zează în meciul de dumini
că. în orice caz, Lucescu și 
Dinu continuă a fi indispo
nibili...

în ceea ce privește forma
ția, aceasta va fi următoarea: 
Constanținescu — Cheran, 
Nunweiller III, Stoenescu, 
Deleanu, Mustățea, Nunweil
ler VI, Săleeanu, Doru Po
pescu, Dumitrache, Haidu.

PAVEL PEANĂ

O SINGURĂ DILEMĂ: 
GEORGESCU SAU 

CARAMANLIS ?

Jucătorii Jiului s-au antre
nat zilnic, pe parcursul între
gii săptămîni, axîndu-și pre
gătirea pe îmbunătățirea ®on- 
diției fizice. Nu a fost susți
nut nici un joc de verificare 
la două porți !

Antrenorul Ion Bălănescu 
speră să-l recupereze pînă 
duminică Pe fundașul Geor
gescu, și să-i înfrunte pe di
namoviștii bucureșteni — in
tr-un meci pe care îl soco
tește extrem de greu — cu 
următoarea garnitură : Stan 
— Georgescu (Caramanlis), 
Georgevici, Stocker, M. Po
pescu, R. Popa, Sandu, Pe- 
ronescu, Turcan, Libardi, I. 
Constantin.

S. BĂLOI — coresp.

F. C. ARGEȘ-STEAUA

JOACĂ DOBRIN I

Joi, F.C. Argeș a disputat 
an meci amical ou Dacia Pi
tești (div. C). Rezultat 2—1, 
prin golurile marcate de Ian- 
cu, Olteanu șl respectiv Po
pescu.

în alcătuirea garniturii pe 
care o va alinia mîine, an
trenorul Ozon are în față 
multe semne de întrebare, le
gate de indisponibilitățile Iul 
Radu, Ștefănescu șl Ivan II. 
Mulțumit de randamentul lui 
Dobrin, Ozon îl va reintro
duce mîine în formație 1

De altfel, iată „H“-le pro
babil : Nicitlescu (Ariciu) — 
Pigulea, Vlad, Olteanu, Cră- 
ciuncscu (Ivan I), Prepurgel, 
Ștefan (Roșu), Dobrescu (Fră- 
țilă), Iancu, Dobrin, Jercan.

Ilie FETEANU — coresp.

REINTRĂ TĂTARU I

O noutate, mult așteptată, 
din tabăra steliștilor : după o 
absență de trei săptămîni, 
cauzată de accidentul din me
ciul cu Eindhoven, mîine re
intră Tătaru! La antrena
mentul de joi — 2—2 (1—1) 
cu divizionara C, Voința — 
Tătaru a manifestat o bună 
poftă de joc, înscriind și un 
gol.

în ceea ce privește meciul 
de la Pitești, după toate 
probabilitățile, bucureștenii

vor utiliza următorul „11“ : 
Suciu — Mirăuță, Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Vigu, Du-
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IORDANESCU (Steaua)
mîtriu III, Ciugarin, Paotea, 
Tătaru, Iordănescu, Ștcfă- 
nescu.

Florin SANDU

SPORT CLUB BACĂU -U. T. A.

DIN NOU 
DEMBROVSCHI I

Miercuri, intr-un med de 
antrenament, Sport Club Ba
cău a învins cu 5—0 — Eno 
Daniel 2, Volmer, Florea și 
Pană — divizionara C, Vic
toria Roman.

Vineri, elevii lui Valeriu 
Neagu și c. Rădulescu au 
susținut un joc-școalâ in 
compania echipei de tineret 
rezerve, la sfîrșitul căruia cei 
doi antrenori s-au declarat mul
țumiți de randamentul echi
pei. Pentru duminică se mi
zează pe : Ghiță — Kiss, Ne- 
delcu, Bogdan, Comănescu, 
Vătafu, Hrițcu (Volmer), 
Fană (Sorin Avram), Dem
brovschi, Ene Daniel, Florea.

Așadar, după un „stagiu" 
la tineret, reapare Dembrov- 
schi 1

Ilie IANCU 
coresp. principal

ACCENT
PE RECUPERAREA FIZICĂ

Textiliștii au efectuat antre
namente zilnice, în această 
săptămînă. Antrenorul N. 
Dumitrescu a avut în vedere, 
însă, și recuperarea fizică a 
elevilor săi, deoarece în ul
tima partidă din campionat 
ei au dat semne vădite de 
oboseală. Joi si vineri după- 
arniază, au avut loc două 
jocuri-școală în compania e- 
chiped de tineret, ba ședințe
le de pregătire a luat parte 
și Gornea care acuză o în- 
tinedere. Mîine, se preconi
zează a fi folosită următoarea 
formație : Bătrina — Calinln, 
Lereter, Pojoni, Shepp, Petes- 
cu, Broșovscbi, Domide, A- 
xente, Dembrovschi, F. Du
mitrescu.

PROGRESUL-C. F. R. TIMIȘOARA

BELDEANU
SI DUDU GEORGESCU — 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

După punctul cucerit la 
Iași, fotbaliștii de la Progre
sul ș-au antrenat asiduu, toa
tă săptămînă. Pulsul antre
namentelor a crescut joi, cînd 
ședința de pregătire a durat 
120 de minute.

în ceea ce privește forma
ția pe care o va alinia mîine, 
antrenorul Victor Stănculescu 
are unele motive de îngrijo
rare : Beldeanu si Dudu 
Georgescu acuză întinderi 
musculare, utilizarea lor ră- 
mînind sub semnul întrebării.

în rest, formația standard, 
cu Filipescu pe aripa stingă.

MANOLACHE 
ÎN FRUNTEA LINIEI 

DE ATAC
Dornici să aibă o evoluție 

cit mai onorabilă la Bucu

rești — unde revin după o 
absență de 14 ani — ferovia
rii timișoreni s-au antrenat 
cu seriozitate toată săptămî- 
na. Joi ei au susținut un joc- 
școală, terminind la egali tute 
o primă repriză (0—0) eu e- 
chipa de tineret rezerve, in- 
vingînd datașat după pauză 
pe divizionara C, Furnirul 
Data (8—0).

Pentru mîine sînt preconi
zate două modificări: Han
guri îl va tnlocu pe Donoa, 
iar Manolache îșl va relua 
locul în centrul liniei de atac. 
Așadar, Tatar — Hangan, 
Mehedinți, Răcelescu, Sperio- 
su, Chimluc, Hergan, Nestoro- 
vici, Manolache, Bojln, Panici.

P. ARCAN 
coresp. principal

Avancronica nr. 11
De bine, de rău, pînă astăzi mai fiecare avancronică 

a avut o „găselniță", un „ce" al ei...
Tntîi o fost începutul, și povestea cu «campio

natul care încălzește greu echipele". Pe urmă — zicînd 
așa, fără să ne înfrățim neapărat cu cronologia — a fost 
„înainte de marea probă a cupelor europene", apoi, 
„după miercurea de cenușă".

Și raportările n-au lipsit, căci de raportări — slavă 
domnului — fotbalul nostru nu duce lipsă, cum mai duce 
din cîte unele... Uite așa, trecînd pe la „valul al nouălea" 
— vă amintiți, cel ce lovește ca blestemul — și pe la „con
firmarea virtuților de la Cardiff", am ajuns la etapa cu 
numărul 11...

STEAGUL ROȘU — RAPID, lată derby-ul I Un meci 
care șă coboare în. Țara Bîrsei toți oierii de pe frunțile 
Tîmpei și Postăvarului. Valentin Stănescu și Niky Dumi
triu contra coechipierilor de ieri și prietenilor — în bucu
rie sau necaz — de-o viață... Ne aducem aminte că, nu 
de mult,^„Lițâ* Dumitru spunea că decît să-l lovească pe 
„fachirul" Niky mai bine... se lovește singur. Ne aducem 
aminte și scriem 1. La urma- urmei, al doilea dintre Du
mitrii — în steaua căruia mai credem, cu disperare — nu 
vrea decît să JOACE I

F.C. ARGEȘ — STEAUA. La Pitești, arde ; în Ghencea, 
e potop. In mod normal, terenul propriu decide victoria, 
mai ales dacă e adevărat zvonul că Ozon l-a sărutat pe 
Dobrin, după meciul de la Cardiff...

„POLI" IAȘI — FARUL. Dacă Lupulescu și Cuperman 
îngenuncheau Progresul, am fi scris 1, X, 2. Așa bănuim 
că „don Gii de ciorap verde" — cum îl mîngîie „Cronica" 
pe Mărdărescu — are măcar un argument în plus în fața 
vicleanului Cosmoc. Și dacă un argument = un gol...

SPORT CLUB — U.T.A. La Bacău, deviza e „aici, oas
peții nu cîșfigă", pentru că toată lumea știe că băieții lui 
Coco n-au puterea să scoată ceva „afară"... Soarta triș
tilor campioni ni se pare ingrată.

C.F.R. CLUJ — PETROLUL. Acest outsider care este Pe
trolul, „erupt" peste noapte în susul clasamentului, ar pu
tea încurca — teoretic vorbind — multe socoteli pe Somes, 
unde toată lumea are, zilele astea, gîndurile vîndute hand
balului. Fără Grozea și fără Dridea — cum se zvonește 
dispre sonde — totul pare însă clar.

DINAMO BUCUREȘTI — JIUL: 1. Vorba ceea, furată 
din gură de înțelept : minune-minune, dar nici chiar asa I 

UNIVERSITATEA CRAIOVA — „U" CLUJ. Duelul, indi
rect, dintre golgeterul actual, Adam, și „specialistul casei", 
Oblemenco, va decide, desigur, soarta partidei. Cum Min
ed și Deselnicu au ocupat, duminică seara, „centrul" echi
pei etapei, înclinăm să credem câ exact o săptămînă mai 
tîrziu Stefan va fi mai trist decît Pilcă 1

PROGRESUL — C.F.R. TIMIȘOARA. Chiar dacă au pier
dut pasul (și, poate, speranțele), timișorenii nu gîndesc 
să piardă stima publicului bucureștean, pe care îl revăd 
după o absență îndelungată. Nu, acesta nu ni se pare un 
meci dinainte jucat I

Ovidiu IOANIȚOAIA

STEAGUL ROȘU-RAPID

DUMITRU 
Șl NÂSTURESCU 

AȘTEAPTĂ AVIZUL 
MEDICULUI

Miercuri, fn Giulești, Rapid 
a susținut un joc-școală cu 
echipa de tineret-rezerve, pe 
care n-a reușit s-o întreacă : 
3—3. Cei doi antrenori s-au 
declarat însă mulțumiți de 
forma lui Neagu, care a de
monstrat. o puternică reveni
re, mareînd și două goluri.

De joi, rapidiștii au deve
nit oaspeții vilei „Robinson" 
din Predeal, căutînd condiții 
de antrenament asemănătoa
re cu cele de la Rrașov. An
trenorul Marin Bărbulescu 
nu se stabilise, la plecarea 
din București, asupra for
mației Pe care o va trimite 
în teren contra Steagului ro
șu, mai ales datorită acciden
tărilor lui Dumitru si Năstu- 
rescu, aflațî în așteptarea a- 
vizului medical.

Aurel PĂPĂDIE 

ACEEAȘI ECHIPĂ, 
LA STEAGUL ROȘU

Antrenamente zilnice, asi
due, la Brașov.

Miercuri si joi, stegarii au 
susținut partide de verificare 
în compania echipei de tine
ret rezerve, iar antrenorii

Leul din Giulești

Stănescu si Proca au avut 
intervenții în calitate de... ar
bitri.

în ceea ce privește „llMe 
cu care va aborda partida de 
mîine, Valentin Stănescu n-a 
anunțat nici o modificare 
fată de garnitura care a în
vins Steaua, la București. Cu 
alte cuvinte; Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Pescaru, Cadar, Drăgoi, 
Balint, Dumltriu II, Gyorfi, 

în sfîrșlt, o noutate; me
ciul se va disputa pe stadio
nul Tineretului.

C. GRUIA—coresp. princip.

POLITEHNICA IAȘI-FARUL

STOICESCU PREIA
TRICOUL CU NR. 6

Joi, in cursul ,Amicalului" 
cu Nicolina Iași — pe care 
au întrecut-o cu 5—1 — stu
denții ieșeni au urmărit îna
inte de toate pregătirea tac
tică, în ideea străpungerii a- 
părărilor supraaglomerate.

O reapariție așteptată, tn 
defensiva Politehnicii: Vio
rel Stoicescu, care a primit 
avizul favorabil al medicu
lui.

întrebat asupra echipei pe

care o va trimite mîine în 
teren, antrenorul Mărdăres
cu ne-a enumerat pe Cizie 
— Romilă, lanul, Stoicescu, 
Pal, Gollac, Marica, Incze, 
Lupulescu, Cuperman, Moldo
veana.

D- DIACONESCU 
coresp. principal

NIMIC NOU LA FARUL

Jucătorii de la Farul au 
plecat miercuri dimineața 
din Constanța, și în seara a- 
celeiași zile au popsit la Pia
tra Neamț. în acest oraș, ele-

Fotbaliștii de la F. C. Curitiba
(Urmare din pag. 1)

verifică in acest turneu din 
Europa și Africa, pentru a al
cătui viitoarea echipă : Celio 
Maciel, Paulo Vecchio, Rinaldo 
Amorln, Arnaldo Poffo, Rey
naldo Mendes, Jos* Lucas, Ma
rio Bocheneck, Nflo Neves, Ral- 
nesio Carvalho, Antonio Pllotto, 
Leocadio Consul, Antonio Gur- 
gel, Helio Pires, Edemlr Clau
dio, Roberto Barbosa, Oberdan 
Nazareno, Luis Verneck, Dir
ect! Kruger.

Dintre aceștia, trei au Jucat 
in echipa naționalf a Braziliei : 
RINALDO AMORIN, NIL'O 
NEVES și OBERDAN NAZA
RENO.

F.C. Curitiba este un* dintre 
cele mai bune formații din 
campionatul statului Parana, la 
care iau parte 14 formații. In 
1968 șl 1969 s-a clasat pe lo
cui I, cucerind titlul de cam
pioană a statului respectiv. în 
campionatul anului 1970 a ter
minat pj locul 1 Așadar, avem 
toate motivele să așteptăm din 
partea fotb aliștilor brazilieni o 
comportare pe măsura renume- 
lui de care se bucură fotbalul 
din această țară.

Ieri, după sosirea in Bucu
rești, fotbaliștii brazilieni au 
avut un program de odihnă, 
urmînd ca azi, probabil, să 
efectueze un antrenament pe 
unul din stadioanele Capitalei 
(s-ar putea pa Republicii).

FORMAȚIA STANDARD 
LA CRAIOVA...

După antrenamentul — 
intensiv — de marți, Uni
versitatea a jucat miercuri 
cu C.I.L. Tg. Jiu, reușind o 
victorie cu scorul de 3—1, 
grație golurilor înscrise de 
Oblemenco, Niță și Martino
vich

Au urmat antrenamentele 
de joi și vineri, urmărind cu 
precădere îmbunătățirea con
diției fizice.

în privința formației de 
mîine, antrenorul Ștefan Coi- 
dum ne-a comunicat urmă
toarele nume : Pilcă — Nfcu- 
iescu, Deselnicu, Mincă, Le- 
pădatu, Strîmbeanu, Ivan, 
Martinovici, Donose, Oble
menco, Bălan.

St. GURGUI — coresp. 
princip.

HOTÂRÎRE REALĂ SAU 
DE CIRCUMSTANȚĂ?

CLUJ, 20 (prin telefon). U- 
niversitatea Cluj a plecat 
spre Craiova la intîlnirea cu 
colegii din Cetatea Băniei, 
hotărîtă să facă un joc bun. 
S-ar putea ca această hotărî- 
re să pară oarecum de cir
cumstanță, deoarece dumini
ca trecută în meciul cu F.C. 
Argeș echipa nu a strălucit.

Săptămînă aceasta, studenții

$
s-ax pregăti* intens. Nu sea- 
numă modilcări față de ul
tima formate, cu excepția 
postului de extrem dreapta, 
unde Uităleuiu — în eclipsă 
de, fbjnă I va ceda locul 
lui Mmteațn. Iată, de altfel, 
formata pțțbabilă ne care

Universitatea uj o va a- 
linia la Craio : Ștefan — 
Crețu, Pexa, Ihăilă, Cîm- 
peanu. Anca, încel, Arde- 
leanu. Muntdu, Adam, 
Lică.

Victor WEA — 
cor», princip.

Ora oficială de începere 
a partidelor 

din divizia A 
Federația română de 

fotbal ne-a comunicat că 
meciurile din etapa oeva 
avea loc mtine In divizia 
A vor Începe la ora 14,30, 
cu excepția tntilnlri! Pro
gresul — C.F.R. Timișoa
ra, care este programată 
să se dispute de ia orali.

Aurel Bentu arbitrează 
meciul Grecia - 

R. F. a Germaniei
Meciul amical Grecia-R.F. 

a Germaniei, care va avea 
loc mîine, la Atena, va fi 
condus de o brigadă de ar
bitri români, formată din 
AUREL BENTU — la cen
tru, GHEORGHE LIMONA 
și ALEXANDRU PÎRVU — 
la linie.

Turneul 
echipei Panseraikos 

in tara noastră ș
Formația greacă Panse

raikos din Serres, antrenată 
de Ilie Oană, îșl începe azi 
turneul în țara noastră, evo- 
luînd la Plopeni. Fotbaliștii 
greci vor întîlni, pe stadionul 
din această localitate, pe di
vizionara C — Metalul Plo
peni- Oaspeții vor susține a 
doua partidă în ziua de 25 
noiembrie, la Ploiești, în com
pania Petrolului.

C. F. R. CLUJ-PETROUL

OCAZIA NU TREBUIE 
PIERDUTĂ !

Pentru feroviarii clujeni, 
partida cu Petrolul Ploiești, 
prezentă în plutonul fruntaș, 
constituie un bun prilej de a 
realiza un rezultat „mare". 
Spunînd acest lucru, ne refe
rim la faptul că feroviarii 
nu prea stau pe roze în cla
sament și de aceea ei sînt 
hotărîți să depună toate efor
turile oentru a realiza dezi
deratul optim : victoria 1
Cum ? Acest lucru rămîne în 
sarcina celor 11 jucători pe 
care antrenorul E. Iordache 
preconizează să-i arunce în 
luptă : Lengel — Burlacu, 
Soos, Fanea, Lazăr, Roman, 
M. Bretan, Cojocaru, S. Bre- 
tan, O. lonescu, Soo.

V. M.

DOUĂ MARI CERTITU
DINI LA PLOIEI : GRO

ZEA Șl CDEA

Miercuri, la RnSărat, Pe
trolul a dispus cu—2 (4—Ij 
de echipa locală, Olimpia, 
participantă în diia C. Au 
înscris pentru ploteni Stroe, 
Ciucu si Petruț (1

De remarcat că Rm. Să
rat n-au făcut eplasarea 
Gruber, Grozea t Dridea, 
accidentați, ultimiiol aștep- 
tînd avizul medici pentru 
partida de mîine.

Formația probab; M. lo- 
nescu — Conctant^Gruber), 
Bădin, Moeanu, Cgașu, N. 
lonescu, Iuhas, Mru, Pe- 
truț, Dincuță (Opm), Ciu
cu.

I. BUDESCU coresp.

Desene de Ah. CNCIU

„Cupa Ștefan filole“
După cum am mal anun

țat, clubul Rapid organizea
ză o competiție dotată cu 
„Cupa Ștefan Filote" — în 
memoria renumitului inter
național feroviar — rezerva
tă echipelor de copii născuți 
în anul 1950. La această com
petiție — care va avea loc 
în zilele de 22,27 și 29 noiem
brie — și-au anunțat parti
ciparea echipele Steaua. Di
namo, Progresul, Cutezătorii, 
Școala sportivă nr. 2, Școa
la generală nr. 178 șl două 
formații ale clubului Rapid, 
în regulamentul competiției, 
care se dispută sistem elimi
natoriu, se prevede ca o re
priză să dureze 30 de minu
te, iar în caz de egalitate, 
la sfîrșitul meciului se vor 
executa cîte 5 penaltyuri de 
către jucătorii aflați în teren 
la terminarea jocului.

Iată programul de mîine 
de pe stadionul Giulești : ora 
11 30 : Rapid l—Școala spor
tivă nr. 2 (terenul I), Rapid 
II—Steaua (terenul II); ora 
12,45 : Dinamo—Cutezătorii
(terenul I) șl Progresul—Școa
la generali nr. 178 (terenul 
li).

5 minute cu Nik Dumitriu

„Fără Valentin Stănescu n stau la nici o echipă 
mai mult de o jumate de oră!“

Dacă s-ar face cumva un 
sondaj Gallup în rîndul iubi
torilor fotbalului cu întreba
rea „ce fotbalist iubiți mai 
mult Dumitriu II (deși 
handicapat de o absență de 
doi ana de pe stadioane) ar 
obține, probabil, cele mai 
multe voturi. Dar, înainte de 
a fi idolul spectatorilor — 
pe care i-a vrăjit cu fente 
și driblinguri uimitoare —, 
Niky este idolul propriilor lui 
coechipieri. Dan Coe și Ivăn- 
cescu pot depune eventual 
mărturie In acest sens...

— în meciul cu Steaua, 
al marcat primul tău gol 
de la reintrare. Te obseda 
gîndul că nu reușești să 
înscrii 7

«— Nu. Uitați că In urmă 
cu 4—5 ani, cînd eram in 
forma mea de virf, am mar
cat Intr-un campionat întreg 
un singur gol 1 Și pe ăla 
mai mult din... obligație: 
după ce am driblat toată a- 
părarea adversă (n.r. — este 
vorba de apărarea Universi
tății Craiova), am vrut sfl-î 
pasez lui Puiu lonescu, dar 
el se afla departe de fază...

— în repriza a doua 
a meciului cu Steaua, 
te-am văzut stînd de vor
bă, în teren, cu fratele 
tău .

— La 2—1, a venit la 
mine și mi-a zis i „Ce faceți. 
Niky, ne bateți ?“ „Nu știu, 
i-am răspuns. Mai sînt doar 
25 de minute. Oricum, eu așa 
a$ vrea...“

— Este adevărat că re
fuzi să joci în echipa o- 
limpică ?

— Ce rost are 7 Pe 5 no
iembrie, am împlinit 28 de 
ani Asta înseamnă că tn ‘72, 
tn anul Olimpiadei de la 
Milnchen, voi avea 30. Echi
pa olimpică are nevoie de ju
cători tineri. Dar dacă nea 
Tinel (n.r. — Valentin Stă
nescu) crede cd-l pot ajuta 
în preliminarii — joc.

— în afară de Valentin 
Stănescu, cu ce alt antre
nor ni vrea să te pregă
tești 'i
—Cu nici unul T

— O întrebare-pronostic: 
ce echipă crezi că va eîș- 
tiga camplonatol I

— tn ultimii doi ț, Di
namo a pornit fdtă șî 
U.T.A. a terminat <gătoa
re I Cred că de d asta 
Dinu, Dumitrache. RcNun
weiller și compania ieși 
campioni.

— Ce pretenții’mite 
Steagul roșu ? ,

— ...La un loc întrrlmii 
cinci. Dacă învingertnsă, 
duminică Rapidul, gem 
mai sus.

— Cine este -jiupă 
părerea ta — cel; tbun 
fotbalist român ?

— Răducanu, Rică-nu
mără, indiscutabil, "mire 
cei mai buni portari anii. 
Echipa Braziliei și l^lori 
în poartă, tn locul litiix, 
așa cum eu îmi dor uri, 
meci... deosebit durriir in 
compania Rapidului.^ib' Iii

— Dintre jucăto de 
cîmp. care-ți placnai 
mult 7

— Dumitru.
— Ai vrea să te rci 

din nou la Rapid 7
— Pentru mine, azi, dă 

un singur „li". Cel s-l 
are antrenor pe Valentiă- 
nescu. fără el nu sila 
nici o echipă mai mult o 
jumătate de oră...

Dumitru V!ț

IN CURiNCN FILCARE VINERI

SĂlĂMlNA 
CILTIRALM CAPITALEI

REDACTOR ȘI EUGEN BARBU

16 pagini 1 leu 
ARTICOLE, POEZII, CENTARII, ȘTIRI ÎN UNICAT, 
ANTICIPAȚII, INDISCR, REPORTAJE, FOTOGRA
FII INEDITE DE ARHI'UMOR, MUZICA, TEATRU, 

BRIDGE, CRONICATOMOBILULUI, SPORT, 
CV\A ETC.

O REVISTA PENTRU JE VIRSTELE, O REVISTA 
PENTRU TTE GUSTURILE



In Balcaniada de scrima

Două noi titluri pentru sportivii români: 
R. VĂDUVA (floretă fete), At. ISTRATE (spadă)

RODICA VĂDUVĂ

SOFIA, 20 (prin telefon, de 
Io trimisul nostru special).

în cursul dimineții de vi
neri a început desfășurarea 
probelor de floretă — femi
nin și spadă. întrucît numă
rul floretistelor s-a limitat 
Ia 12, ele și-au disputat di
rect semifinalele. în prima 
din ele, campioana României, 
SUZANA ARDELEANU, a fă
cut o reușită demonstrație de 
măiestrie cu Savicl (4—0) și 
Sredojeva (4—1). Ea a mai 
cîștigat la Batuliska (4—3) și 
Bartoș (4—2). Cu 4 victorii, 
ARDELEANU a ocupat pri
mul loc, urmată de Batu
liska (4 v) și Ghenovska (3 
v). în aceeași semifinală, 
Magdalena Bartoș a obținut 2 
victorii (4—0 cu Sredojeva și 
4—2 cu Savici). Ea n-a pu
tut trece de Batuliska (1—4) 
pentru a aspira la un loc 
printre primele șase flore- 
tiste. în semifinala a doua, 
disputa a angajat, in princi
pal, pe Rodica Văduva și 
iugoslava Vera Jeftimiade. în

ALEXANDRU JURATE 

asalt direct, Vădu» a cîști
gat cu 4—2, dar : pierdut 
surprinzător la At Halchin 
(1—4) în cele dinirmă, Vă
duva și Jeftimiad s-au ca
lificat în finală c cite 4 v. 
Reprezentanta nortră a mai 
cules victorii c 4—0 la 
Zvetkova, 4—1 1 Krejovici 
și 4—2 la Beioika. în fi
nală s-a mai («ficat Kre
jovici, aflată la galitate de 
victorii cu Haldn (3 v).
Cele două s-au întâlnit în- 
tr-un baraj, darîalchin, pa- 
sînd tot timpul a ratat pri
lejul de a int; în finală 
(1—4).

Tot în cursujiiminețli de 
vineri s-au deășurat pri
mele două turi la spadă. 
S-a impus, ciacest prilej, 
Iorgu, realizing victorii din 
3 asalturi (cape serie). Cei
lalți spadasiniromâni s-au 
calificat și ePentru turul 
II : Istrate, Beanu cu 2 v 
din 4 șl Duțiru 1 v din 4 
asalturi.

în semifina I, Iorgu s-a

repetat, reușind să cîștigepe 
toată linia (5—0 cu Nikolici, 
5—3 cu M. Hadji sarantos, cu 
Rlstevski și Dimitrov, 6—5 cu 
Podeanu). S-au mai calificat 
Nikolici — 3 v și Ristevski 
2 v. A doua semifinală a 
fost dominată de Savici, care 
a terminat neînvins. L-a se
condat AI. Istrate cu 4 v 

, (5—3 cu Apostolov, 5—4 cu 
Paniowski, Vienopoulos și 
Duțu). Tot cu 2 v a încheiat 
semifinala și Duțu, dar fiind 
depășit la tușaveraj, a pier
dut calificarea în finală în 
favoarea lui Vienopoulos.

Finala probei de floretă- 
feminin ne-a lăsat pînă Ia un 
moment dat Impresia că titlul 
balcanic va reveni Suzanei 
Ardeleanu care s-a detașat 
ușor acumulînd 4 v (4—3 cu 
Jeftimiade, 4—1 cu Văduva,
4— 0 cu Krejovici și Ghenov
ska). Dar pierzînd — sur
prinzător — ultimul asalt la 
Batuliska (2—4) a trebuit să 
susțină un baraj cu Rodica 
Văduva. Aceasta totalizase 
tot 4 v (4—2 cu Jeftimiade 
și Ghenovska, 4—0 cu Kre
jovici, 4—3 cu Batuliska). 
CLASAMENT FINAL i 1. 
Rodica Văduva (România) 
4v d.b. ; 2. Stizana Arde
leanu (R) 4v d.b. ; 3. Jefti
miade (Iugoslavia) 3v; 4. 
Batuliska (Bulg.) 3v; S. Krejo
vici (Iugosl.) lv; 6. Ghenov
ska (Bulg.) Ov.

Finala probei de spadă a 
avut momentul decisiv tn a- 
saltul 11 în care Al. Istrate 
și Savici, neînvinși pînă a- 
tunci, au dat lupta directă 
pentru titlu. După o dispută 
strînsă Istrate a învins cu
5— 4. CLASAMENT FINAL:
1. Al. Istrate (România) 5v;
2. Savici (Iugosl.) 4v; 3. Ior
gu (Rom.) 3v; 4. Rlstevski 
(Bulg.) 2v; 5. Nikolici
(Iugosl.) lv; 6. Vienopoulos 
(Grecia) Ov.

Tiberiu STAMA

™* ȚIRIAC-NÂSTASE IN FINALA DE DUBLU
Românii în finala de dublu, Ilie Năstase clasat printre cei 

8 fruntași ai probei de simplu — iată bilanțul de pînă acum 
al prezenței românești in marele turneu de tenis „indoor“ 
care se află în prag de încheiere, Ia „Empire Pool Wembley" 

O ultimă știre sosită din Londra anunță desemnarea pri
milor finaliști și în probele de simplu. La bărbați, Richey l-a 
învins pe Rosewall cu 7—5, 6—2 și-l va întâlni pe cîștigătorul 
semifinalei Laver-Drysdale. In semifinalele feminine, Ann 
Jones a dispus cu 6—1, 8—9. 6—4 de Virginia Wade, cealaltă 
partidă opunînd pe Billie King și Franțoise Durr.

LONDRA, 20 (Agerpres). —
Cuplul român Ilie Năstase 

— Ion Țiriac s-a calificat în 
finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Wembley. In semifinale ju
cătorii români au eliminat cu 
6—2, 4—6, 6—2 perechea a- 
mericană Clark Graebner — 
Cliff Richey. Lupta pentru 
calificarea în. finală a fost 
deosebit de pasionantă fiind 
urmărită cu mare interes de 
spectatori. în setul decisiv, 
tenismanii români au evo
luat foarte bine, jocul lor 
precis nelăsînd nici-o speran
ță valoroșilor lor adversari. 
In finală, Ilie Năstase și Ion

Tiriac vor Întâlni pereche* 
Ken Rosewall (Australia) — 
Stan Smith (S.U.A.), învingă
toare în semifinale cu 6—8, 
6—3, 6—4 în fața perechii 
australiene Rod Laver — 
Roy Emerson.

In sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin, 
cunoscutul campion austra
lian Rod Laver l-a învins cu 
6—1, 6—2, pe Ilie Năstase. 
în semifinale Laver va juca 
împotriva sud-afrlcanului 
Cliff Drysdale, care I-a eli
minat cu 8—8, 8—9, 6—3 pe 
americanul Dennis Ralston, 
în cealaltă semifinală se în
tâlnesc australianul Ken Ro- 
sewall (care l-a întrecut cu 
6—2, 8—3 pe americanul 
Pancho Gonzales) șl ameri
canul Cliff Richey (învingă
tor cu 8—8, 8—9, 8—2, în 
fața englezului Roger Taylor).

Boxeri români 
peste hotare
BOLOGNA K (prin Max). Bo

xerii dlnamovlști au aoelt tn Ita- 
lta, unde vor auațlne trei tntfl- 
nlrl : la Bologna. Piombino (cu 
•elecțlonata Toscanei) șl la Ostia 
Lldo, cu echipa Lazlo. După în
cheierea turneului, antrenorul C.’ 
Dumitrescu va participa, la Reg- 
gto Emilia, la un curs organizat 
de federația Italiană. O altă for
mație românească se află In Ita
lia : Nlcollna Iași. Oaspeții vor 
susține trei partide, la Reggio 
Emilia, Modena și din nou Ia 
Regglo Emilia

★
Aseară au plecat la Vldln (Bul

garia) boxerii români care vor 
participă la „Turneul Prieteniei". 
Au făcut deplasarea următorii 
sportivi ț R. Cosma, N. Cordoș, 
S. Cuțov, E. Gorea, A. Guțu, A. Ia- 
cob, D. Moraru, I. me, M. CullneacJ 
Al. But, D. Zellnca. Surprinde pre
zența tn echipă a boxerilor Mo
raru (Îndeosebi) șl Zellnca, cu 
evoluții slabe la recentele campi
onate europene de tineret de la 
Miskolc. Selecționata noastră este 
Însoțită de antrenorii Th. Nlcu- 
lescu șl I. Dumitru, precum șl da 
arbitrul A.I.B.A. Victor Popescu. 
Turneul va începe la 23 noiembrie,*

SCRISOARE DIN BUDAPESTA

120 000 ELEVI LA STARTUL 
CAMPIONATELOR ȘCOLARE DIN UNGARIA

„TROFEUL CARPAȚI" A HANDBAL MASCULIN
ANTRACT

’ (QFrmare din pag- O
alt joe sportiv: pe altarul 
performanței sini sacrificate 
chiar și cele mai nobile in
tenții. Și „Trofeul Carpați", 
competiție amicală, nu face 
excepție de la această modă,

apreciază ISTVAN MAROSI

PATINATORII SOVIETICI 
SÎNI ÎN FRUNTE

O hotărîre a C.O. al 
P.M.S.U. din 1967 prevede, 
printre altele, că sportul tre
buie să contribuie la educația 
comunistă a școlarilor, să le 
asigure o dezvoltare fizică 
generală armonioasă, să pre

de educație fizică, săptămî- 
nal. Acestea sînt obligatorii. 
Nu există așa-zisele scutiri 
medicale, fiindcă cei sufe
rinzi execută — în ore se
parate — exerciții de gim
nastică medicală. Totodată,

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

1. Valentin Kulev (U.R.S.S.) 
17; 2. Gh. Gruia (Româ
nia) 16; 3. H. Rost
(R.D.G.) 15; 4. Ortwin
Smith (România tineret) 
14; 5—7. Istvan Varga
(Ungaria), Șandor. Takacs 
(Ungaria) și Gabriel Chic- 
șid (România) 11 goluri.

răscolind ambiții competițio- 
nale nebănuite, prin pre
zența la Cluj a unor repre
zentative cu cota maximă in 
arena internațională.

Antractul de 24 de ore, pe 
care ni l-a oferit progra
mul acestei atit de disputate 
ediții a competiției ne-a dat 
prilejul consemnării aces
tui acut sens de dezvoltare 
a handbalului. Ce vom vedea 
în zilele următoare? Ce ne re
zervă marile competiții inter
naționale? Ce va arăta din 
frumusețea acestui joc spor
tiv apropiatul turneu olim
pic? Sînt — toată lumea o 
recunoaște — niște îngrijo
rătoare semne de întrebare.

Materiale redactate de 
CALIN ANTONESCU 
și HRISTACHE NAUM

Tehnician: Ozd. — cen
tru siderurt al Ungariei, 
situat la 24cm de Oapitaiă 
— Istvan Irosi este, la 26 
de ani, cel. ai valoros com
ponent al iționalei ma
ghiare. Dețjoacă într-o e- 
chipă de dtâa B („Siderur- 
gistul Ozd" el are la activ 
Î03 selecțîcri în reprezen
tativa Ungei și trei parti
cipări la cipionatele mon
diale. Finehnician, inteli
gent conditor de joc, Ist
van Marosste și un plăcut 
interlocuto:

— Ceărere aveți des
pre actualfdiție a „Trofeu
lui Carpa?

— Este mare competiție, 
excelent janizată, despre 
care nu i>oate vorbi, chiar 
și în amtnt, decit în su
perlative.

— Ct dintre echipe vi 
s-a părui fi cea mai în 
formă ?

— Evit, reprezentativa 
României'a are în lot cei 
mai muljucători de clasă, 
reputați tiicieni. Deși, aici, 
la Cluj, află adunate cele 
mai burechipe din lume, 
cu cei r valoroși jucători, 
pot spurtă Gruia îi domi
nă pe t cu un cap. Este 
pur și mplu fenomenal 
acest htmlist fără egal pe 
mapamd Și, cînd o echi
pă îl ape Gruia și • pe 
Gațu — i acesta tehnician 
desăvtrșgreu fi poate re
zista da. Dacă ar fi să se 
alcătuia un clasament al

celor mat buni jucători, n-aș 
ezita nici o clipă să-l nu- 
mese pe Gruia!

— „Trofeul Garpați* a 
declanșat campania pregăti
rilor pentru Jocurile Olim
pice. Ce credeți că va prima 
la Miinchen ?

— Trei lucruri vor . decide, 
după opinia mea, victoria 
olimpică: jocul ofensiv, vi
teza de execuție și valoarea 
constantă a portarului, 
aparență totul este 
dar tn fond...

tn 
simplu,

CLASAMENT
î. România 3 3 0 0 53-36 6
2. Iugoslavia 3 2 1 0 39-37 5
3. R.D. G. 3 2 0 1 44-43 4
4. U.R.S.S. 3 1 1 1 47-53 3
5. Ungaria 3 0 0 3 55-59 0
6. România fin. 3 0 0 3 36-46 0

PROGRAMUL DE SÎMBATA
(începînd de la ora 16,45)

România tineret — Unga
ria, R, D. Germană — 
U.R.S.S. și România A — Iu
goslavia.

Hotăriri ale Congreihii F. I. G.
Imediat după campionatele more de gimnastica, la 

Ljubljana s-au desfâșurat lucrârile < de-al 49-lea Congres 
F.I.G., în cadrul cărora au fost citate important* hotâ- 
rîri cu privire la dezvoltarea acessport. Spicuim, pentru 
cititorii noștri, cele mai importanteitre deciziile luate de 
forul suprem al gimnasticii mondiaAenfionâm că o parte 
dintre mâsuri au fost, mai întîi diata ți definitivate în 
cadrul ședințelor comisiilor tehnicii.G.:

• S-a stabilit că președin
tele juriului poate interveni 
în arbitraj, la cererea arbi
trului șef de brigadă, dar cu 
condiția asentimentului ju
riului ;

• Comisiile tehnice F.I.G. 
au primit mandat din par
tea Congresului să stabileas
că modalitatea și datele de 
desfășurare, începînd din 1971, 
ale campionatului european pe 
echipe (masculine și femini
ne), competiție inedită pen
tru gimnastică. După cum se 
știe, actualele campionate eu
ropene sînt o întrecere indi
viduală, cu participarea a 
cîte doi gimnaști (gimnaste) 
din fiecare țară ;

• S-a hotărît ca viitoarele 
exerciții impuse, la femei, să 
fie alcătuite de către fieca
re federație afiliată la F.I.G., 
pe baza unor elemente obli
gatorii pentru fiecare probă, 
elemente ce urmează a fi 
stabilite, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, de comisia tehni
că feminină ;

• Vîrsta minimă a gimnas
telor ce concurează în com
petiții organizate de F.I.G. a 
fost stabilită la 14 ani împli
niți în anul în care are loc 
întrecerea;

• F.I.G. a hotărît ca, în
cepînd din 1976, gimnastica 
modernă să fie inclusă tn 
programul Jocurilor Olimpi
ce. O decizie definitivă în a- 
ceastă chestiune urmează a 
fi luată de către C.I.O.;

• După cum se știe, tn le
gătură cu locul de desfășu
rare a viitoarelor campiona

te idiale de gimnastică 
mod s-au purtat înde- 
lungdiscuții, intenționîn- 
du-sducerea lor în Euro
pa. G. a rămas însă fer
mă decizia sa inițială 
(Cu" avîndu-se în vedere 
că nizatorii au promis că 
vor. măsuri pentru a fa- 
ciliransportul din Europa 
pîni Havana. Data cam- 
pioiui nu a fost încă fi
xat

gmătorul Congres F.I.G. 
se desfășura în anul 1971, 
în nia ;

eoarece C.I.O. nu mai 
ad ca pe baza unui sin- 
guincurs să se atribuie 
cît>uă rînduri de medalii 
(aum se întâmpla pînă a- 
cui marile concursuri in- 
telonale de gimnastică), 
s-abilit ca, pe viitor, să 
setroducă încă o zi de 
ci'.'s. In acest fel, după 
«jarea exercițiilor impu- 
sta celor liber alese vor 
fisemnate medaliatele pe 
ee. Primii clasați la În
tinai compus (38 băieți ei 
3te) urmează a executa 
to dată programul liber 
șpentru stabilirea clasa
tului final la individual 
mu, precum șl a fina- 
br pe aparate;
în locul federației 
U. din S.U.A., care re- 
enta țara la Congres, 
aarea generală * votat 
erea U.S.F.G., oare oon- 
», de fapt, toată •ctlvita- 
de gimnastică din Statele 
te. în același timp.A.A.U. 
»t exclusă din F.I.G.

Proba de perechi din ca
drul concursului internațio
nal de patinaj artistic de la 
Leningrad, s-a încheiat cu 
victoria cuplului sovietic 
Ludmila Smirnova—Andrei 
Suraikin care a totalizat 187,2 
puncte. Perechea română 
Letiția Păcuraru—Dan Săvea- 
nu a terminat concursul pe 
locul cinci cu 176,6 puncte.

în proba masculină, după 
executarea figurilor impuse, 
pe primul loc se află spor
tivul sovietic Serghei Volkov 
cu 546,2 puncte. Concurenții 
români ocupă următoarele 
locuri: Octavian Goga—10 
(cu 392,4 puncte), Mircea 
Ion—11 (cu 380,3 puncte) și 
Mihai Popescu—14 (cu 333,4 
puncte).

In interzonal

0 rundă de remize
în runda a 8-a a turne

ului interzonal de șah de 
la Palma de Mallorca, maes
trul filipinez Naranja cu 
piesele albe) a remizat în 
48 de mutări cu marele ma
estru american Bobby Fis
cher. Același rezultat a fost 
consemnat și în partidele 
Gligorici—Smîslov, Matulo- 
vici—Filip, Reshevsky—Hort 
și Larsen—Suttles. Minei a 
cîștigat la Jtmenez. Celelalte 
partide, printre care Polu- 
gaevski—Uhlmann și Porti- 
sch—Taimanov, s-au între
rupt.

în clasament continuă să 
conducă Bobby Fischer 
(S.U.A.) cu 5 (2) puncte, ur
mat de S. Gligorici (Iugosla
via) — 5 p. W. Uhlmann 
(R.D.G.) — 41/, (2) p, O.
Panno (Argentina) — 4 (2) 
p. etc.

în marea majoritate a șco
lilor, pe ltngă asociația spor-» 
tivă școlară au fost reînfte 
ințate secțiile de 
gimnastică, handbal, 
baschet 
ducerea 
pă un 
fizică.

Trebuie să menționăm un 
fapt: cei mai talenteți ele
vi pot să activeze în ca
drul secțiilor cluburilor uzi
nale sau centrale din locali-1 
tățile respective, deoarece 
acolo ei au condiții mai 
'bune de pregătire și sînt în
drumați de antrenori și spe
cialiști reputați.

La campionatele naționale 
școlare toți elevii care acti
vează în cadrul altor cluburi 
participă sub culorile repre
zentativelor școlilor în care 
învață. Datorită acestui fapt, 
direcțiile șoolilar ș! profeso
rii sînt interesați să acorde 
celor mai buni elevi posibi
litatea de a se pregăti și 
in cadrul cluburilor.

atletism* 
volei* 

și fotbal. D* con- 
aeestor «ecții se ocu- 
profesor de educație

Eva OLAH !

TELEX
La Belgrad «-a discutat meciul 
dintre echipa local» partizan și 
formația vest-german» T. T. C. 
Duisburg conttnd pentru sCupa 
orașelo-r ttrgu-rl" la tenis da mas». 
Gazdele au terminat Învingătoare 
cu scorul de 5—2 și s-au callfloat 
pentru sferturile de finală ale 
competiției. Iată rezultatele Înre
gistrate: Markovld — Fritz 2—0; 
Karakasevicl — Noeller 2—0 ț Ga- 
jlcl — Scholz 0-2; Karakasevicl 
— Fritz 2—0 ; Markovld — Scholz 
3—0 ; Gaild — Noeller 1—1; ”* 
rakasevid — Scholz 2—0.

Institutul Agronomic din Mosonmagyarovar (R. P. Ungară) a 
deschis, în această vară, un centru de perfecționare în echi- 
tație, la care au participat cei mai buni dintre călăreții tineri 
selecționați din rîndul școlarilor. Iat-o pe tînăra Gabriella 

Grunner trecînd peste un dificil obstacol
®»to,s M.T.I.

amănunt important, profe
sorul poate lăsa corigent! pe 
cei care dovedesc dezinteres 
pentru aceste ore.

Din planul de perspectivă, 
pînă în 1980, al dezvoltării 
activității sportive din învă- 
țămînt se prevede introdu
cerea în programul școlar a 
trei ore de educație fizică 
pe săptămînă. Se creează ast
fel — prin întreceri 
posibilitatea 
pentru sportul 
•ță a celor mai

La ediția 
campionatelor 
Ungaria au participat circa 
120 000 de elevi. întrecerii? 
sînt'‘organizate în fiecare an 
la atletism, gimnastică, fot
bal, baschet și handbal. Ele 
au loc pe faze de clase, in- 
terclase, pe școală, pe car
tiere, județe, regiuni și cu 
finala pe țară, care de fie
care dată se organizează în- 
tr-un alt oraș de provincie 
Finalele acestor campionate 
sînt, de fapt, o altă ediție a 
campionatelor naționale de 
juniori, la ele participînd 
marea majoritate a celor 
mai buni sportivi ai țării 
de vîrsta junioratului.

Se 
elte 
faza 
țară, 
de pentatlon (atletism), con- 
curfsuri jubiliare, aslemănă- 
toare celor din anul acesta, 
cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a eliberării țării, 
concursuri inițiate de orga
nizația de tineret, campio
natele școlilor, zilele gim
nasticii etc. Esențialul constă 
în organizarea unul număr 
cit mal mare de întreceri 
și care să aibă continuitate.

gătească și să selecționez» 
elementele talentate, jucătorii 
de perspectivă ai sportului 
de performanță.

în parte, realizarea aces
tor prevederi este asigurată 
de însăși programa analitică, 
aprobată de Ministerul în- 
vățămîntului, care asigură 
atât 1 pentru școlarii din 
cursul general cît și pentru 
elevii liceelor, cîte două ore

Ka-

de 
An- 

... dis- 
prilejul 

lntema- 
Heylens,

Meciul Internațional amical 
fotbal dintre echipele S. C. 
derlecht șl Manchester City., 
putat la Anderlecht cu 
sărbătoririi cunoscutului 
țlonal belg'an Georges 
a revenit lotbaliștilor belgieni cil 
scorul de 1—0, prin golul marcat 
de Nordhal. In mln. 35.

Cassius Clay nu s-a numărat printre spectatorii de la „Cobo 
Arena", la meciul Frazier — Foster. El a urmărit lupta vic
torioasă a lui Joe Frazier, posibilul său adversar, la Atlanta, 
în fața unui televizor, alături de soția sa Belinda și micuța 

Maryum, în vîrstă de 2 ani și jumătate
Telefoto ; A.P.-Agerpres

Joe Frazier jubilează...
...iar Cassius Clay se pregătește

new YORK 20 (Agerpres). — 
Dup» remarcabilul succes re
purtat In fața lui Bob Foster, 
campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Joe Frazier, a săr
bătorit victoria tn mijlocul unor 
prieteni la un bar din Detroit 
El a dirijat do citeva ori or- 
ohaetra barului pentru a de
monstra Încă o dată că. In afara 
boxului, marea sa pasiune ră- 
mtne jatzul. Se știa că Frazier 
este șeful unei orchestre bpop“ 
ou care Întreprinde turnee In 
principalele orașe ale S.U.A,

In legătură cu viitoarea sa ac
tivitate, Joe Frazier a spus : .Mă 
voi inttlnl orlcînd cu Cassius 
Clay. Sint pregătit pentru acest 
meci. Nu vreau •» fac declara
ții lăudăroase. Mal bine mă ab
țin. Clay va dștlga tnatnte As 
Urnită medul cu Bonavena, deoa
rece argentinianul este lent tn 
lovituri. înainte de a lupta eu 
Clay, voi susține două partide 
amicale".

Bob Foster, campionul mondial

te.
al semigreilor, care a capotat la
mentabil in fața pumnilor Iul 
Frazier, a fost Îngrijit după meci 
mal bine de trei ore de doctorul 
Robert Bennett. Aoesta a decla
rat ziariștilor că Foster trebuie 
să se odihnească timp de 3 luni.

în acest timp, Cassius Clay con
tinuă, in tabăra sa de antrena
ment de la Miami Beach, pre
gătirile In vederea medului de 
Ia T decembrie, cu argentinianul 
Oscar „Rlngo" Bonavena*. Acesta, 
deși suspendat de federația sa, 
pentru ținut» necorespunzttoare 
pe ring, sper» sA-șl recapete li
cența In timpul necesar pentru a 
putea boxa Ia Madison Square 
Garden.

De menționat c» tn aceeași 
gal» de miercuri, la Detroit, 
alt i,greu", George Foreman, l-a 
Învins (tot In repriza a 3-a) pe 
adversarul său, Boone Kirkman. 
Foreman este un ait adversar po
sibil al lui Joe Frazier.

țțtfacția $| ’ «•»<»»

Și 
selecționării 

de performan- 
talentați elevi. 
1969—1970 a 

școlare din

organizează desigur și 
diferite întreceri la 
județeană sau chiar pe 
cum sînt concursurile

In primul med pentru turul n al 
C.C.E. Ia hochei, Dynamo Wels- 
wasser (R.D.G.) a învins cu 5—2 
(1—0, 3—1, 1—1) pe H. ~ -----
nice (Iugoslavia).

■
Turneul studențesc de 
masculin de la Brno a 
tigat de echipa Institutului Teh
nic din Brno. care, în ultimul 
meci, a învins' cu scorul de 82—54 
(39—21) formația Universității din 
Leipzig. Pe locul doi s-a clasat 
eehiDâ Institutului Politehnic din 
Leningrad. învingătoare cu 
(42—39) In fața formației 
Brno.

C. Jese-

ți a. schet 
fost cîș-

ultlmul

74-58 
Vaaz

cam- 
pe

Intr-un meci contlnd pentru 
pionatul unional de hochei 
gheață, echipa Spartak Moscova a 
suferit o surprinzătoare întringere 
pe teren propriu. Hocheiștli de la 
Spartak au fost învinși 
de 5—4 (1—2. 3—2, 1—0) 
ția S.K.A. Leningrad.

cu scorul 
pe forma

ale „Cu-In sferturile de finală 
pel ligii engleze" de fotbal s-au 
disputat două jocuri, Manchester 
United a învins cu scorul de 4—2 
pe Crystal Palace, Iar Tottenham 
Hotspur a dispus cu 4—1 de Co
ventry City. în campionatul en
glez, Leeds United a Întrecut, ne 
teren propriu, cu scorul de 4—1, 
formația Stoke City.

■
Contlnulndu-țl pregătirile-In vede
rea întllnlril cu echipa Be’elel 
(iprogramată In cadrul Campiona
tului european la 25 noiembrie Ia 
Bruges), selecționata de fotbal a 
Danemarcei a susținut un joc do 
verificare, la Copenhaga, In com
pania formației vest-germane F.C. 
Luebeck. Scor : 1—1 (0—1).

*ultimele Știri •ultimele știri •
TRATATIVE INTRE

F.I.L.T. Șl „GRUPUL 
HUNT'

Deși au trecut patru zile de 
la mult așteptata reuniune a 
comitetului executiv al Fede
rației internaționale de tenis, 
care a avut loc luni la Lon
dra, niai □ știre precisă nu a 
transpirat dincolo de porțile 
Închise ale acestor discuții, ce 
urmau «& stabilească relațiile 
dintre F.I.L.T. șl promotorii 
profesioniști, tn problema orga
nizării unui campionat mondial. 
In cercuri autorizate, ae pre
supune totuși că emisari «1 
forului suprem de tenia ur
mează să trateze direct cu 
reprezentanții grupului condus 
de financiarul american La
mar Hunt, de care depind 
principalii jucători de tenie 
profeetonlțti.

TURNEU DE JUDO

Turneul internațional de 
judo, desfășurat la Koszalin 
(Polonia), s-a încheiat cu vic
toria echipei locale Gwardia, 
care a pierdut doar cinci me
ciuri din cele 55 susținute. Pe 
locul doi s-a clasat formația 
Dynamo Neubrandenburg (R.D. 
Germană), iar pe locul trei 
echipa Poloniei, Bydgoszcz.

DEMONSTRAȚIE DE 
PATINAJ LA GALAȚI

Azi și mîine, pe patinoarul 
artificial din Galați, are loc o 
interesantă demonstrație de pa
tinaj artistic. Iau parte o serie 
de patinatori fruntași din 
București și provincie, printre 
aceștia numărîndu-se Sandu 
Dragoș, Dezideriu Czeisner, 
Rodica Didă, Doina Mitricică, 
Gabriela Voica, Mirela Goleanu.

Tn finala șahistelor
POLIHRONIADE ARE 1 PUNCT AVANS

PLODEȘTI, 20 (prin telefon). 
— în a 13-a rundă a finalei 
campionatului național femi
nin de șah s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: Polihro- 
nlade — Teodorescu •/.—*/,, 
Fason — Baumstarck *A—*/i, 
Nlcolau — Olteanu 1—4, Ma- 
kal — Gogilea 1—0, Rrieher — 
Rădăcină */i—*/i, Geetleone — 
Chlș */»—*/i, Juncu — Gheor- 
rhe 1—0. Iată șl rezultatele 
unor partida Întrerupte s Nl-

oolaai — Makal 1—0, Makal — 
Gheorghe */»—*/», Teodorescu — 
Nlculesou %—*/,, Rădăcină — 
Pascu 0—1, Gogllea — Rădă
cină 1—0.

în clasament, continuă să 
conducă Ellsabeta Polihroniade 
cu 10*/i puncte, urmată de 
Gertrude Baumstarck și Alexan
dra Nlcolau 9‘/> p, Rodica Rei- 
eher șl Margareta Teodor-acu 
0 p, Susan* Malul 8*4 p. Mar
gareta Juncu 0 p etc.
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